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MURAT KURUM
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI 

Arşivler bir milletin hafızasıdır. Arşivi olmayan veya yok edilen bir milletin geçmişle bağlantısı kopmuş olur. 
Altı yüz yılı aşkın bir süre üç kıtaya hükmeden Osmanlı Devleti de bu anlayışla, bizlere ve dünyaya zengin bir 

arşiv mirası bıraktı.
Osmanlı Devleti, geçmişte kendi bünyesinde bulunan fakat günümüzde bağımsız birer devlet olan farklı unsurları 

ortak kültür, tarih ve medeniyet paydasında birleştirmeyi başarmış bir cihan devletidir. 
Gerçekleştirilmiş olan 2. Uluslararası Osmanlı Arşiv Kongresi’nin temel çıkış noktası da bu bütünleşmeyi sağla-

maktır. Çünkü bu birleşme ve bütünleşme hem İslam coğrafyasına ait tarihin, hem de dünya tarihinin arşiv belgeleri-
nin diliyle, yeniden ve doğru olarak ortaya konulmasını sağlayacaktır. 

Bununla birlikte, yüz yılı aşkın bir süredir dünya kamuoyunu da meşgul eden ve tarihi bir mesele iken siyasi bir 
tartışma platformuna çekilen Ermeni meselesi herkesin malumudur. Yine gündemimizi bir asırdır meşgul eden Lozan, 
Orta Doğu ve Boğazlar meselesi gibi tarihi konuların tartışılacağı mecralar, arşiv belgeleriyle gerçeklerin ortaya ko-
nulacağı bu kongre gibi bilimsel platformlardır. 

Dünyaca ünlü tarihçimiz, merhum Halil İnalcık’ın da ifade ettiği gibi “Belgenin ortaya koyduğu gerçek karşısın-
da, her türlü iddia değersiz kalır.” Tarihi gerçekler ancak belgelerle ortaya konulmalı ve ispatlanmalıdır.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı makamının himayelerinde ve Bakanlığımızın ev sahipliğinde, Devlet Arşivleri Baş-
kanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz tarafından organize edilen bu kongre, tarihi gerçeklerin tüm açık-
lığıyla tartışıldığı bilimsel bir etkinlik olarak tarihteki yerini almıştır.

Gerek burada ortaya konulan gerçekler gerekse Kongre sonucunda deklare edilen İstanbul Bildirgesi, arşivlerimi-
zin ne kadar paha biçilemez olduğunu ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçeklerin aranacağı 
yerin arşivlerimiz olduğu sözlerini, bir kez daha en açık şekliyle gözler önüne sermiştir. 

Bu vesileyle, 2. Uluslararası Osmanlı Arşiv Kongresi’ne iştirak eden ve katkı sağlayan tüm bilim insanlarına 
Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum. 

Kongrenin ve yayınlanan bildiri kitabının hazırlanmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyor, ülkemiz ve dünya 
ilim çevrelerine faydalı olmasını temenni ediyorum.
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MEHMET ZEKİ ADLI
TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRÜ

Osmanlı Devleti zamanında Defterhane adıyla var olan ve geçmişi Osmanlının kuruluş yıllarına dayanan ku-
rumumuz, tarihi bağları ve köklü devlet geleneğinin kendisine yüklediği misyonun bilinciyle günümüzde Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü adıyla hizmetlerine devam etmektedir. Öyle ki, bu köklü tarihi bağların tesiri ve sahip ol-
duğu kıymetli arşiv hazinelerinin verdiği milli hislerle, tarihine olan vefa borcunu ödeyebilmek adına birçok bilimsel 
çalışmaya imza atmaktadır.

Türk ve dünya tarihine katkıları yadsınamaz değerde olan bu bilimsel çalışmaların ilki yine Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığımızın ev sahipliğinde, Kurumumuz tarafından 21-23 Kasım 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilmişti.

Tarihi olduğu kadar gönül bağlarımızın da çok değerli olduğu bu büyük coğrafyadan çıkan devletlerle ilişkile-
rimizi, sağlam tarihi temeller üzerinde güçlü bir şekilde yeniden yükseltmek, Türk ve dünya tarihine bilimsel katkı 
sağlamak ve sahip olduğumuz zengin arşiv mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla çıktığımız bu yolda düzenlediğimiz 
etkinlikleri “Osmanlı Coğrafyası” olarak tanımladık. Bu coğrafya üzerinde çalışma yapan, emek veren tüm bilim 
insanlarını tek bir çatı altında toplamayı hedefledik.

Nitekim 20-24 Kasım 2017 tarihinde düzenlediğimiz İkinci Kongre ile yüzlerce bilim insanını üç binin üzerinde 
katılımcı ile buluşturmayı ve tarihi gerçekleri arşiv belgelerinin reddedilemez verileriyle gün yüzüne çıkarmayı ba-
şardık. 

Tarihe ve geleceğe önemli katkıları olduğuna inandığımız bu Kongreyi himayelerine alan Sayın Cumhurbaşka-
nımıza, ev sahipliğini üstlenen Bakanlığımıza ve bu organizasyonun gerçekleştirilmesinde yanımızda yer alan Devlet 
Arşivleri Başkanlığı ile desteklerini esirgemeyen Türk Tarih Kurumu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, diğer Kurumlarımız 
ve Üniversitelerimize şükranlarımızı arz ediyorum. 

Kongreye bilimsel katkı veren tüm hocalarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, bilim camiasının istifadesine sun-
duğumuz bu eserin hayırlı olmasını diliyorum.
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GÖKHAN KANAL
Sayın Bakanım, çok değerli genel müdürlerim, çok değerli katılımcılar, kıymetli bilim insanları, Tapu ve Kadast-

ro teşkilatının değerli çalışanları, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bilim şölenimize hoş 
geldiniz.

2012 yılında birincisini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi’nin ikincisini daha 
büyük bir katılımla gerçekleştirmenin gurur ve sevincini yaşıyoruz. Sayın Bakan Yardımcım, yoğun gündemli çalış-
malarınız arasına, kongremize teşrif ederek bizleri onurlandırmayı da kattığınız için şükranlarımı arz ediyorum. Yine 
şahsınızda, bize verdiği destekten, kongrenin yapımına verdiği destekten dolayı ve ev sahipliğinden dolayı Çevre 
Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki Bey’e de huzurunuzda şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca bu kongreyi, 
böylesine önemli bir kongreyi himayelerine aldıkları için de Sayın Cumhurbaşkanımıza hepinizin huzurunda şükran-
larımı arz ediyorum. Değerli zamanlarından fedakârlık ederek, tebliğ sunmak, oturum başkanlığı yapmak ve kongreyi 
izlemek üzere yurt içinden ve yurt dışından gelip aramıza katılan kıymetli bilim insanlarına, organizasyona destek 
veren tüm kurumlarımıza, üniversitelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefa-
lar getirdiniz. Özellikle de en başından beri yanımızda yer alan, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümüze, Türk Tarih 
Kurumu Başkanlığımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. 

Kıymetli katılımcılar, malumunuz olduğu üzere Osmanlı Devleti’nin kimi bölgelerde yüzyıllarca, kimi bölge-
lerde ise daha kısa süreli olmak üzere 3 kıtada geniş bir coğrafyada devam eden hâkimiyet alanından, bugün onlarca 
devlet ortaya çıkmıştır. 622 yıllık hâkimiyetinin uzun bir döneminde dünyanın süper gücü olarak varlığını sürdüren 
Osmanlı Devleti’nin bu gücü her şeyden önce devleti oluşturan, tüm mekanizmaları kontrol altında tutabileceği bir 
kayıt sistemine sahip olmasında aranmalıdır. Osmanlı Devleti, sahip olduğu gücün istatistiki verilerini ihtiva eden bu 
kayıt sistemi sayesinde devletin siyasi, idarî, iktisadî, askerî, sosyal ve kültürel yapısını kontrol altında tutabilmek-
teydi. Arşivlerini oluşturan ve hazine olarak nitelendirdiği bu dokümanların öneminin bilinci içerisinde, bunların 
tutulması ve korunmasına büyük önem vermişti.

Osmanlı’nın hazine olarak gördüğü bu arşivlerin önemli bir kısmı, Kurumumuzun, Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nün arşivlerinde muhafaza edilmektedir. Arşivimiz 26 ülkenin de kayıtlarını ihtiva etmektedir. Siyasi, 
iktisadî, idarî, hukukî, kültürel alanlar için büyük bir öneme sahip olan arşivimiz, uluslararası siyasi ve sosyal me-
selelerin çözüm dayanakları olarak ilmî ve bilimsel araştırmalar için başvuru kaynakları olarak ve geçmişin daha iyi 
anlaşılabilmesi için faydalanılan kültür hazineleri olarak müstesna bir yere sahiptir ve günümüze kadar da gelmiştir.

Tarihsel kökenleri, Osmanlı Devleti’nde araziyle ilgili muameleleri yürüten Defterhane’ye dayanan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü, günümüze ulaşan bu arşiv hazinelerinin önemli bir kısmını halen Kuyûd-ı Kadime olarak 
adlandırılan arşivimizde titizlikle muhafaza etmektedir. Köklü bir kurumsal yönetim geleneğine sahip olan Genel 
Müdürlüğümüz, atalarımızdan bizlere intikal eden kültürel arşiv hazinelerinin öneminin bilinci içerisinde, ana faaliyet 
alanlarından birisi olan arşivcilik hususunda her geçen gün kendisini daha da geliştirerek; devletimizin, milletimizin 
ve bilimin hizmetinde olmaya devam etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, mütemadiyen bizim arşivlerimiz açıktır ve gerçeğin aranacağı yer bu arşivlerdir vur-
gusu yapmakta ve bizlere bir istikamet göstermektedir. İşte biz bu kongre ile arşiv belgelerinin gerçekliğiyle tarihi 
yeniden yazmayı, bu kongre ile Anadolu’dan 3 kıtaya uzanan ortak kültür mirasımız, geçmişimizin parçaları arşivleri-
mizi, bir puzzle misali birleştirip yeni ve daha güçlü dostluk ve kardeşlik köprüleri kurmayı hedefliyoruz. 

Bizi ülke olarak, millet olarak var eden bugün güçlü bir duruş sergilememize vesile olan ruh, ulu bir çınar ağacı 
misali Orta Asya’dan, Orta Doğu’ya kadar ulaşan köklerimizdedir. Bu kongre ile tarihimize, milli değerlerimize ve 
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istikbalimize karşı üzerimize düşen vazifeyi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak yerine getirmeyi umuyoruz. 
Köklü ve büyük bir tarihi geçmişin sonucu olarak, büyük bir arşiv hazinesine sahibiz. Bu arşivlerin Fatih’in, Yavuz’un 
ve Kanuni’nin günümüze ulaşan mesajları olduğunu biliyoruz. 

Bu vesile ile kongremizin hayırlı olmasını diliyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize bir kez daha şükranlarımı arz 
ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
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ADNAN ERTEM
Sayın Bakanım, sayın genel müdürlerim, basınımızın kıymetli mensupları ve saygıdeğer hazirun.
Vakıf konusu, yalnızca Allah rızasını kazanmak amacı doğrultusunda yapılan hayır hizmetlerinden ibaret de-

ğildir. Vakıf konusu tek başına bir medeniyetin temsilidir. Bu bağlamda, Osmanlı medeniyetini vakıf medeniyeti 
diye adlandıran bilim adamlarının bu konuda haksızlık yaptıklarını düşünmek mümkün değildir. Vakıfların kuruluş 
belgeleri; kuruldukları dönemin sosyo-ekonomik ve kültürel niteliklerini ortaya koyduğu kadar, vakıf kuran kişilerin 
özel yaşantılarından da ipuçları bırakır. Bu belgeler yalnızca vakıf kurucusunun şart ettiği hizmetini ve bu hizmet için 
inşa ettiği binayı bize anlatmaz. Bu belgeler aslında bir kültür mirası, tarih okuması yapmamıza da olanak sağlar. Bu 
sebeple vakfı vakıf yapan her şey kıymetlidir. Sadece tarihsel olarak değil, bilimsel olarak da değerlidir. 

Vakıf müessesesi, Türk tarihinde beylikler, Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve özellikle Osmanlı döneminde meyda-
na getirdiği kurumlarıyla sosyal, kültürel, ilmi ve iktisadi hayatın en önemli öznelerinden birisi olmuş ve başta tarih 
olmak üzere, hukuk, iktisat, sosyoloji ve mimarlık gibi pek çok ilmi disiplinin inceleme alanına girmiştir. Bu önemli 
müessesenin, her yönüyle tam olarak anlaşılabilmesi için hiç kuşkusuz ki disiplinler arası çalışmalara ihtiyaç vardır. 

Vakıf çalışmalarının en önemli kaynaklarından başlıcası arşiv belgeleridir. Vakıflarla ilgili belgelerin bugün bir-
çoğu Vakıf Kayıtlar Arşivi’nde bulunmakla beraber, bazı vakfiye ve benzeri belgelere tarihi seyir içerisinde, Baş-
bakanlık Osmanlı Arşivi Dairesi Başkanlığı’nda, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Topkapı Sarayı Müzesi ve 
Süleymaniye Kütüphanesi gibi merkezi arşivlerde ulaşmak mümkündür. 

Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki arşivcilik, arşiv belgelerinin saklanması, bilimsel olarak tasnifi, araştırmacıların 
ulaşımına açılması ve bilimsel olarak bunlardan istifade edilmesi gerçekten uzmanlık gerektiren bir konudur. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü olarak arşiv belgelerine ulaşılma noktasında bu çalışmalarımız, gayretlerimiz devam ediyor. Ancak 
bir başka hususu (özellikle sözümün başında da ifade ettim) söylemek isterim, Osmanlı Devleti’ne bir vakıf mede-
niyeti diyorsak, bugün arşivlerde ulaştığımız bütün belgelerin birçoğunun vakıf temelli ve vakıf kökenli olduğunu 
görmek mümkündür.

Bu çerçevede, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ilk kez 2005 yılında Vakıf Arşiv Yönetim Sistemi Projesiyle, 
vakıf belgelerin dijital ortama aktarımı, tasnifi işlemi tamamlanmış ve kullanıcıların bilimsel olarak istifadesine sunul-
muştur. Selçuklu, Beylikler Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde kurulan vakıfların, günümüze kadar ulaşmış vakfiye-
leriyle, vakıflarla ilgili ferman, berat, ilam gibi belgeler ve bunların yanı sıra muhtelif vakıf muamelatının kayıtlı oldu-
ğu defterler, Vakıflar Genel Müdürlüğü arşivinde muhafaza edilmektedir. Vakıf Kayıtlar Arşivi’nde bulunan defterler, 
muhtelif şekilde fonlardan oluşmaktadır. Arşivde bulunan ve 1958 adedi Arapça, 25 bin 461 adedi Osmanlıca olmak 
üzere toplam 27 bin 419 adet vakfiye ve zeyl vakfiyeden, Osmanlıca olanların transkripsiyonu ve Arapça olanlarında 
Türkçeye çeviri işlemleri tamamlanmıştır.

Esasen bağlı bulunduğu resmi kuruma hizmet etmek için kurulmuş olan, Vakıf Kayıtlar Arşivinin en önemli 
amaç ve gayeleri, bağlı bulunduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki günümüze kadar ulaşan vakıf eserlerine 
ait vakfiye ve sair belgeleri ortaya çıkararak eserlerin nesilden nesile ulaşmasını sağlamak, bütün Osmanlı coğrafya-
sından günümüze intikal etmemiş vakıfların ve vakıf eserlerinin envanterlerini tespit etmek ve konuyla ilgili araştırma 
yapmak isteyen, yerli ve yabancı araştırmacılara belgeleri sunarak, belgeye dayanan araştırmaya da kaynaklık teşkil 
etmektir. 

Genel Müdürlüğümüz bünyesinde süre gelen yayıncılık faaliyetleri içerisinde son dönemde vakıf arşiv belgeleri-
nin neşrine önem verilmektedir. Bu çerçevede 5 cilt olarak Bosna Hersek Vakfiyeleri kitabı yayınlanmış olup yine aynı 
minvalde Kosova Vakıfları yayını hazırlık aşamasındadır. Kıbrıs vakıflarıyla alakalı olarak da envanter çalışmalarımız 
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sona ermiş, geçtiğimiz günlerde imzalanan protokolle de Kıbrıs Vakıflarının da kitaplaştırılması süreci başlatılmıştır. 
Sayın Bakanım, Genel Müdürlüğümüzce yürütülen bütün bu çalışmalar sadece koruma ve arşivleme çalışması 

olarak algılanamaz. Bunlar gelecek nesillerimizin de kendilerini tanımaları, ecdadı iyi anlamaları ve nasıl bir mede-
niyetin sahibi olduğumuzun farkına varılmasını da sağlamaya yöneliktir. Bizi biz yapan bu değerleri tanıtabildiğimiz 
ölçüde, kendimize has olanı koruyabileceğimiz aşikardır.

İlki 2012 yılında gerçekleştiren Arşiv Kongresi’nin ikincisinde bizlere de yer veren, bizleri de bu çalışmaların 
içerisine katan, Sayın Tapu Kadastro Genel Müdürümüze, huzurlarınızda teşekkür ediyor, hepinizi saygıyla selamlı-
yorum. 
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REFİK TURAN
Sayın Bakanım, çok saygıdeğer genel müdürlerim, yurt içinden ve yurt dışından teşrif etmiş değerli araştırmacı-

lar,  değerli basın, kıymetli misafirler hepinizi saygıyla selamlarım. 
Öncelikle böyle güzide bir toplantıda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ve bu mutluluğumu paylaşmak 

istediğimi belirtmekte yarar görüyorum. 
Osmanlı coğrafyası ve arşiv denilince hakikaten çağrıştırdığı konular fevkalade geniş bir düşünce ağı. Osmanlı 

Devleti gelmiş geçmiş dünya devletleri içerisinde 3 büyükten birisi idi. Yurt içi ve yurt dışı pek çok tarihçinin isabet 
ettiği bu görüş bugün de çeşitli araştırmalarla kendisini ortaya koymaktadır. Coğrafya denilince akla tabii ki tarih 
de gelir. Tarih denilince, vatan gibi çok temel kavramlar hemen ön plana çıkar. Osmanlı Devleti’nin coğrafyasını, 
coğrafya yapanlar öncelikle akla gelmelidir. Her nedense Osmanlı coğrafyasında benim şahsi olarak ilk aklıma gelen 
şahsiyetlerden birisi Oruç Reis’tir. 

Ölümünün 500. yıl dönümü. Onu da burada hayırla yad etmekte, onun şahsında bütün şehitlerimizin ruhları şad 
olsun demekte kendimi borçlu kılarım. Oruç Reis, malum olduğu üzere Cezayir’deki kardeşlerini kurtarma amaçlı 
orada bulunurken, İspanyol ordusundan gelen bir kesimle karşı karşıya kalır ve 500 kişilik levendiyle, sonuna kadar 
savaşır. Ben onun savaşını dile getirmek istemiyorum, savaş ayrı bir konu, burada üzerinde duracağımız konu, girdiği 
yarma hareketi sonucuyla 40 kişiye kadar düşer ve daha sonra Rihasaloda denilen bir nehirden geçerken, birliklerin-
den bir kısmı yarısı geçmiş, yarısı arkada kalmıştır. Tam ben kurtuldum gidiyorum dediği bir anda arkadan gelen bir 
ses “baba bizi bırakma”dır. İşte bu ses, büyük Oruç Bey’i daha da büyük yapan ve ona sevk-i tabiilik veren bir sestir. 
Oruç Reis, birkaç saniyelik bir tereddütten sonra derhal geri döner kendi kardeşlerinin orada kalmasına asla müsaade 
etmez, bile bile şahadet şerbetini orada içer. Bu tabi bence Müslümanlıktan da öte dostluğu, arkadaşlığı, insanlığı terk 
etmeme, bir görevi ifa etme anlayışıdır. Bütün Cezayir halkının belleğinde de 500 yıldır bu büyük hikâye, bu büyük 
şecaat panoraması, hala daha diriliğini korumaktadır. Osmanlı coğrafyasını, coğrafya yapan şahsiyetlerden birisidir 
Oruç Reis. 

Tabii bu coğrafyada çok büyük çeşitler vardır. Balkanlarda, Ortodoksların Osmanlı’ya bağlılığı. Yine 18. yüzyıl 
ortasında bağımsızlığını kaybetmiş Polonya’daki istiklal mücadelesine girmiş gençlerin “Osmanlı atlıları Vistül Irma-
ğı’nda atlarını sulamadıkça, Polonya bağımsız olmaz” özdeyişi, o günden bugüne gelen temel özdeyişlerinden biridir 
ve yine Osmanlı Coğrafyasının tarihten bir haykırışıdır adeta. 

Yine 1889 tarihinde, Japonya’ya yolculuk için çıkan Ertuğrul gemisinin Bombay Limanına uğradığında, tam 150 
bin kişi tarafından karşılandığını unutmamak gerekir. O da yine Osmanlı coğrafyasının tam bir özel görüntüsüdür, özel 
manzarasıdır. Osmanlı coğrafyası öyle bir coğrafyadır ki kendi siyasi öz sınırlarının ötesinde çok geniş beşeri bir coğ-
rafyayı ihtiva eder. O bakımdan burada kurum olarak da bir itirafı sizlerle paylaşmadan edemeyeceğim. Osmanlı atlası 
hazırlamak peşindeyiz, çünkü bu atlasın tam anlamıyla, yani vücuda getirilmediğini sizlere ifade ediyorum. İnşallah 
bundan sonraki dönemlerde gelir. Biz böyle bir coğrafyayı anıyoruz. Üzerinde biraz önce de Genel Müdürümüz ifade 
etti, genel hatlarıyla tam 72 devlete vücut vermiş bir coğrafyadan söz ediyoruz. O bakımdan bu muazzam devletin ve 
büyük imparatorluğun hafızalardan çıkmayan harika teşkilatın tabii ki arka planını asla unutmamak lazım.

Osmanlı, hakikaten büyük bir başarının adıdır. Bu büyük başarı denince belki akla ilk gelenler liderler, hüküm-
darlar ve güçlü ordulardır. Hayır, hemen bunun arka planına bakmak gerekir. Arka planına baktığımızda da yine Os-
manlı düşünce adamlarından dediğimiz Koçi Bey’in yani meşhur risalesindeki bazı özel tespitleri belirtmek ve konuya 
açıklık kazandırmak gerekir. Koçi Bey ki üstelik bu risalesinde, raporunda diyor ki Osmanlı zeamet ve has timar sis-
temi duraklamaya gitti, kötüye doğru gidiyor işareti veriyor. Yalnız burada ifade ettiğim husus şu, bu büyük başarının 
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arka planındaki özel tespit. Diyor ki Koçi Bey: Bir hükümdarı ve devleti büyük kılan arkasındaki güçlü ordulardır. 
Güçlü bir orduyu büyük kılan arkasındaki sağlam bir hazinedir. Sağlam hazineyi ise meydana getiren üretici bir rea-
yadır. Üretici çalışkan bir reayayı ise ortaya çıkaran sağlam bir hukuk sistemidir” diyor. İşte meselenin özeti burada. 
İşte sağlam bir hukuk sistemi, sağlam bir toprak sistemi, sağlam bir vergi sistemi. Aynı yıllarda Koçi Bey devletinden 
şikâyet ederken bunu da zikretmekte yarar var: İtalyan Machiavelli Osmanlı Devleti’ni dünyanın en büyük devleti ilan 
eder ve onun maliyesini, ordusunu da en büyük teşkilatlarından ve devrin örneklerinden olarak telakki eder. Osmanlı 
Devleti böyle bir devlettir ve bunun içerisinde gide gide vardığımız nokta toprak sistemi ve toprak sisteminden gelen 
gelirlerdir. Tabi ki temelinde daha öteden Selçukludan gelen gelenek vardır ama Osmanlı bunu tekâmül ettirmiştir. 
Belki de uzun süreli yaşamasının arkasında yatan temel gerçek budur. Osmanlı’yı anarken onun bu temel müessirlerini 
dile getirmek, vatan üzerinde yaşayan insanlara İstanbul’daki vatandaş neyse, Cezayir’deki Somali’deki vatandaş da 
odur nazarıyla baktığını unutmamak, yine bütün coğrafyayı vatan bildiğini idrak etmek ve bu coğrafyayı kayda aldı-
ğını, hafızaya aldığını ifade etmekte yarar var. 

Ben sözlerime son verirken Ankara’da Çankaya’da bir vergi dairesinde şöyle bir sözü hep derslerimde de kulla-
nırım, özlü bir söz “Kendisini Vergilendiren Halk Millettir”. Dolayısıyla yani bu verginin temelindeki kayıt da, tapu 
kadastrodur. Ben Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüze, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümüze, bu toplantı için 
teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun, var olun.
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UĞUR ÜNAL
Sayın Bakanım, sayın genel müdürlerim, sayın başkanlarım, yurt içi ve yurt dışından buraya teşrif eden kıymetli 

arşivciler, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Osmanlı Coğrafyasının tarihi mirası ve bu tarihi mirasın yazılı ya da görsel kaynakları durumunda olan arşivleri-

mizin gereği gibi yani eski ifadeyle lâyıkı veçhile icrası için Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ortaklığıyla aynı zamanda, Vakıflar Genel Müdürlüğü, 
Türk Tarih Kurumu gibi birçok kurumumuzun da önemli destekleriyle gerçekleştirdiğimiz 2. Uluslararası Osmanlı 
Coğrafyası Arşiv Kongresi’ne, hepiniz hoş geldiniz.

Programımızda gerek Türkiye’deki gerekse Osmanlı bakiyesindeki tarihi mirasın ve bunun bize aktardığı birçok 
meselenin, ortak hafızamız durumunda olan arşivler ışığında etraflıca ortaya konulması, tartışılması ve müzakere 
edilmesi hedeflenmektedir. 

Hepinizin malumu geçmişimizin aydınlatılmasında en temel kaynak olan arşivler, tüm dünyada olduğu gibi Tür-
kiye’de de stratejik bir güç unsuru ve bilgi merkezi durumundadır. Ecdadımızdan bize intikal eden bu cihanşümul 
hazine, Osmanlı Devleti’nin geniş ve farklı kültürleri içine alan coğrafyası ile daha da bir ehemmiyet kazanmaktadır. 
Arşivler, milletler arasındaki dostluk ve iş birliğinin tesisinde önemli bir araçtır. Tarihten günümüze intikal eden dip-
lomatik ve ikili ilişkileri bir köprü vazifesiyle ortaya koyan arşiv belgeleri son yıllarda kültürel diplomasi alanında da 
hâkim rol almaktadır. 

Saygıdeğer misafirler! Ülkemizin, bölgemiz ve dünya siyasetinde üstlenmiş olduğu büyük misyonu, arşiv ku-
rumları olarak, kültürel ve bilimsel sahada desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Osmanlı coğrafyasında yer alan 
ve günümüzde bağımsız ülke temsilcilerinin de geldiği, onların da iştirak ettiği bu bilimsel programın tarihten gelen 
ortak bağlarımıza ve samimi ilişkilerimize katkı sağlayacağını da düşünüyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek ilgi ve destekleri sayesinde, Devlet Arşivleri 2013 yılında yepyeni bir binaya 
kavuşmuştur. 2013’te açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni ve modern Osmanlı Arşiv Külliyesiyle arşiv iş ve işlevleri kat-
bekat artmış durumdadır. Sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de dünya standartlarının üzerine çıkartılarak, örnek gös-
terilen bir seviyeye ulaşmıştır. Sadece Türkiye’nin değil, bölge ve dünya tarihinin yazılmasında da her zaman birinci 
el kaynak niteliğinde olan başta Osmanlı arşivimiz olmak üzere tüm arşivlerimiz, bütün dünyanın rahatlıkla araştırma 
yapabileceği bir başvuru merkezi halini almıştır. Yeni arşiv külliyemizde artık gelişen teknolojiyle Devlet Arşivleri 
olarak dijitalleştirme faaliyetlerimiz önceki yıllara nazaran yine büyük bir artış göstermiştir. Şu an itibarıyla artık yılda 
8 milyon görüntüyü, kusursuz bir şekilde dijital ortama aktaran ve bunu aynı anda araştırmacılarla, kamuoyuyla payla-
şan bir seviyeye gelmiş durumdayız. Bu sayısallaştırma miktarı kısa bir süre içerisinde özellikle Osmanlı arşivindeki 
tüm belgelerin, dijital ortama aktarılması konusunda bizleri cesaretlendirmektedir. Bununla birlikte, belgelerin dijital 
ortama aktarılmasındaki temel gaye, belgenin fiziki olarak görebileceği zararın önüne geçmek ve ona çoklu erişim ko-
laylığı sağlamaktır. Bundan dolayı, bu gibi kamu kaynaklarını kullanırken özellikle daha dikkatli olunması gerektiği 
hususunu da burada ifade etmek istiyorum. Öncelikle ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları, hangi belgenin, hangi 
standartta dijital ortama aktarılması gerektiği konusunda, tecrübesine binaen bu konuda devlet arşivleri ile mutlaka 
görüş alışverişinde bulunmaları faydalıdır. 

Halihazırda özellikle yeni arşiv külliyesine geçişle birlikte, Genel Müdürlüğümüzde belgelerin tasnif edilmesi 
yada belgelerin restorasyon çalışmaları konusunda da belki de tarihimizdeki en verimli dönemi yaşıyoruz. Bugüne 
kadar gün yüzüne çıkarılamayan milyonlarca belge, kamuoyuyla ve ilim camiasıyla paylaşılır hale gelmiştir. Özellikle 
son yıllarda, Osmanlı coğrafyasındaki arşiv belgelerinin birer kopyasının, görüntüsünün ülkemize kazandırılması ko-
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nusunda da TİKA ile çok canlı bir proje yürütüyoruz. Bu vesile ile gerek yurt içi gerekse yurt dışında var olan Osmanlı 
arşiv mirasını tek merkezde toplama çalışmamız, olanca hızıyla devam ediyor. 

Sözlerime son verirken tüm katılımcılar adına, bu önemli programı himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, bizlere bu kapsamda her türlü desteği veren Sayın Başbakanımıza, ayrıca program ortaklığımız-
dan dolayı Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımıza saygılarımı sunuyorum. Özellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürü-
müze ise hassaten teşekkürlerimi iletiyorum. 

Türkiye’den ve dünyanın farklı bölgelerinden teşrif eden değerli meslektaşlarıma, katılımcılara, başarılar diliyo-
rum. Programın hayırlara vesile olması diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.



11

MEHMET CEYLAN
Çok değerli genel müdürlerimiz, sayın başkanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli yöneticileri, 

temsilcileri, değerli bilim insanları, araştırmacılar, çok kıymetli basın mensupları, değerli katılımcılar, 2. Uluslararası 
Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi’ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 

Değerli katılımcılar, tarihin yeniden yazıldığı, ülke sınırlarının yeniden çizilmeye çalışıldığı, Osmanlı coğrafya-
sında, tarihten ders alarak geleceğe ışık tutacak, çok önemli bir kongreyi Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 
gerçekleştiriyoruz. 

Birincisini yine bakanlığımızın ev sahipliğinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün yaptığı kongrenin 
ikincisini büyük bir konsorsiyum ile organize ediyoruz. Dört gün sürecek ve ‘Tarihin Yeniden Yazımında Arşivleri-
miz’ temalı kongremiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ev sahipliğinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz 
ve Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümüzün ortak organizasyonunda ve Türk Tarih Kurumu, Vakıflar 
Genel Müdürlüğümüz, diğer arşivler ve üniversitelerimizin destekleri ile organize edilmiş bulunmaktadır. 

Öncelikle kongremizin ülkemiz ve Osmanlı coğrafyası için hayırlı olmasını, başarılı geçmesini diliyorum. Bu 
vesile ile kongremize himayelerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve Sayın 
Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey’e de teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyorum ve kendilerinin sizlere selamlarını 
ve başarı dileklerini iletiyorum. 

Değerli katılımcılar! Aslında bölgemiz açışından, ülkemiz açısından, son derece önemli olan böylesi bir kongre-
ye Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımını bekliyorduk, çok da önemsiyorlardı. Son ana kadar programlarında vardı, 
ancak çok önemli toplantıları nedeniyle, hem kendileri hem de Bakanlar Kurulu toplantısının bugün erkene alınması 
dolayısıyla, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımız da maalesef katılamadılar. İnşallah kapanış oturumlarında ken-
dilerini bekliyoruz, arzu ediyoruz. 

Değerli katılımcılar, bilindiği üzere son yıllarda Osmanlı coğrafyasında, özellikle Orta Doğu’da çok sıcak ve ta-
rihi gelişmeler yaşanmaktadır. Bu bölgede, adeta tarih yeniden yazılıyor. Bölgede maalesef kan ve gözyaşı dinmiyor. 
Emperyalist güçlerin, bölge ülkeleri üzerindeki emelleri maalesef artarak devam ediyor. Emperyalist güçlerin, yüzyıl-
lardır göz diktikleri bu topraklar, maalesef çok çeşitli oyun ve tezgâhlarla ele geçirilmeye, hâkimiyet altına alınmaya 
çalışılmaktadır. Bu oyunlar, son yıllarda bilindiği üzere Mısır gibi kimi Arap ülkelerinde Arap Baharı adı altında; Irak, 
Suriye gibi ülkelerde DEAŞ terör örgütüyle mücadele adı altında, kimi ülkelerde de Radikal İslamla mücadele adı 
altında ve bizim gibi kimi ülkelerde de milletin asli unsurları olmasına rağmen halklara özgürlük adı altında kışkırtma 
ve entrikalarla karıştırılarak maalesef tarih yeniden yazılmaya çalışılmaktadır. İşte böylesi önemli bir tarihsel süreçte, 
bölgemizde ve ülkemiz üzerinde oynanan oyunları anlayabilmek, deşifre edebilmek ancak bilgi ve belgeye dayalı 
sağlam bir tarihi bilgiye sahip olmakla mümkün olabilecektir. İşte bu açıdan çok geniş, zengin bir birikime sahip 
Osmanlı arşivlerine dayanan bu kongre, bölgede sağlam bir politika oluşturma ve geleceğe ışık tutma açısından son 
derece önem arz etmektedir ve kongrenin zamanlaması da son derece yerindedir. O açıdan böylesi önemli bir kongreyi 
organize ettikleri için değerli kurumlarımıza, kuruluşlarımıza ve destek veren tüm kuruluşlarımıza, akademi camiası-
na, bilim insanlarına teşekkürlerimi bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

“Tarihin Yeniden Yazımında Arşivlerimiz” ana temasıyla düzenlediğimiz kongrede, dünya tarihine yön verecek 
nitelikte kaleme alınmış, birbirinden kıymetli bilimsel tebliğler sunulacaktır. “Asırlık Sorunlar” başlığı altında ya-
pılacak özel oturumlarda, Orta Doğu, Lozan, Göçler ve Mübadele gibi ülkemiz ve dünya kamuoyunu meşgul eden 
meseleler, bilim insanlarınca değerlendirilecek, arşiv belgelerinin diliyle gerçek bir tarih yazılacaktır. Bugün ülkemiz 
aleyhinde sürdürülen lobi faaliyetleriyle, sözde Ermeni meselesi her fırsatta pişirilip pişirilip önümüze konuluyor. 
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Bazı ülkelerde siyasi iradeler, bu lobi faaliyetlerinin etkisiyle Türkiye aleyhinde kararlar alıp, sözde Ermeni soykırı-
mını tanıyabiliyor. Ancak bunların yaptığı çalışmaların, bilimsel hiçbir dayanağının olmadığını, saptırıldığını hepimiz 
biliyoruz. İşte biz bu kongrede, mesnetsiz iddialar ortaya koymuyor, arşiv belgelerinin diliyle konuşuyoruz. Onların 
tarihi dayanaktan yoksun iddialarına karşılık, biz arşivlerimizi gösteriyoruz. 

Değerli katılımcılar, çok şükür bizim alnımız ak, geçmişimizi araştırdığınızda ancak Hakk’a teslimiyet, halka 
hoşgörü ve hizmet bulursunuz. Bizi kendileriyle ya da başka medeniyetler ile karıştıranlar için bu kongrenin güzel bir 
mesaj taşıdığına inanıyoruz. Yine Orta Doğu denilen coğrafyada, yüzlerce yıldır çatışmalar, karmaşa ve güç mücade-
lesi hiç bitmedi, bitmiyor. Yüzyıl ve belki çok daha uzun zamandır süre gelen güç mücadelelerinin sonuçlarını bugün 
hala yaşıyor bu coğrafya. Hiçbir olay, tarihsel bu gelişmelerden bağımsız gelişmiyor aslında. Yüzyıl öncesinde ortaya 
konulan planların gerçekleştirilmesi için nasıl mücadeleler verildiğini, ne gibi çatışma ortamlarının oluşturulduğu-
nu, terör örgütlerinin çeşitli devletlerce desteklenip, nasıl karmaşanın devam ettirildiğini hepimiz görüyoruz. İşte bu 
coğrafyada yaşananların tarihsel kökenlerini de bu kongrede tartışacağız. Bu bölgenin geçmişi, belgelerle, bilim in-
sanlarınca, ortaya konulacaktır. Bununla birlikte zaman zaman efsaneleştirilip anlatılan, Lozan Antlaşması’nı da özel 
oturumlardan birisinde ele alacağız. Lozan’ın hukuki ve siyasi içeriği yine bilim insanlarınca tartışılacak. Amacımız 
tevatürleri bir tarafa bırakıp belgelerle gerçeklerin ortaya konulmasıdır. Kongrenin bu amaca hizmet edeceğini ümit 
ediyoruz. 

Değerli katılımcılar, ayrıca ‘Geleceğin Arşivleri’ adı verilen özel bir panelde de kurum yöneticileri ile alanında 
uzman tarihçi ve arşivciler, mesleki sorunlarını, sorunların yanı sıra arşivlerin nasıl olması gerektiği konularını da 
tartışacaklardır. Bu oturumda, akademisyen ve öğrencilerin sorularını cevaplayacaklar, bu platformların arşivcilik 
mesleğine olumlu katkı sağlayacağı ve gelecekte istihdam edilecek arşivcilerin, mesleğe hazırlanmalarına yardımcı 
olacağını düşünmekteyiz. 

Ülkemizde çok da üzerinde durulmayan kağıt restorasyonu işleri de bu kongrede özel bir oturumda değerlendiri-
lecektir. Restorasyon işlerinde, aslında dünyada da belli bir standart maalesef yok. Çeşitli ekoller, farklı şekillerde res-
torasyon uygulamaları gerçekleştiriyor. Bu platformlardaki tartışmalardan çıkacak sonuçlara göre kurum arşivlerinin 
ve restorasyon işlerinin standartlarının oluşması noktasında da önemli bir adım atılacağını düşünüyoruz. Tüm bu özel 
oturumların, panellerin ve diğer tebliğ sunumlarının sonunda tartışılan ve karar verilen hususlar ‘İstanbul Deklarasyo-
nu’ adı altında dünya kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Değerli katılımcılar, kongrede bilimsel sunumların yanı sıra arşivlerimizi gözler önüne serecek şekilde, paha bi-
çilemez eserlerin sergilendiği bir sergi alanı da oluşturulmuş durumdadır. Ayrıca kongre merkezi içerisinde, Osmanlı 
cumbalı evleri biçiminde hazırladığımız “Osmanlı Sokağı”nda da katılımcılar yüzlerce yıl öncesini anımsayacak, 
güzel anılar biriktireceklerdir. Sizlere Osmanlı sokağını ve sergi alanımızı ziyaret etmenizi ve tarihi teneffüs etmenizi 
önermekteyim. 

Kongre ile ilgili son olarak belirtmek istediğim bir husus da şudur. Gelecek nesillerce hatırlansın, kalıcı bir eser 
daha ortaya çıksın diye yaptığımız bu bilimsel çalışmaları bir kongre hatıra ormanı ile ölümsüzleştirmekteyiz. Bu 
kapsamda birinci ve ikinci kongreye katılanları temsilen, Çanakkale’de 5000 fidan dikilmiş durumdadır. Akademis-
yenlerimizin adına özel olarak fidan diktik ve bilimsel programlar esnasında fidan belgelerini de kendilerine suna-
cağız. Ülkemizde ve dünyada pek çok ilke imza atacağını inandığım bu kongreye katkı sağlayan bilim insanlarına, 
sağladıkları katkıdan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. 

Bu kongre vesilesiyle tabii ki gerek yurt içinden, gerekse özellikle Osmanlı coğrafyasından, kardeş ülkelerden, 
akraba ülkelerinden, çok sayıda bilim insanı, arşivcimiz, aramızda bulunmakta, misafirimiz olmaktadır. Ben bir kez 
daha kendilerine de sizlere de teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Sözlerimi tamamlarken kongremizin bir kez 
daha ülkemiz için, Osmanlı coğrafyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Bölgemizde akan gözyaşının dinmesine vesi-
le olmasını ve bu coğrafyamız için geleceğe yönelik stratejilere vesile olmasını diliyor, hepinize bir kez daha teşekkür 
ediyor, kongrenin hayırlı olmasını diliyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum.



Kongre Açılış 
Konferansı





15

MÜBAHAT KÜTÜKOĞLU
Teşekkür ederim efendim. Muhterem hazirun, mehter takımının bu güzel gösterisinden sonra belki benim konuş-

mam zayıf kalacak. Efendim, Osmanlı’nın büyüklüğü, Osmanlı’nın ihtişamı hepimizce bilinen bir keyfiyet. Osmanlı 
sadece harp meydanlarında zaferler kazanmakla yetinmemiş, çok güzel bir alt yapı kurmuştur. Siyasi, iktisadî, sosyal 
ve kültürel bakımdan özellikle müesseseler bakımından Osmanlı son derece kuvvetli, son derece kalıcı ve son derece 
mükemmel müesseseler meydana getirmiştir. Bunların arasında bir de arşiv vardır. 

Osmanlı, en küçük belgeye varıncaya kadar muhafaza etmiştir. O kadar ki 5-6 cm büyüklüğündeki belgelerin, 
zannediyorum yeniçerilerle ilgili, ulufeleriyle ilgili bir belgeydi, hepsinin ayrı ayrı küçük kağıtlara yazılmış ve büyük 
belgeye bir kağıt şeritle delinerek bağlanmış belgesini görmüştüm. Bu onun ne kadar titiz olarak çalıştığını, ne kadar 
belgelere önem verdiğini gösteren güzel bir delil. Efendim arşivin birçok tarifleri var ama benim en manalı bulduğum 
“bir milletin hafızasıdır” tarifidir. Gerçekten arşiv bir milletin hafızasıdır. O derinliklerden gelen bilgiler, su yüzüne 
çıktığı zaman biz tarihimizi çok daha mükemmel bir şekilde anlıyor, öğreniyor ve yazıyoruz. Tabii önce biz tarihçiler 
öğreniyoruz. Ondan sonra bunları kaleme alıyoruz. 

Seneler önce Osmanlı diplomatikasıyla ilgili kitabımı hazırlarken, o tarihe kadar yazılmış bazı eserleri toplu-
yordum. Bunlardan biri de Gagavuz Türkü olan Romen tarihçi Mihail Guboğlu’nun eseriydi. Fakat burada, ancak 
kütüphanelerde mevcuttu kitap, halbuki ben özel kütüphanemde de olmasını istiyordum ve Profesör Guboğlu’nun 
İstanbul’a geldiği bir zamanda kendisinden kitabı nerde bulabileceğimi sormuştum. Bana o zaman şu cevabı vermişti 
Profesör Guboğlu: “Mübahat Hanım benim kitabımı ne yapacaksınız? Siz bir hazinenin içindesiniz” demişti. Evet biz 
gerçekten bir hazinenin içindeyiz. Zaten Osmanlı’da 1846’da arşivini resmen kurduktan sonra Hazine-i Evrak adını 
vermişti ama hazinenin içindeki o belgeler, su yüzüne çıkarılmadıkça sadece bir koleksiyon olarak kalmaya mahkum-
dur. İşte onları su yüzüne çıkaracak olanlar da biz tarihçileriz. 

Aslında Osmanlı arşivi 19. yy ortalarında resmen kurulmuştur ama Osmanlılar 14. asra kadar veya 14. asırdan 
itibaren, belgelerini muhafaza etmişlerdir. Yalnız bazı yangınlar yahut mağlubiyetle neticelenen harplerde, beraber 
götürdükleri evrakın taşınamayarak bırakılması gibi durumlar dolayısıyla belgelerin bir kısmı tahribata uğramıştır. Bir 
de Osmanlının son devrinde, zannediyorum Topkapı Sarayı biraz ihmale uğramış ve 1924’te açıldığı zaman bir heyet 
oradaki belgeleri görmek ve tasnif etmek üzere vazifelendirilmiştir. Bunlardan biri de Abdurrahman Şeref Bey’dir ve 
onun Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası’nda yayınlanan bir makalesinde, o belgelerden bir kısmının kömür haline 
geldiği, yapılan laboratuvar araştırmasında içlerinde altın bulunduğu kaydı vardır. Bunu düşününce, önce acaba bu 
üzerine serpilen rıh mıdır? dedim. Hayır, onlar herhalde tezhibli belgelerdi. Yani içinde altın varağın da kullanıldığı 
belgeler. Bu nevi şeyler haricinde arşivimiz, tabii bir de Bulgaristan’a bir kısmının satılması meselesi var Cumhuri-
yet’ten sonra, ama o fark edilerek durdurulmuştur. Son derece dikkatli bir şekilde korunmuştur. Nasıl! Osmanlı ay ay 
belgeleri toplamış, torbalara ve o torbaları sandıklara yerleştirmiştir. 1940’larda yazılan bir yazıda, dipnotunda şöyle 
bir kayda rastladım: “Başvekalet Arşivi’ndeki sandıklardan birinde”. Demek ki o zaman daha henüz tam manasıyla 
tasnif başlamamıştı. Nitekim Uzunçarşılı Hoca’nın da yine bir dipnotunda “okuma salonunda ki dolaplardan birinde” 
diye referans verdiğini hatırlıyorum. Ama artık öyle bir problemimiz çok şükür ki kalmadı. Şimdi yeni tasnifler açılı-
yor ve bunlardan faydalanarak, Osmanlı tarihini en iyi şekilde yazmaya çalışıyoruz. Yalnız burada bir noktaya temas 
edeceğim. Osmanlı tarihini arşiv belgelerine göre yeniden yazmak değil, yazılışını devam ettirmek, demek zannedi-
yorum ki çok daha doğru olacak. Çünkü Uzunçarşılı Hoca, Ömer Lütfi Barkan Hoca, Halil İnalcık Hoca, bunlar hep 
arşivlerimizi kullanarak eserlerini vücuda getirmişlerdir ve gerçekten her biri de son derece mükemmel, bugün dahi 
aşılamayacak eserlerdir.

Evet, biz tarihçilere büyük işler düşüyor. Bu belgeleri değerlendirmek, yalnız burada bir hususa dikkat çekmek 
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istiyorum. Biz, belgeleri asla hepsini birden yüzde yüz doğru olarak kabul etmeyelim. Bundan kastım şu, zaman 
zaman belgelerde kâtip hatalarına rastlıyoruz. Bu kâtip hatalarına dikkat çektiğimiz zaman onları diğer belgelerle 
doğrulamak durumundayız. Aksi halde biz de hataya düşebiliriz. Efendim, ben uzun süredir arşive gitmiyorum ama 
bu arşivle alakam kesildiği manasına gelmiyor. Bana asiste eden gençler, istediğim belgeleri topluyor ve benim yeni 
şeyler yazmama imkân hazırlıyorlar. Onun için arşivde ne kadar tasnif yapıldığını, ne kadar daha tasnif edilmemiş 
belge olduğunu tam olarak bilmem mümkün değil ama bildiğim bir şey varsa, eski tasniflerin maalesef numaralarıyla 
oynanmış olması. Bu, bence son derece sakıncalı bir durum. 

Size bir misal vermek istiyorum, yine rahmetli hocam İsmail Hakkı Uzunçarşılı’dan, kendisi Topkapı Sarayı Ar-
şivi’ni, yeniden tasnif etmek üzere davet edilmişti ve Kemal Baybora ile birlikte bütün belgeleri teker teker okuyarak 
özetlerini çıkarmışlardı ve o sırada arşiv şefi olan Ülkü Altındağ bunları tasnif etmekle vazifelendirilmişti. Hatta iki 
fasikülde bu belgelerden bir kısmının özetleri yayınlanmıştı. Ama Uzunçarşılı Hoca bunları yeniden elden geçirirken, 
vaktiyle Zarif Olgun tarafından yapılan ve birbiriyle alakası olmayan belgelerin aynı dosya içinde, aynı numarada, 
toplanmış olmalarına rağmen literatüre geçmiş olabilecekleri düşüncesiyle, numaralarına hiç dokunmamıştı. Çünkü 
hocam gerçek bir tarihçiydi. Biz tarihçiler için bu numaraların değiştirilmesi, gerçekten çok büyük bir dezavantaj. 
Seneler önce yazılmış bir yazının dipnotunda verilen bir belgeyi, görmek isteyen genç bir tarihçi artık bulamayacak. 
Eğer yeni numarası yanına yazılmamışsa ki zannediyorum, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bu yapılıyor. Çünkü ben 
bunun sıkıntısını bizzat çektim. Bunu yapmak yerine henüz tasnif edilmemiş belgelere el atmak ve onları bir an önce 
su yüzüne çıkararak genç tarihçilerin istifadesine sunmak, zannediyorum çok daha iyi olacak.

Topkapı Sarayı Arşivi’nde, birkaç sene önce yeni bir tasnif çalışması başladı. O zaman numaraların değiştirildi-
ğini söylediler ve ben bu durumdan müteessir olduğumu, rahatsız olduğumu, kendilerine bildirdim. Ama yeni numa-
ranın yanına, eski numarayı da koyacaklarını söylediler. Aynı şey çok yakın bir tarihte, Tapu ve Kadastro Arşivi’nde 
de yeni numara verildiği, fakat yanına yeni numaralarla birlikte eski numaraların da konduğu haberini aldım. Bundan 
memnuniyet duyuyorum. 

Evet, arşivlerimiz gerçekten büyük bir hazine, bir derya. Biz ondan kırpıntılar toplayıp adeta bir şeyler yapma-
ya çalışıyoruz. Umarım faydalı olabiliyoruzdur. Aksi halde bizim çalışmalarımız boşa gidecek demektir, ama hayır, 
bizden sonra gelecek nesillerin çok daha dikkatli, çok daha fazla bilgiye ulaşacak tarzda çalışabileceklerini ümit 
ediyorum. 

Efendim sizi daha fazla yormamak, sabrınızı taşırmamak için sözlerimi burada bitirmek istiyorum. Bu toplantıyı 
tertip eden heyete teşekkürlerimi arz etmek boynumun borcudur. Hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.



Orta Doğu
Özel Oturumu
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AZMİ ÖZCAN
Kıymetli misafirlerimiz, değerli hazirun, öğleden sonraki özel oturumumuza hoş geldiniz, hepinizi saygıyla se-

lamlıyorum.
Son derece önemli bir konu, önemli bir gündemle bu programı icra ediyoruz. Dünyanın yeniden yapılandığı bir 

zaman diliminde, bu dünyanın en hassas bölgesini teşkil eden bu coğrafyada; içinde, merkezinde bizim bulunduğumuz 
bu coğrafyada, tarihin çeşitli devirlerinde yaşanan hâkimlerin, mütegallibelerin, kendi çıkarlarına göre oluşturdukla-
rı yeni yapıların birisinin daha içindeyiz, yanındayız, arifesindeyiz. Soğuk savaştan sonra başlayan yeni yapılanma 
sürecinde, geçen yüzyılın hâkimlerinin oluşturduğu bu düzeneği değiştirmek isteyen yeni galipler, hepimizin tarihe 
fiilen şahitlik ettiği gibi bir değişim, dönüşüm sürecini yaşıyorlar, yaşatıyorlar ve bizler de seyrediyoruz. Genel bir 
deyiş var, arşivle ilgisi bakımından, “Resmî şahsiyetler söz ile hükmî şahsiyetler belge ile kendilerini konuştururlar, 
belli ederler.” Dolayısıyla, arşiv sadece toplumların geçmişinin belgelenmesi anlamında değil, şahısların kimliklerinin 
ve şahsiyetlerinin de belirlenmesi açısından hayati derecede önemli bir belge hazinesidir. Belki de o yüzden bizim 
tarihimizde, bunun genel ifadesi Hazine-i Evrak şeklinde ifadelendirilmiş.

Benim meslek hayatımda, konunun bu derece ehemmiyetli olduğuna ilk tecrübem, bir uluslararası araştırma ku-
rumunun, doktora yaparken bana gelip, Mısır ve komşusu bir ülkenin arasındaki sınır ihtilafında Osmanlı arşivlerinin 
çok önemli bir rolü olacağından bahsedip, bizim arşivlerimizden bir kısım belgeleri temin edip edemeyeceğimi bana 
ifade etmeleriydi. Ben buna evet demedim, o günkü hassasiyet ile değerlendirmem neticesinde. Ama yakinen biliyo-
rum ki memleketimden başka meslektaşlarım vasıtasıyla benzeri evrakları, kayıtları elde etmişlerdi.

Modern dünyada, Batı dünyasında, özellikle hukukî temele dayanmayan, yeni devlet yapılanmalarına bir meşrui-
yet kazandırmak için onların neredeyse tamamının geçmişlerinin mukayyet bulunduğu Osmanlı belgelerine müracaat, 
artık çok sık rastlanan bir durum ve bu yüzden de inanılmaz kaynaklar biriktiren uluslararası hukuk büroları, düşünce 
kuruluşları ya da araştırma kuruluşları var. Muhtemelen bunlardan bazılarının mensupları, bugün burada aramızda da 
mevcuttur. Şunu söylemek istiyorum. Uluslararası hukuk geçen yüzyılda teşekkül etti ve uluslararası hukuk teşekkül 
ederken aynı zamanda da bu coğrafyada bizim bakiyemiz olan sayıları 40’ı aşan yeni devletler kuruldu. Bu kurulan 
yeni devletlerin pek çoğunun da hukukî meşruiyeti yoktu, sağlanamadı. Günümüzde bu meşruiyeti sağlamanın en 
önemli merkezlerinden birisi de arşivlerimiz. Bu yüzden de bizim arşivlerimizin, ifade ettiği önemi, ben kelimelerle 
sizlere aktarmaktan acizim, zaten bu toplantı da bir şekilde bunu etraf-ı erbaasıyla ortaya konulmasına mücmel olarak 
düşünüldü. O yüzden de bu programı, bu toplantıyı tertip eden, emek sarf eden bütün dostlarımıza ve destek çıkan bü-
tün kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Bir hazine üzerinde oturan, bir define üzerinde oturan bizlerin neyin üzerinde 
yükseldiğimizi bize hissettirmesi bakımından, son derece önemli bir toplantı ve o önemli toplantının özel gündemi, 
Orta Doğu Özel Oturumu’nda karşınızdayız. 

Bu alanda ülkemizde söz söyleme konusunda liyakati müsellem hocalarımızla beraberiz. Ben bir genel çerçeve 
çizmek üzere sözü, Zekeriya Kurşun Hocamıza bırakıyorum. Öyle tahmin ediyorum, benim açtığım bu girizgâhtan 
sonra bizi o engin tecrübesi ile daha da donatacak. Buyurunuz hocam.

ZEKERİYA KURŞUN  
Teşekkür ediyorum sayın başkan, saygıdeğer hazirun, değerli meslektaşlarım, çok kıymetli misafirler.
Konumuz önemli, sayın başkan da ifade ettiler. Dünya yeniden kuruluyor, bunda da hiç kuşku yok. Yeniden kuru-

lurken, ister istemez eski hesaplar da yeniden karıştırılıyor. Aslında dünya yeniden kuruluyor derken, belki sabahleyin 
Mübahat Hocamın bize yaptığı uyarı gibi kendime bir uyarı da yapmam lazım. Kurulmamış dünya kuruluyor, çünkü 
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yüz yıldır yapılan bütün kurgular tutmamış ki yeni bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. İşte böyle bir ortamda biz konuşuyoruz ve 
böyle bir ortamda neye ihtiyaç duyduğumuzun üzerinde duruyoruz. Yine sayın başkan çok önemli bir vurguda bulun-
du. Osmanlı sonrası, Osmanlı coğrafyasında ve hinterlandında kurulan pek çok devletin, aslında hukukî meşruiyetleri 
sağlanamadı. “Bunlar devlet değil ve hukukî meşruiyetleri yoktur” diye sakın anlaşılmasın, bunu kastetmiyoruz ama 
maalesef sistemler değiştiği için ve yeni gelenler, aslında bir gelenekten gelmedikleri için kendilerini ne ile ifade 
edeceklerini bilemediler. Dolayısıyla benim birazcık tebliğim, özellikle son kısmı bununla alakalı olacak. Belki bunu 
şöyle ifade edebiliriz. Önünüzdeki haritadaki bu haritalar aslında çok detaylı haritalar değil. Onu da biliyorum ama 
çok cüzi Basra Körfezi bölgesinden bahsedeceğim. Ama coğrafyanın büyüklüğünü dikkate aldığımızda ve sadece 
Basra Körfezi’nde, bazı problemlerden bahsettiğimizde, aslında bütün dünyada yani eski Osmanlı coğrafyasında ne 
kadar daha fazla problemlerin olduğu çok net ve açık bir şekilde önümüze çıkacaktır.

1. Dünya Savaşı’ndan sonra bu coğrafyalar yeniden şekillenirken, şöyle yine haritaya baktığımızda bunların 
tamamının merkezi İstanbul iken, bunlar küçük coğrafyalarda farklı farklı merkezler meydana getirmişlerdir. Yani 
savaşın sonucu yahut da talepleri, yahut da nihayetinde ulusalcılık ya da millî devletlerin oluşması gibi gerekçelerle 
her biri küçücük coğrafyalarında ayrı bir merkez oluşturdular. Fakat bu merkez, tarihî gelenekten kopuk ve büyük öl-
çüde de aslında, Osmanlı tarihinin bir devamı gibi kendini göstermeyeceği için özellikle de gelenekle olan ilişkisini de 
kurmamaya çalışarak yeni merkezler oluşturmuştur. Bir başka önemli husus bu merkezlere gelen kesimler, özellikle 
Basra Körfezi’nden bahsediyorum, zaten yazılı kültürü olmayan bir kesim. Yani göçebe kültür, yerleşik bir düzeni tes-
lim alıyor. Suudi devletine de bakabilirsiniz, Katar’a da bakabilirsiniz, Kuveyt’e de bakabilirsiniz ve diğer tamamına. 
Yani, yazılı bir kültür yok, varsa bile çok nadir, çok az bir kültür var, çok geç döneme ait bir kültür. Dolayısıyla bir 
taraftan da bu yokluktan dolayı zaten bir zorunluluk içerisine girdiler ve kendi tarihlerini inşa ederken biz de onlara 
pek bir katkı veremediğimiz için çok ciddi boşluklar meydana geldi. Belki burada şunu söylemem gerekiyor sunumun 
diğer kısmına geçmeden önce. Özellikle aradan geçen yüz yıl içerisinde, çok önemli yeni yapılanmalar olurken biz de 
seyirci kaldık, farkında olmadık. Birden kendimize geldiğimizde Osmanlı coğrafyası dostlarımız, kardeşlerimiz, müş-
terek tarih dediğimizde orada aslında bunun yankı bulacağı bir yer kalmamıştı. Dolayısıyla, biz bu yankıyı yeniden, 
belgelerimiz üzerinden yapabileceğimize inanıyoruz. Öyle zannediyorum ki bu kongre de aslında bu amaca hizmet 
edecek, daha önce yapıldığı gibi ve bundan sonraki için de bunu söyleyebiliriz.

Evet, bu sunumumda hızlı bir şekilde 3 ana başlık üzerinde, sadece size bazı bilgileri paylaşarak gideceğim, yok-
sa bütünü bu kısa süre içerisinde anlatmak mümkün değil. Öncelikli olarak bahsettiğimiz Basra Körfezi ve etrafındaki 
Osmanlı maddî kültür varlıklarının takip edilmesi gerekiyor. Ne kadar takip edebildik sorusuyla karşı karşıyayız. 

İkincisi sözlü kültürde Osmanlı mirası var mı yok mu? Bu ne kadar takip ediliyor? 
Üçüncü husus ise asıl bugünkü Basra Körfezi’nde yaşanan birtakım problemler açısından önemli olan siyasi 

mirasın takibi mümkün müdür? Veya onlar; yani Basra Körfezi’ndeki devletler, bu siyasi mirasla ne kadar ilişkilidir 
sorusunun cevabını bulmaya çalışacağız.

Öncelikli olarak tabii ki doğrudan doğruya Basra Körfezi’yle olmamakla birlikte Haremeyn’den, Mekke ve Me-
dine’den söz etmemiz gerekiyor. Buralarla ilgili pek çok çalışma yapıldı. Hem Türkiye’de hem Türkiye’nin dışında 
özellikle maddî kültür konusunda ama maalesef sağlıklı bir envanterimiz hala oluşmamıştır. Yani şu anda Mekke’nin 
topografyası tamamen değişmiştir. Söz gelimi Osmanlı’nın son yıllarına ait bir Kâbe resmi ve arkasında da gördüğü-
nüz gibi çok meşhur Ecyad Kalesi duruyor. Bu Ecyad Kalesi tepesiyle birlikte tamamen bitmiş, kaldırılmış ve yerine 
şimdi büyük bir konaklama ve otel kurulmuş. Aynı şekilde etraftaki diğer mekânlar da değişti, dolayısıyla bir maddî 
kültür envanterinin çıkmamış olması, aslında ciddi anlamda bizim için bir kayıp olduğunu burada hatırlatayım. Takip 
edilenin aslında ayakta kalabildiğinin de başka örnekleri var. Dolayısıyla bunu hızlı geçeceğim çünkü bu konuda 
başka arkadaşlar ve ben de dâhil epeyce çalışmalar yaptık. Mesela daha II. Meşrutiyet yıllarında, Kâbe’deki Osmanlı 
revaklarının fotoğraflarının gazetelerde yer alması anlamlı bir şeydi. Bu, mirasın takibi anlamına geliyordu ve şu anda 
Harem-i Şerif içerisinde Osmanlı’ya ait kalan son eserdir bunlar ve son zamanlarda, yapılan iç mekânın genişletme 
çalışmaları vesilesiyle, bu revaklar da tehlikeye düşmüştür. Aslında her genişletmede tehlikeye düşüyor ama son ola-
rak Kral Abdullah zamanında, şimdiki Cumhurbaşkanımız o zamanın Başbakanıyken yapılan bir protokolle, bunların 
askıya alınması kararı verildi ve şu anda kapalı bir şekilde bu devam ediyor. Ama bunun takip edilmemesi, kullanıl-
maması, kaydedilmemesi, sanıyorum her zaman ortadan kaldırılmalarına imkan verebilir. Alttaki fotoğrafta zaten son 
yapılan çalışmanın bir örneğini görebiliyoruz. Dolayısıyla takibin getirdiği bir sonucu görebiliriz.

Medine’ye gittiğimizde yine aynı şekilde şu anda, ciddi genişletme projeleri var. Daha önce yapılan genişletme 
projeleriyle günümüz envanterini tamamlamadan bugün belgelerde okuduğumuz pek çok binanın, mekânın, vakfın, 
mesela Arif Hikmet Bey Kütüphanesi’nin ve daha pek çok maddî kültür unsurlarının olmadığını görüyoruz. Osman-
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lı’nın en son ve en kapsamlı genişletmesini Sultan Abdülmecid zamanında Medine-i Münevvere’de özellikle Mescid-i 
Nebevî’de yapmıştır ve ondan sonra yeni genişletmeler yapılmıştır. O döneme ait kendisi istemese de kendisinin 
adına, birtakım kitabeler de konulmuştur. Ve bugün, II. Abdülhamid zamanında sadece bir takım ilaveler, tamiratlar 
yapılmış olmakla birlikte, Medine’deki asıl genişletme tamamen Sultan Abdülmecid’le isimlendiriliyor. Suudi Arabis-
tan’da II. Abdülhamid’in asıl yaptığı Hicaz Demiryolu ve hemen Hicaz Demiryolu’nun yanı başında son zamanlarda 
çok güzel şeyler yapılıyor. Bu anlamda turizme özendirmek adına bazı restorasyonlar yapıyor, haklarını da vermemiz 
lazım ama mesela Hamidiye Camii’nin Medine’de yeri değiştirilmesi düşünülüyor. Bu da başka bir tehlikeyi berabe-
rinde getiriyor, bir takip gerektiriyor. Türkiye’de benim uyardığım bazı kesimler, biz bunu komple kaldırıp söz konusu 
yolun öbür tarafına koyabiliriz, şeklinde bir takım projelerde ürettiklerini biliyorum ama bunların takip edilmesi zaruri 
ve gerekli.

Şimdi Basra Körfezi’ne iniyoruz. Basra Körfezi’nde, belki burada bu bahsettiğimin Haremeyn’den çok daha az 
bilinen bir hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Aramızda bu şehirden olan bir konuşmacımız da var, o da hemen fo-
toğrafı tanımıştır. Zaten elimizdeki en eski fotoğraf; Ahsa mutasarrıflığının merkezi olan Hofuf fotoğrafı. Gördüğünüz 
gibi yani 1909’lar ve oldukça canlı bir Osmanlı kasabası. Hatta diyebilirim ki müteaddit ziyaretlerimde, bu canlılığı şu 
anda bile görmediğim bir kasaba fakat burada bizim envanterimize girmemiş olan önemli bir eserden bahsedeceğiz. 
Maalesef bizim Türkçe envanterde hiç olmayan bir Osmanlı kışlasından söz edeceğiz. Bir kale ve etrafı içindeki bir 
takım mekânlardan söz etmek istiyorum. Bizim Osmanlı coğrafyasındaki maddî kültürle ilgili epeyce çalışmalar ve 
envanterler yapılmış olmasına rağmen, burayla ilgili hiçbir şey yapılamadı. Bunun çeşitli siyasi sebepleri vardı. Yani 
hem oradaki yönetimin tarihi mekânlara bakışı hem de izin vermemesi vs. ama ben de müteaddit defa bu konuda bu-
rada bazı yetkili kesimleri uyarmış olmama rağmen henüz literatürümüze girmemiş olan bir kışladan bahsediyorum. 
Tabiî bu kışlayı önemli kılan başka bir şey var. Bizim Basra Körfezi’ndeki, Arap Yarımadası’ndaki en eski camimiz. 
Bunun vakıf kaydı, doğrudan doğruya vakfiyesi elimizde yok ama vakıf olduğuna dair mühimme kayıtları var ve ar-
kasından vakfın muhasebe kayıtları var. Dolayısıyla bir vakıf camii, bu cami maalesef yine bizim bilmediğimiz, kayıt-
lara girmemiş olan camilerimizden bir tanesi, şurada birkaç kesiti görebilirsiniz. Kışlanın içerisindeki; bu 1913 yılına 
kadar Osmanlı Devleti tarafından, hükümet merkezi olarak ayrıca kullanılmış olan bir mekân. Fotoğrafta 19.yüzyıl 
ilaveleri var. Necid mutasarrıfı Talip Paşa zamanında, birtakım ilaveler yapılmak suretiyle onu daha modernleştir-
mişlerdir. Yani 1913’e kadar, hatta biraz daha, bizim Osmanlı askerlerinin ve hükümetinin ikamet ettiği mekândan 
bahsediyoruz ve bunun mutlak suretle, bizim kayıtlarımıza geçmesi ve bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Bunu 
ben ilk ziyaret ettiğimde çok kötü bir durumdaydı. Şu anda restorasyonu yapılmış. Restorasyon çok kötü şartlarda ve 
bilinçsizce yapılmış olmakla birlikte, en azından daha önce yıkıma terk edilmiş olmasından daha iyidir diyebiliriz. 

Son zamanlarda, özellikle Suudi Arabistan’daki birtakım turizm geliştirme faaliyetleri, bizim için bir avantajdır, 
buradaki Osmanlı eserlerine bizim şu anda yapacağımız birtakım müracaatlarla, doğrudan doğruya restore edebile-
ceğimizi ve onlara daha iyi bir tarihi eser bırakabileceğimizi ikna edebilirsek, bu yapılan restorasyonun aslına tekrar 
rücu etmesi mümkündür diye düşünüyorum. 

Konuşmamın son kısmında ve ikinci kısmında sözlü kültürden söz etmek istiyorum. Başında şunu söyledim, 
buradaki yönetimleri teslim alanların büyük bir çoğunluğu bedevî kültürden gelen, yazılı kültürü olmayan insanlar ve 
bunların aslında şu anda buna ihtiyaçları var ve Osmanlı arşivindeki her kelime az da olsa onlar için çok anlamlı ve 
önemli. Şu anda yönetimde etkin olan yahut yönetimin dayandığı birtakım kabilelerin, II. Abdülhamid zamanındaki 
kayıtları ve aynı zamanda II. Meşrutiyet yıllarındaki kayıtları var. Bu kayıtlar birçok arkadaşım tarafından görüldü, 
neşredildi vs. ama burada önemli olan şu, bunların önemli bir bölümü Osmanlı Devleti ile çok organik bir bağları var. 
Kimine hil’at gönderildi, kimine maaş verildi, sağ taraftaki bir maaş kaydıdır. Buradaki bu kabile isimlerini takip ede-
rek, bunların içerisindeki Osmanlı kültürünün, mutlak surette değerlendirilmesi gerekiyor. Çok ciddi bir sözlü kültür 
var, sözlü hikâyeler var, anlatımlar var. Bunlar niçin önemli? Bizim aslında oradaki Osmanlı varlığını tescil açısından 
önemli ama bir de tadil ve tashih açısından çok önemli çünkü bunların üzerine bina edilmiş olan yeni bir tarih var 
oradaki bunların önemli bir bölümü sıkıntılı ve sorunlu. Mesela sol taraftaki listede geçen Acman aşiretlerinden Şeyh 
Ra’kan hakkında, çok büyük bir efsane anlatılır, kitaplar yazılır ki kendisinin hikâyesine girmeyeceğim. Niş’te Os-
manlı sürgünü olarak kalmış, sonra Abdülhamid’in affına mahzar olup geri dönmüştür. Mesela onun üzerine bir bina 
edilmiş bir tarih var. 

Biz bunları derlemezsek önümüze koca koca ansiklopediler çıktıklarında, bizim onlara cevap verme şansımız da 
kalmayacak. İlla cevap vermek için değil ama netice itibariyle bu da bizim kültürümüzün bir parçası. Bu coğrafyada 
çok enteresan bir deyim var, hemen onu hatırlatarak son kısma geçiyorum. O deyimde -geçmişte başka bir manada 
kullanılıyordu- yani Türklere der ki: “Eğer Türkler sizi kendi halinize bırakıyorsa, siz de onları kendi haline bırakın”. 
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Aslında burada bir idarî anlatım vardır, vergiyle ilgili bir anlatım vardır vs. Ama bugün başka bir anlatım, daha ağır 
bir anlatıma dönüşmüştür. Niye? Çünkü biz bunun derlemesini yapıp da bunun o gün için ne anlama geldiğini söy-
lemediğimiz zaman, çok ciddi bir problemle karşılaşıyoruz. Süheyl Sapan Hocam burada, bu konularda çok ciddi 
çalışmalar yapıyor. Mesela o hatırlayacaktır, Medine’de seferberlik kelimesi sürgün olarak anlaşılır. Seferberlik keli-
mesinin anlamı sürgün, bunları bizim derlenip yeniden yazmamız, bunun sürgün değil başka bir şey olduğunu, ifade 
etmemiz gerekiyor.

Benim konuşmamım üçüncü boyutu tabii ki siyasi mirasın takibi meselesi. Önünüzdeki harita, 1865 yıllarına 
ait İngilizlerin, bölgede yaptırdığı yani Osmanlı körfezinde yaptırdığı bir keşif haritasıdır. Böyle çok haritalar var. 
Şunu söylemek istiyorum, İngilizler büyük ölçüde önce Maskat’a yani bugünkü Umman’ın başkentine ulaştılar, sonra 
ticari menfaatlerini geliştirerek yavaş yavaş Osmanlı’nın daha etkin olduğu bölgelere doğru geldiler. O tarihlerde, bu 
bölgelerde sıkıntılar var. Osmanlı Devleti biraz da yerel ailelerle anlaşmış, idareler onların elinde yürüyor. İşte tam bu 
süreçte, İngilizler bunu kullanmak için Basra Körfezi’nde bir takım istikşaf faaliyetleri yapıyorlar. Gördüğünüz gibi 
aslında böyle çizgilerle gösterilen şey, kendi nüfus alanlarını belirleme gayreti olarak karşımıza çıkıyor.

Hızlı bir şekilde, 1869’da Bağdat’a tayin edilen, Osmanlı valisi Mithat Paşa, benzeri bir istikşaf yaptırıyor. Bu-
nun haritası da çiziliyor, bugün Başbakanlık Arşivi’nde var. Yani doğrudan doğruya körfezin bir incelemesi, denizcilik 
açısından ve diğer alanlar bakımından ve Osmanlı egemenlik sahaları açısından istikşaf yapılıyor ve aslında bu harita-
ya adeta bir reddi ortaya çıkmış oluyor. Mithat Paşa’nın bu takibi, daha sonra Osmanlı’da aynı şekilde devam ediyor. 
Tarih Kurumu’nda bulunan çok nadir bir harita, çünkü bu şekilde Basra Körfezi’ni renkli ve net bir şekilde gösteren 
fazla harita yok. Gösteriyor ki II. Abdülhamid dönemi aslında 1860-70-71 yıllarında yapılan o gözlemlerin devamı 
olarak, egemenlik alanlarını, yeniden bütün dünyaya göstermeye çalışıyor. Haritalar çok önemlidir. Haritalar dünyada 
aslında en az silahlı savaş kadar önemlidir çünkü haritalar üzerinde egemenlik alanlarınızı gösteriyorsunuz. 

Nitekim şu anda diğer önemli bir mesele, daha küçük ölçekte bölgelerin hangi zeminde var olduğunu gösteren 
haritalar. Burada hemen şunu söyleyeyim: Kuveyt çok daha küçük bir mekân olarak gözüküyor. Çünkü 1902’ye doğru 
bir takım problemler vardı. Osmanlı ilk etapta Kuveyt’e bu şekilde bakıyordu ama şimdi asıl söyleyeceğim mesele 
şu; bugün tarihi süreç itibari ile aslında Basra Körfezi’ni ikiye bölünmüştür. Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, kıs-
men Bahreyn, İngiliz nüfusu içerisinde gelişmiş olan bir yer. Bunun karşısında tabii Suudi Arabistan’ın körfeze olan 
kısmı Kuveyt ve Katar, Osmanlı’nın İngilizlerle yapmış olduğu anlaşmalar neticesinde şekillenmiştir ve bugün Katar 
ve Suudi Arabistan arasında yaşanan çok ciddi sorunlarda Kuveyt’in bu sorunlarda çekimser kalmasında ve Suudi 
Arabistan’ın bir takım talepleri içten içe dile getirmesindeki ana neden, aslında Osmanlı Devleti’nin bu bölgeden çe-
kilmeden önce 1913 ve 1914’te yapmış olduğu iki anlaşmanın neticesidir. Bu coğrafya Sykes-Picot ile çizilmemiştir 
bu çok önemli, bu coğrafya tamamen son dönem Osmanlı Devleti’nin hem zaaflarıyla, aynı zamanda öngörüleriyle 
şekillenmiş ve bugünkü Basra Körfezi gördüğünüz gibi Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn olarak eğer varsa 
bu anlaşmalara borçludur. Kendilerinin bir kısmı bu anlaşmaları inkar ediyor menfaatlerine uygun değil, bir kısmı çok 
sahip çıkıyor ve bugünkü çatışmaların arkasında yatan en temel noktadır. Bize düşen bunun üzerinde çalışmak, bunun 
üzerinde daha fazla şeyler üretmek ve bu bilgileri onlarla paylaşıp, çatışmalar değil barışı getirecek yeni umutlar orta-
ya koymaktır. Bu vesile ile hepinize teşekkür ediyorum.

AZMİ ÖZCAN
Zekeriya Kurşun Hocamıza biz de teşekkür ediyoruz. Sadece kültür mirasımızın değil, aynı zamanda belgelerin 

ve haritaların bize ne ifade ettiğini de çok veciz bir şekilde ortaya koydular. Şimdi her yönüyle kendisi de bir hazine-i 
evrak olan kudemadan bir hocamız Suphi Saatçi Bey bize o coğrafya, o vatan parçasındaki, bütün değerleri, mirası 
aktaracaklar. Buyurun hocam.

SUPHİ SAATÇİ
Teşekkür ederim, Sayın Başkan.
Irak yine Osmanlı Devleti’nin beslediği önemli coğrafyalardan biri biliyorsunuz. Biz Irak’taki varlığımızı, tabii 

Osmanlı öncesinden de hatta Malazgirt’ten de önce, bölgeye yerleştiğimizi, Tuğrul Bey’in 1055’te Bağdat’taki hali-
fenin daveti üzerine bölgeye girmesiyle, yoğun biçimde Oğuz ordularının bölgeye yerleştiğini ve o orada, orayı vatan 
tuttuklarını biliyoruz. O tarihten itibaren tabii ki özellikle Selçuklular, onların devamı olan Atabeyler döneminde, 
Musul, Erbil, Kerkük hatta Bağdat’ın bir kısmı tamamen Türk olan bir fiziki görünüş kazanmıştı daha sonra tabii ki 
bu egemenlik Osmanlıların bölgeye hâkim olmasıyla daha da perçinleşmiştir.
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Musul, Dicle üzerinde yer alan çok önemli bir kent, tamamen kimliği Selçuklu kenti görünümünde ve oradaki 
eserler günümüze kadar varlığını ayakta tutmuştur. Burada Musul Ulu Camii’nin, çok artistik ve estetik olan minaresi-
ni görüyoruz. İmam Yahya Burkasım Kümbeti o da yine Selçuklu tarzı bir türbe, Musul’da Nurettin Zengi döneminde 
inşa edilmiş ve daha sonra Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan tarafından da restore edilmiş çok önemli bir eser Ulu 
Camii. Ulu Camii’nin minaresi Irak’ta çok ünlüdür, en eski ve tamamıyla ayakta duran bir minare olduğu için büyük 
bir önem taşıyordu. Burada başka bir yer görüyoruz, Musul surunun önemli bir parçası maalesef çok kötü bir durumda 
ve yanda da yine Selçuklu tarzı bir eser Yunus Peygamber Camii’ni görüyoruz.

Telafer önemli bir Türkmen kenti. Oradaki tarihi kalesi 20’lere kadar gelmiş fakat son işgal döneminde bir hayli 
tahribat görmüş bir kale. Erbil’de yine özellikle Erbil Atabeyi Muzafferü’d-din Gök-Böri’den kalmış çok önemli bir 
kent, hatta altın çağını o dönemde yaşamış olan Erbil halen yine Türkmen kimliğini günümüzde bile korumaktadır. 
Meşhur Kerkük Kalesi tabii şimdi bu görünüşü görmek mümkün değil, çünkü özellikle dikta yönetiminde büyük bir 
tahribat yapıldı, Kerkük Kalesi’nde. Bu kale, tabii 4500 yıllık tarihiyle, önemli bir sit alanı kabul ediliyordu. Kaledeki 
dokular, özellikle anıtlar dışında, cami, mescit ve türbeler dışında, geleneksel konut mimarisi açısından da büyük 
önem taşıyan bir bölge. Kalede bulunan Gök Kümbet, Celaliler döneminden günümüze kalan ve burada diğer mina-
reyi görüyoruz. Ulu Camii, Kerkük Kalesi’nde yer alan bu eser maalesef şu anda terk edilmiş durumda. Kerkük Ka-
lesi’nin, dediğimiz gibi önemli bir özelliği, burada daracık sokakları ve geleneksel evleriyle önemli, Türkmen konut 
mimarisini içinde bulunduran bir dokuya sahip olması. Buradaki evlerden biri olan, onun planını görüyoruz haremlik, 
selamlık kısmıyla birlikte Irak’taki Türkmenlerin önemli bir varlığı. Resmini görüyoruz soldaki selamlık kısmı, sağ 
tarafta da gelin odası olarak ev sahibi oğlunu evlendirince ek bir bina yapmış orada ve günümüze kadar gelmiş bu eser. 
Türkmen evlerinden bir tanesini daha görüyoruz, yine Kerkük Kalesi’nde yer alan evlerden, evlerin dışı sade olmakla 
beraber, içleri güzel bir şekilde süslüdür. Hem alçı dekorasyon hem kalem işleriyle kimliğini günümüze kadar sürdür-
müş, çok önemli eserler. İçerdeki bölümleri görüyoruz, tabii kaledeki bütün evler boşaltıldığı için maalesef şimdi bu 
evlerin hepsi bomboş, terkedilmiş durumda.

Osmanlı döneminde aslında Irak’ta mimari dışında da çok önemli yatırımlar yapılmıştır. Özellikle modernleş-
tirme araçlarından biri olan, atlı tramvay Bağdat’ta çalıştırılmış, Dicle’de buharlı gemiler getirtilmiş, çalıştırılmış, 
Bağdat-Haydarpaşa demiryolu yapılmıştır. İlk defa tıp ve hukuk fakülteleri Osmanlı döneminde açılmıştır. Mülkiye 
ve Askeri Rüştiye okulları, Abdülhamid döneminde açılmıştır ve birçok eğitim yapıları ve okullar inşa edilmiştir. 
Özellikle Vali Mithat Paşa’nın himmetiyle, Mithat Paşa’nın siyasi yönünün üzerinde durmak istemiyorum ama vali 
olarak yönetimi çok başarılı bir dönemi simgeler ve modern Irak’ın günümüze gelmesinde onun büyük payının ol-
duğunu söylerler. Osmanlı’nın büyüklüğü de nerede, bir vali gönderir bölgeye, o bölgeyi adam ediyor, disiplin altına 
alıyor. Nitekim isyan etmiş aşiretlerin hepsini zapturapt altına alan Mithat Paşa, sulama kanalları yaptırmış ve ilk defa 
Irak’a matbaa getirmiştir. Almanya’ya sipariş edilen matbaa, gemi yoluyla Basra’ya gelmiş Basra’dan da kara yoluyla 
Bağdat’a taşınmıştır. Bunları temas edildi ve köprüler, hanlar, camiler yaptırmış ve yine Abdülhamid döneminde inşa 
edilmiş yapılar. 

Atlı tramvayı görüyoruz Bağdat’ta, ilk defa atlı tramvaylar Mithat Paşa döneminde hizmete girmiştir.     Mithat 
Paşa, 1859 yılında Bağdat’a gidiyor ve yanında da gazeteci Ahmet Mithat Efendi’yi götürüyor. Orada Zevra gazete-
sini görüyorsunuz, Bağdat’ta ilk defa 15 Haziran 1869’da yayın hayatına geçiriyor. Bu gazete, İngiliz işgaline kadar 
Bağdat’ta yayınına devam edebilmiştir. Önemli bir belge, yine diğer illerde Kerkük, Musul, Basra’da gazeteler neşre-
dilmiş, dergiler, mecmualar çıkmıştır. 

Ulu Camii’nin minaresini göstermiştim sol tarafta iki tane fotoğraf var. Birisi yukarıda görünüyor ama aşağıdaki 
fotoğrafta o minare, maalesef DAEŞ denilen terör örgütü tarafından yerle bir edilmiştir.  Biraz bugününe de bakılsın 
denildiği için bunlara da temas etmek istedim. Bu Yunus Peygamber Cami, bakınız ne hale gelmiş alt tarafta, niye 
patlatılmış? Yani bir hava bombardımanında olabilir, fakat buna dinamit yerleştirip, İslam’da türbe yapmak haramdır 
diyerek, havaya uçurmuşlardır. Kerkük’teki kale, maalesef o güzel Türkmen konut mimarileriyle birlikte, yerle bir 
edilmiş, 720 adet geleneksel ev dozerle maalesef yıktırılmıştır. Buradaki Ulu Camii’nin kubbesinin, ne hale geldiğini 
görüyoruz, yine cami olmasına rağmen bu hale getirdiler ve öyle bıraktılar. Restorasyonu için UNESCO’ya biz de 
başvurduk. Dediler ki sizin başvurunuz kabul edilmez, devletin başvurması lazım! Peki dedik, Erbil’deki kaleyi niye 
restore ediyorsunuz? Dediler ki: Orayı kurcalamayın, orası başka bir devletimsi bir şey. Yani meşru olmayan bir dev-
letin işini yapıyorlar. Biz gayet ciddi, samimi bu eserlerin kurtarılması için uğraşıyoruz ama yüz görmüyoruz. 

Minarenin bakın sağ tarafta, korkulukların hepsi dökülmüş ve giderek bunlar maalesef eriyor. Kerkük Kalesi’n-
deki son durum günümüzde böyle ve eski kalenin alttaki görünüşünü görüyoruz, yukarıda da iyice tıraşlanmış hali 
maalesef bu şekilde. Türkmen Hristiyan kolonisine ait kilise bile maalesef yıktırılarak bu hale geldi. Eski taş köprü 
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Osmanlı döneminin köprüsü 1954’te maalesef yıktılar ve bir daha yapılmadı. Sağda kışlayı görüyoruz, Kerkük kışlası, 
Sultan Abdülaziz döneminde yapıldığı için Aziziye Kışlası olarak da anılır. Eski şeklini görüyoruz, 1930’larda ve daha 
önce ortasında bir köşk mescit olduğunu da biliyoruz. Bunun tekrar restorasyon edilmesini istedik. TİKA önceleri talip 
oldu, inşallah yaparız dedi, fakat sonra neden yapmadılar bilmiyoruz. Belki bilenler dile getirir, evet şu anda kışlanın 
durumu maalesef böyle. 

Yukarıda bir fotoğraf var. Bu tabi bizim bölgemiz değil, Halep’in fotoğrafı. İnşallah Mahmut kardeşimiz anlata-
cak. Bu güzel kentin görünüşüne bakın, yüksek bina yok, tam insani ölçüde, sadece minareleri, camileri görebiliyorsu-
nuz ve alttaki Mimar Sinan’ın eseri olan Hüsreviye Külliyesi ama yıkılmış halini kardeşimiz gösterecek ve savaşların 
tahrip ettiği İslam kentleri maalesef. Kerkük’te yağmalanan arşivler, peşmerge güçleri tarafından yağmalanmış, arz 
ederim efendim. Memleketi koruması gereken peşmerge kendisi yağmalıyor. Bu İslam dünyasının hak etmediği, mad-
dî ve manevi yönden iyice düşüşe geçtiği, görüntüler maalesef ve hiçbir şeyden haberi olmayan, korunmasız kadınlar, 
bu savaşların mağduru yani biz kültür varlıklarını sadece binalar olarak görüyoruz fakat beşeri varlıkta bence çok 
önem arz ediyor, özellikle de çocuklar.

Bu coğrafya neden böyle olsun? Çünkü bu coğrafyada otoriter, adil, müsamahakâr bir yönetim yok. Yani Osman-
lı yok, onun için bu hale geldi. Yuvaları başına yıkılan çocuklar, ümmetimizin yetimleri bunlar, bunlar bizim çocuk-
larımız da olabilirdi. Irak’ta Türk kültür mirasının tabi dününü, bugününü görünce doğrusu insan şaşkına dönüyor ve 
yarına nasıl bakacağımızı doğrusu bilemiyoruz. Yaşanan bunca tahribat yüzünden kentlerimiz harap olmuş durumda. 
Telafisi mümkün olmayan, kültür varlıklarımızın yok olması tabi ki büyük bir sorun, hepimizi kahrediyor. Bunun için 
yapılacak çok şeyler var elbette ki, envanterlerin çıkması lazım, her kentte ne kadar bina yıkılmış, alt yapı ne durumda, 
bunların hepsinin tespit edilmesi lazım. Bunları yapmak için tabi ki çok ciddi çalışmalar gerekecek. Yolların, sokak-
ların, tekrar şehirlerin, evlerin, imar edilmesi gerekiyor fakat her şeyden önce önemli bir şey de gerekiyor. Önce bu 
akan kan durdurulmalıdır arkadaşlar.

Biz Osmanlı olarak, Cumhuriyet olarak, ben hepsini bir görüyorum, Selçuklusu da, Osmanlısı da, Cumhuriyeti 
de bizimdir, kimsenin değildir. Dolayısıyla sevabıyla, günahıyla, tarihte bir performans göstermişiz, Allah’a şükür 
utanılacak bir şey yapmamışız, tersine, insanları iyi şekilde, hür biçimde, demokrat bir ortam içinde, iyi beslenerek, 
önemli bir egemenlik sergilemişiz. Ben her yerde söylüyorum, yani biz Malazgirt’ten 1071’de çıktık ama 1300-
1453’te İstanbul’a geldik. Yani 382 sene yürüyüş yaptık. Tarihte böyle bir yürüyüş görülmemiştir, diye söyleyebiliriz 
ama Allah’a şükür Selçuklular da, Osmanlılar da İslam’ın bayrağını yere düşürmediler ve bu iki devlet olmasaydı, 
kimse gücenmesin bana, İslam günümüze gelemezdi. Ben böyle düşünüyorum. İnşallah tekrar aynı otorite,  aynı 
adalet, aynı demokratik düzen ve aynı şefkat bu bölgeleri kucaklar ve tekrar eski haline döndürür. Saygılarımı arz 
ediyorum. 

AZMİ ÖZCAN
Sayın Saatçi Hocamıza biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu sunumdan sonra, gözü nemlenmeyen, yüreği sızlama-

yan, lütfen tekrar düşünsün. Bütün bu anlatımların geldiği bir şey var. Kim, hangi gerekçeyle savaştığını söylerse 
söylesin, bu coğrafyada son yüz şu kadar yıldır yaşanan, bütün savaşların hepsinin hedeflediği bir amaç; Türkleri 
tarihten sürgün etmesidir ve buna karşı da direnecek olan önce bu coğrafyanın ilim insanları, kültür ve sanat insanları. 
İşte onlardan biri şimdi karşınızda olacak sevgili Mahmud Zeyn El Abidin kardeşimiz. Halep’ten bugüne kadar bizim 
ciğerparemiz, canımız, ciğerimiz bir adımlık mesafedeki Halep’ten, öyle bir şey yaptı ki belki bundan öncede, bundan 
sonrada, hepimize ders olması gereken bir şey. Oradaki Türkistan eserleri, tahrip olmazdan önce, olabildiğince onların 
hepsini tespit edip, fotoğrafladı ve yüreğimizi bir kez daha dağlayacak ama sözü şimdi ona bırakıyorum buyurun.

MAHMUD ZEYN EL ABİDİN
Çok teşekkür ederim, sayın başkanım, ayrıca kongrede yer alan, emeği geçen, bütün arkadaşlara, teşekkür ede-

rim, davetiniz için de teşekkür ederim. 
Tabiî Suriye’yi anlatmak, bir Suriyeli olarak, bir Halepli olarak, her zaman böyle sunum yaparken çok zorlandı-

ğım bir konudur ama inşallah bugün de kendimi zor tutacağım. Evet, Suriye’deki Osmanlı eserleri anlatmak, oldukça 
çok geniş bir konudur, süreme biraz daha sadık kalabilmek için daha çok dini yapılar üzerinde çalışacağım. 

Dün, bugün ve yarın, tabi öncelikle herkesin bildiği gibi Suriye’nin konumu. Aslında Türkiye’ye en yakın sınır 
olarak, kara olarak, 877 km ortak bir sınırımız var, aslında bu sınır da değil ortak bir tarihimiz, kültürümüz, örf adet-
lerimiz, dinimiz var. Tabii Suriye, özellikle Halep; daha çok Halep ve Şam üzerinde odaklanmaya çalışacağım sizlerle 
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ama daha çok Halep, Halepli olduğum için belki. Bir de Halep üzerinde, savaştan önce bazı çalışmalar yaptığım için 
ki bazen diyorum iyi ki çalıştım bunları. Şöyle oldu; 1994 yılında Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi’nden mezun 
olmuştum ve hep yıllardır Türk ve Arap ayrımı hissettim bunu nasıl giderebilirim diye bazı çalışmalarda bulundum. 
Allah’tan bazı envanter çalışmalarında TİKA’da da yer aldım. İyi ki bazı projelerimiz vardı.

Biraz sonra sizlerle paylaşacağız, bazı binaların şu andaki durumu, dolayısıyla kent olarak ticari yollardan Halep 
örneği yer aldığı için büyük bir önem kazanmıştır. Osmanlı denilince tabii Halep ve Suriye, milattan önce zaten ayrı 
bir tarihe sahiptir ama mademki bizim ana konumuz Osmanlı dönemi. Bilindiği gibi Ağustos ayında 1516 yılında Ya-
vuz Sultan Selim ve Memluklarla savaştığı bölge burası, gördüğünüz gibi burası Mercidabık bölgesi, oraya da gittim. 
Orada aslında o tarihten sonra, Suriye için Halep ve Şam için artık yeni bir sayfa açıldı. Artık bir Osmanlı İmparatorlu-
ğu altında ve tabii bu 400 yıllık bir süre, az bir süre değil. Bunu biraz önce Suphi Hocamız da gösterdi, Mimar Sinan’ın 
da Suriye’de üç tane eseri var. Bir tanesi Şam’da Süleymaniye Tekkesi, çok önemli bir eser. Bir de tabi Halep’te iki 
eseri var: Hüsreviye Külliyesi -biraz önce hocamız gösterdi- ve Adiliye Camii. 

Tabiî bildiğiniz gibi aslında Muhyiddîn İbni Arabî’nin çok önemli bir değeri vardı Osmanlı döneminde ve bize 
dolayısıyla Yavuz Sultan Selim ilk yaptığı şey Şam’ı fethettikten sonra Mekke Muhyiddîn İbni Arabî’nin küçük bir 
camii varmış, orda namaz kılmış ve ilk Osmanlı eseri Muhyiddîn İbni Arabî’nin camii. Tabi bu camii gene ben şans-
lıydım, savaştan önce TİKA ile birlikte 2 sene danışmanlık yaptım ve bu camiin restorasyonunda yer aldım ve yer 
aldığım için onur duyuyorum. Dolayısıyla Şam’da dediğim gibi ilk eser Muhyiddîn İbni Arabî’nin camii. Daha önceki 
Memluk mimarisi ile Osmanlı mimarisi Selimiye Tekkesi savaştan önceye kadar her gün muhtaçlara yemek veriyor-
du. 1516’dan 2011 yılına kadar her gün muhtaçlara yemek veriyordu. 

Tabiî Suriye’deki o Osmanlı eserleri derken Süleymaniye Külliyesi’nden bahsetmemek imkânsız. Orada da aynı 
zamanda 2010 yıllarında aslında bu tekke bir savaş müzesi olarak kullanılıyordu daha sonra Türkiye ve Suriye bir an-
laşma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı’yla Suriye’deki Cumhurbaşkanı bir anlaşma yaptılar. Bu tekkenin restorasyonuna 
Türkiye tarafından başlandı. 

Bildiğiniz gibi aslında Şam-ı Şerif dediğimiz, onun bir önemi var. Aslında Şam hacıların bir toplanma, odak nok-
tasıydı gerçi daha sonrada ben onu sunumuma koymadım Hicaz Demiryolu’nun da ilk noktası, istasyonu da Şam’day-
dı. Dolayısıyla Süleymaniye Tekkesi çok önemli bir eser. Hem Sinan’a ait olduğu için ayrı bir önem kazanıyor. Bir 
de Süleymaniye hariç aslında Suriye’deki camilerin çoğu valiler tarafından yaptırılmıştır. Onun için gördüğünüz gibi 
camilerin artık biliyorsunuz Sultani cami dediğimiz iki minareli olduğu için Orta Doğu’da biraz önce de Zekeriya 
Hoca bahsetti, Adiliye Camii iki minareli. Medine’de o da. II. Abdülhamid tarafından yaptırıldı. Şam’daki Süleymani-
ye Tekkesi’nin minareleri çift minare, tamamen tipik bir Osmanlı mimarisi aslında. Bunu yavaş yavaş Osmanlı klasik 
dediğimiz tip, hem Şam’a hem Halep’e yeni bir doku kazandırmıştır. Yavaş yavaş artık Halep kenti ya da Şam kenti, 
tipik bir Osmanlı kenti. Onu diyebilmemiz için tabi dokuya baktığımız zaman inşa edilmiş eserler tamamen Osmanlı 
tarzı taşımaktadır. Bunları ben hızlı geçiyorum, bu fotoğrafta gördüğünüz gibi aslında tam Süleymaniye Tekkesi’nin 
yanında nehir var o nehirdeki su oranı düştüğü için gerçekten ve şu anda hala çok kritik ve çatlaklarla ve zemine 
baktığınız zaman ciddi bir sorun yaşanıyor tekkede ve şu anda tabi savaştan dolayı maalesef Şam’daki Süleymaniye 
Tekkesi projesi durdurulmuştur. 

Halep’e geçiyoruz, tabii dediğim gibi Halep aslında çok önemli bir kent, ben Halepli olduğum için değil ama 
gerçekten asırlardır doku olarak milattan önce baktığımız zaman Emevi döneminden başlayarak Memlük ve Osmanlı 
döneminde mahalleler inşa edildi. Artık eski Halep’in suru vardı ve yeni mahalleler artık suru geçerek yayıldı. Dini 
yapılardan bahsettiğimiz zaman aslında Halep gerçekten bir açık müze gibi diyebiliriz, çünkü her döneme ait eserler 
bulmamız mümkündür yani Halep Kalesi’nde milattan önce eserler görmek hatta tapınak görmemiz mümkündür. Aynı 
zamanda Emevi döneminde 9 tane eser var, Eyyubi döneminden 11 eser, Memluk döneminde ama gördüğünüz gibi en 
yüksek oran Osmanlı dönemine ait bu şunu gösterir; Osmanlı dönemi, Osmanlı İmparatorluğu Halep kentine büyük 
bir önem kazandırmıştır. Büyük bir emek harcamıştır, büyük bir yatırım yapılmıştır. Camii olarak da plan tipine baktı-
ğımız zaman da bilindiği üzere ilk plan tipi Emevi döneminde dikdörtgen daha sonra yavaş yavaş artık minare tipi de 
görmemiz mümkündür. Artık Halep kentinde bir Osmanlı kenti görmemiz, özellikle Halep’te yer alan şu minarelere 
baktığımız zaman, özellikle ortadaki fotoğrafa baktığımız zaman Hüsreviye Camii’nin, Bahremiye, Adiliye Camii’nin 
minaresi. Evet, dolayısıyla tabi tam kentin merkezinde büyük cami kebir dediğimiz Ulu Camii’nin yer alması tabi. 
Emevi döneminden inşa edilmiş cami bu cami. Osmanlı döneminde bu arada yeni ilaveler edilmiştir. Tabi dokuya 
baktığımız zaman merkezi bir yer dediğimiz gibi çarşılar ve şu aks Ulu Cami ve turuncu renk Osmanlı dönemleri 1517 
ile 1770 bu erken Osmanlı daha sonra geç Osmanlı dolayısıyla Halep dokusunun yüzde 70’i Osmanlı dönemine aittir.

Tabiî hanlar da görmek mümkündür. Özellikle kentin ticari boyutu, aslında vakıflar önemli bir rol kazanmıştır. 
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Vakıflar kentin gelişmesinde de bir rol kazandı. Özellikle Osmanlı döneminde Halep’te 15-16. yüzyılda örneğin beş 
vakıf inşa edildi. Onları söyleyecek olursak, ilk vakıf tabii bu, vakıflar hep valiler tarafından yaptırılıyor. Hüsrev Paşa 
tarafından yaptırılan vakıf, 1537 İbrahim Hanzade, Behram Paşa Vakfı o zaman tabi Bahremiye Camii gibi. Hüsreviye 
külliyesi bizim için oldukça önemli çünkü Halep kentinde ilk Osmanlı külliyesi inşa ediliyor ve Mimar Sinan tarafın-
dan tamamen kalenin ana girişin karşısında inşa ediliyor. Aslında bir medrese var, han var, birçok vakıf, bir han, bir 
mescit, bir medrese, bir tekke, yer almaktadır. Bu yeşil kısmı gösterilen bunlar Hüsrev Paşa döneminde inşa edilen 
bunları hızlı geçiyorum, ben süreyi değerlendirmek istiyorum dolayısıyla evet plan ve önceki fotoğrafları dediğim gibi 
tipik bir Osmanlı tarzında inşa edilmiş bir eser.

Tabiî bu bir geçiş dönemi olduğu için minareye baktığımız zaman tam Şam’daki Süleymaniye Camii’ne benze-
miyor. Bir oran sorunu yaşandığını görmemiz mümkündür ama esere baktığımız zaman tipik bir Osmanlı eseri, Adi-
liye Camii de 1555 yılında, bu eserde Sinan’ın aslında. Mimar Sinan’ın biraz önce söylediğim gibi iki eseri var. Çok 
önemli bir eser aslında onun da tabî cami ile birlikte üç han, dört çarşı, iki bedesten de bu eserin bu vakfiyenin eserleri. 
Camiinin şadırvanı, dokuya baktığımız zaman inanılmaz bir zenginlik var. Tipik bir Osmanlı mimarisi, son cemaat 
yeri, iç fotoğrafları, mihrabı, minberi, çekmiş olduğum iç fotoğraflar. Tabi bu fotoğraflar, hala dünden bahsediyorum 
bu arada bugüne gelmedim,  aslında bugüne gelmek istemiyorum ama gelmek zorundayım birazdan, bunlar hep daha 
önce çekmiş olduğum tespit ettiğim fotoğraflar, yani bunlar hep İbrahim Hanzade 2010 yılına kadar bu çalışmalar ve 
Behram Paşa Külliyesi ve iyi ki bu çalışmaları yapmışım diyorum.

Peki, bugünü nedir yani, şu anda mesela herkes biliyor; 2011 yılında ciddi bir savaş yaşandı Suriye’de. Peki, 
Suriye’nin şu andaki tarihî eserler ve özellikle hem Osmanlı eserleri kentin yüzde 70’i Osmanlı döneminde inşa edil-
miş ama genel olarak tabii sadece eserleri değil insanları da ciddi bir yıkım yaşadı. Onu söyleyebilirim size. Örneğin 
Halep’te 290 eserden tarihi tescil edilmiş tabii eski kentten bahsediyorum 104 eser tahrip edildi. Hüsreviye Külliyesi 
eminim herkes merak ediyor şu anda Hüsreviye Külliyesi ne durumda onu biliyor musunuz? Şu anda bir çukurdur! 
Şu anda dinamitler koymuşlar tam camiinin altına. Ben bu yaz gittim, camiden bir revak kalmış, acı verici bir şeydir.

Evet Adiliye’nin durumu. Şu anda bu Adiliye Camii bu da Sinan’ın eseri son cemaat yeri kubbesine bakar mısı-
nız? Nereden nereye. Üstte gördüğünüz o fotoğrafları ve şu andaki durumu. Bazen fotoğraflar çok şey anlatır. Adiliye 
Camii, ben hatırlıyorum biz TİKA’da iken minarede biraz eğim vardı, aslında bir restorasyon projesi yapacaktık, tabii 
proje durduruldu ve şu andaki minarenin durumu bu şekilde. Osmaniye Medresesi var, birçok eser var aslında ama 
dediğim gibi zamanınızı almak istemiyorum, sizi de sıkmak istemiyorum. Tabii aslında sonuç olarak bu bir somut mi-
ras, dediğim gibi bu miras tescil edilmeli. Dolayısıyla bu mevcut durumu ve hasar tespiti. Ben de 2 yıldır öğrencilerle 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde hasar tespiti üzerinde bir proje yürütüyoruz. Tabii Emevi Camii Emevi döneminde 
inşa edilmiş ama dediğim gibi Osmanlı döneminde de kentin yüreği gibi yani tam merkezde yer alan bu camiden 
ben her zaman sunumumda bu fotoğrafı koyuyorum çünkü bu fotoğrafı 2009 yılında çekmiştim. Emevi Camii’nin 
minaresinde ve bu minare gitti yani bu açıyı yakalamak bir daha imkansız. Evet, geçiyorum hızlı bir şekilde. Eskiden 
Halep kent merkezinde çarşı ve insanlar ve kent ne hale geldi. Tabi ben sivil mimariden bahsetmedim bu bambaşka bir 
konu geleneksel evleri bunları şu anda tek tek öğrencilerle tespit ediyoruz. Çok güzel aslında Halep geleneksel evleri 
de çok güzeldir. Biraz önce hocamız da bahsettiği gibi zaten çok kesişiyor, benziyor avlusu olan selamlık, haremlik 
bölümü. Şu andaki evlerin durumu İbrahim konağı şu andaki durumu bu şekilde Gazali evi o da Osmanlı döneminde 
inşa edilmiş. Çok güzel geleneksel bir ev şu andaki durumu bu bunların hasar tespitine şu anda devam etmekteyiz. 

Sabrınız için çok teşekkür ederim sağ olun.

AZMİ ÖZCAN
Biz de çok teşekkür ediyoruz, hocam söyleyecek bir şey yok. Evet, ben öğrencilerime, Kuzey Afrika’da Türk 

varlığını, tarihini sorduğum zaman uzun yıllar 1517 derlerdi. Hâlbuki biz ondan en az 500 sene önce oradaydık ve 
oranın envanterini ülkemizde en iyi bilenlerden Süleyman Kızıltoprak hocamız bize Kuzey Afrika’daki mirasımızla 
ilgili konuşacak, buyurun teşekkürler.

SÜLEYMAN KIZILTOPRAK
Sayın başkanım, değerli misafirler, değerli meslektaşlarım, 
Kuzey Afrika’da Türk varlığı esasen Osmanlılarla başlayan bir varlık değil. Evet, bunun için bir Kuzey Afri-

ka’nın da coğrafî tanımını yapmamız gerekir belki. Kuzey Afrika deyince birçok tanımda Mısır dışarda bırakılır, Fas, 
Cezayir, Tunus ve Libya dâhil edilir. Ama Fatımiler devrinde gördüğümüz gibi Fas’dan hareket eden bir devlet, bütün 
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Afrika’nın kuzeyinde egemenlik kurmuştur. Amr bin el-As  zamanında başlayan İslam fetihleri de Kuzey Afrika’ya, 
Mısır’dan başlamış ve kısa bir sürede Trablus’u içine almış ve ondan sonra Ukbe bin Nafi ve daha sonra Numan bin El 
Hassan  zamanında bu fetihler ilerlemiş ve bildiğimiz gibi  Tarık bin Ziyad’la 711 yılında Paris sınırlarına dayanmış-
tır. Türklerin de aslında Kuzey Afrika ile ilgisi İslamiyet’in ortaya çıkışından yaklaşık iki buçuk asır sonra olmuştur. 
İlk Tolunoğlu Ahmed’in Devleti 868’de Mısır’da kurulmuştur ve ondan sonra 1250’de kurulan Memlûk Devleti’nin 
ortaya çıkardığı eserler, bütün Kahire’nin Mısır’ın ve civar bölgede ortaya çıkardığı, ürettiği mimarî eserler aslında 
Türk kültürünün bir parçasıdır.

Değerli misafirler, Kuzey Afrika bir ada gibi düşünülür, Afrika’nın bütününden kendisini ayıran bir ada olarak 
tarif eder bazı coğrafyacılar, doğusunda Libya çölleri, güneyinde Sahra çölü, batısında okyanus ve kuzeyinde de de-
niz. Bu bakımdan, Kuzey Afrika halkları, Berberiler, daha sonraları Berberiler aslında kendilerine Amaziler derler. Bu 
halklar, çok hızlı bir şekilde Ömer ibni Abdülaziz devrinin de katkılarıyla İslamlaşmışlardır ve ondan sonra Arapçanın 
da bölgede yayılmasıyla, bölgeye has bir yapı meydana gelmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin, Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkisi ise Endülüs’ün yıkılması sürecinde başlamıştır. Bölgeyi 
yeniden Hıristiyan yapmak, İspanya’da başardığını Kuzey Afrika’da da başarmak ve Roma İmparatorluğu devrindeki 
gibi bölgenin batının himayesinde olmasını, batının kültürünün egemen olmasını arzu eden İspanyol merkezi Haçlı 
Seferlerinin hedefi haline gelmiştir Kuzey Afrika, işte tam bu sırada Osmanlı Devleti bir imdada koşmuştur. İspan-
yollar bütün Cezayir’i, Mers-el-Kebir, Behran ve Bicaye’yi ele geçirmeleri, Osmanlı Devleti’nin de esasen Akdeniz 
çıkarlarını tehdit eden bir gelişmedir. Ünlü Türk denizcileri Oruç Reis ile Hızır Reis bu bölgede Türk hakimiyetini 
tesis etme hedefine yöneldiler ve ilk olarak 1516’da Cezayir şehri Osmanlı topraklarına dâhil oldu. Bundan sonra Mı-
sır’ın 1517’de Osmanlı topraklarına dâhil olması ile birlikte Kuzey Afrika’da yeni bir durum ortaya çıktı. Bu durum, 
kısacası yeni bir Endülüs yaşanmasına engel olmak istemeyen Osmanlı Devleti’nin, bir kendisine mesuliyet almasıy-
dı. Aynı mesuliyet, Cidde etrafında faaliyetlere başlayan Portekizlere karşı da bu tedbirler alındı. Bundan önce aslında 
1511 yılında Türk kökenli bir denizci olduğu Batı kaynaklarında yazan Selman Reis, Memlûk Devleti’nin yardımına 
verilmişti. Kısacası Osmanlı Devleti’nin bölgeyle ilgisi Avrupa’daki yayılma hedefi ve stratejilerinden daha farklı bir 
yönde gelişti.

Uçsuz bucaksız İnka İmparatorlukları, kısa süre zarfında Latin Amerika’da ve Avrupalıların eline düştüğünde in-
san demografisinde çok hızlı bir değişim oldu. Aynı değişimin kısa sürede Kuzey Afrika’da olmasını engelleyecek tek 
tutum Osmanlı Devleti’nin bu bölge halklarına yardıma koşmasıydı. Osmanlı Devleti’nin bölgedeki siyasal korumacı-
lığı dışında, savunma bakımından katkıları dışında, şehirleşme açısından da katkıları kayda değerdir. Bu katkılar daha 
çok vakıflar yoluyla yapılmıştı. Osmanlı vakıf sistemi, eğitim alanında Selçuklu’daki Nizamiye Medresesi uygulama-
larını kısmen de örnek alarak Fatımilerin kurduğu El-eser ve ondan önce kurulan Zeytune Medresesi’nin geleneğini, 
geliştirerek yaşatmıştır. Bu bölge Kuzey Afrika halkları da Osmanlı Devleti’nin bu vakıf sisteminden etkilenmişlerdir. 
Örneğin Cezayir, Fas, Tunus gibi Kuzey Afrika topraklarında Osmanlı vakfı model alınmıştır. Bu bölgenin halkları 
Şafi veya Maliki oldukları halde Osmanlı Devleti’nin daha çok Hanefi anlayışıyla geliştirdiği vakıf sisteminin uygu-
lamasını sürdürmüşlerdir. Bu bakımdan Osmanlı’nın bölgedeki, devlet adamları da örneğin Gazi Hasan Paşa 1795’te 
Amerika’ya yıllık 12.000 altın vergi vermesini sağlayan bir anlaşma yapan Gazi Hasan Paşa, Cezayir’de Keçi Ova 
Camii’ni, yeniden büyük bir şekilde genişleterek yapmıştır. Bu camii etrafında bir kasaba şu anda da zaten Kaspa 
ismiyle anılıyor böyle bir isimle yeni bir şehirleşme ortaya çıkmıştır. 

Şimdi bu maddî kültür varlığı, TİKA’nın bir projesiyle restore edilmektedir. Çok önemli bir çalışma bu. Fransız-
ların Cezayir’deki varlıklarının simgesi haline gelen, cami iken kiliseye çevrilen ve 130 yıl kilise olarak kaldıktan son-
ra, şimdi tekrar cami olarak restore edilen bir eser, Osmanlı Devleti’nin şehirleşme ve kentlere katkısının canlı örneği 
olarak durmaktadır. Osmanlı Devleti’nin bölgede oluşturduğu yapı biraz gevşek bir yapıdır ama bununla birlikte kent-
lerin savunmasına ciddi katkı sağlayan bir yapıdır. İnsan kaynağına katkı sağlamak arzu edilmiştir. O yüzden rahmetli 
bir akademisyen arkadaşımız İbrahim Güler’in çalışmalarında gördüğümüz Anadolu’nun sahillerinden genç delikan-
lılar, Kuzey Afrika ülkelerinin savunmasında katkıda bulunmak için levent askerler olarak bölgeye her yıl 1000’lerle 
2000’lerle ifade edilecek çok ciddi rakamlarda transfer yapılmıştır. Bunlar Osmanlı Devleti kendi asker kaynağını 
Balkanlar’dan sağlarken, Kuzey Afrika’ya kendi demografik yapısından asker transfer etmeye gayret etmiş. Amacı 
bedevi yaşam tarzında yaygın olmayan kale savunma sistemine alışık olmayan toplulukların kendi ülkelerini, kendi 
şehirlerini, vatanlarını savunmalarına katkı sağlayacak bir taze kan transferidir. Bu öylesine bugünkü, bölgenin insan 
kaynağına katkı sağlamıştır ki işte bir Kuloğulları denilen bir nesil ortaya çıkmıştır. Bunlar halen, bir kısmı soyadla-
rında İstanbullu, Moralı, Bursalı gibi isimleri taşıyarak Türk kültür varlığının ismen de olsa devamını sağlamışlardır. 

Bugün hatırı sayılır bir kesim, kendilerinin Türk kökenli olduğunun bilincindedir. Herhangi bir şekilde Libya’da 
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ya da Tunus’ta bir sohbete başladığınızda, insanlar kendilerinin, dedelerinin, Osmanlı’da şu ya da bu askeri vazifeler-
de bulunduğunu ifade eden dostluk cümlelerini kurmaktadırlar ve bir sempati ile sohbetlerini devam ettirmektedirler. 
Kuzey Afrika’da böylesine değerli, maddî ve sözel kültürel değerler vardır. Bu, ülkelerin arasında yaşatılacak dost-
luk bağları için oldukça kıymetlidir. Ayrıca yine keşfedilmemiş, ciddi arşiv kaynakları vardır. Mesela Tunus, Libya 
sınırında aynı zamanda Cezayir ile de sınır olan Ghadames kenti vardır. Orada Osmanlı Devleti’nden kalan bir kamu 
yönetim binası vardır, o yönetim binasına bağlı ciddi bir arşiv vardır. Ben bunu görev yaptığım sırada gördüm, dijital 
kayda almak için çalışmalara başladık ama maalesef Kuzey Afrika’yı içten içe kemiren bu DAEŞ, İŞİD hareketi, iç 
savaş çalışmamıza engel oldu. Aynı zamanda orada Trablus’a 600 km uzaktadır Ghadames kenti. Bugün ki Libya 
dinarının, 20 dinarın üzerinde bu Osmanlı kamu binasının, kaymakamlık binasının resmi bulunmaktadır ve burada 
yetkililerden öğrendiğimize göre 3000 kadar yazma eser var. Ben bir kısmına baktım, Osmanlıca dokümanlar, bel-
geler, burası bir ticaret kenti sahra ile sahra altı ülkeleriyle, Kuzey Afrika arasında stratejik noktada bir ticaret kenti, 
dolayısıyla ticari anlaşmazlıklara yönelik mahkeme kayıtları vs. kayda değer toplumsal tarih için kültürel tarih için 
kayda değer belgeler bulunmaktadır. 

Sürpriz olarak Afrika’nın birçok kentinde, Osmanlı döneminden kalan belgeler bulunmaktadır ama TİKA’mız 
vasıtasıyla, biz bunları gayret ederek, dijital kayda almaya çalışıyoruz. Örneğin Libya’daki devlet arşivleri de, yine 
Libya vilayet arşivleri de, yine böyle bir gayrete sebep olmuştu ama iç savaş nedeniyle netice alamadık. Maalesef bu 
Arap Baharı dediğimiz süreç, Kuzey Afrika’nın hem kendi değerlerini hem de Türklere ait maddî mirası, kemiren, yok 
eden bir sürece bürünmüştür. Örneğin Libya için Turgut Reis çok önemli, milli bir kahramandır. Libya’nın İspanyol 
saldırılarından kurtulmasındaki en önemli figürdür. Maalesef onun türbesi, II. Dünya savaşı sırasında şehrin denizden 
bombalanması esnasında, yaşamayı becerebilmişken, bugün maalesef bu DAEŞ düşüncesine sahip teröristler tara-
fından türbesine zarar verilmiştir. Aynı şekilde yine Libya için çok önemli olan, Murat Ağa Camii, yine devletimiz 
tarafından restore edilmişti. Oradaki türbe, Murat Ağa Camii’ndeki türbe, yine bu düşüncedeki insanlar tarafından 
yok edildi ve bütün Libya’da, görev yaptığım sırada, çok üzüntüyle şahit olduğum, bütün camilerdeki tezyinatlar, ki-
tabeler hepsi böyle teker teker bıçakla kazındı. İtalyan sömürgeciliğinin yapamadığı, ondan sonra İngiliz gemilerinin 
bombalarla yıkamadığı bu kültürel değerler, eserler, maalesef kendi içinden çıkan, zararlı düşüncelere sahip kendi 
medeniyetini, kendi varlığını yok ettiğinin bilincinde olmayan, belki de olumlu bir hareket yaptığını düşünerek sevap 
kazandığını düşünerek buraları yok eden eşkıyaların elinde maalesef zarar gördü.

Sayın hocamız da burada, bir eseri restore ederken o kadar çok düşünülüyor, birçok kayıtlara bakılıyor, her taş 
düşüne düşüne yerleştiriliyor ama maalesef bu düşüncedeki insanlar, kültür ve medeniyet bilincinden yoksun olan 
insanlar, sizin saatlerce düşünerek ve şu kadar masrafa girerek yaptığınız işleri bir anda, bir bombayla yok ediyorlar. 
Aslında, Kuzey Afrika’da Türk varlığının zarar görmesi özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra başa geçen yönetimler 
tarafından bu Türk varlığına karşı olumsuz pozisyon alınması, maalesef çözülmesi gereken önemli bir problem olarak, 
halen karşımızda duruyor. Umarım yakın gelecekte, ne yaptıklarının farkında olan bu insanlar kendi varlıklarını, kendi 
değerlerini ve kendi tarihi miraslarını korumak konusunda zarar vermemek konusunda yeni bir bilince kavuşurlar. 

Bunun içinde sözlerime son olarak şunu ilave etmek istiyorum sayın başkanım, değerli misafirler, karşılıklı 
olarak tarihçiler arasında ortak toplantıların düzenlenmesi, kültür haftalarının düzenlenmesi ve tarihe bakışın yeniden 
gözden geçirilmesi gerekiyor. Özellikle sömürgecilik yıllarında sömürgeci güçlere karşı herhangi bir şekilde kritik ce-
saretinde bulunamayan akademisyenler, yazarlar Osmanlı asırlarını hep olumsuz gözlükle değerlendirmişlerdir. Şimdi 
bu ortak geçmişe daha serinkanlı ve soğukkanlı bir şekilde bakma zamanı gelmiştir. Bütün bu coğrafyada, hem Afrika 
coğrafyasında hem de Osmanlıları ilgilendiren diğer coğrafyalarda maalesef dönemin etkisinde kalınarak yazılan 
eserler, kitaplar arşiv malzemesini de, kaynak malzemesini de, tek yönden bakarak değerlendirmişlerdir. Şimdi hem 
malzemelerin zenginliği, hem dünya medeniyetinin geldiği durum, hem de tarafların yaşadıkları bu süreç, sanıyorum 
tarihimizi yeniden değerlendirmek, belgelerimizi daha geniş açıdan ve daha bir sorumlulukla, bakmamızın zamanı-
nın geldiğini bize gösteriyor. Umarım bundan sonra buna benzer toplantılar daha fazla düzenlenir ve tarihçiler, hem 
arşivciler, hem konuyla ilgili kişiler daha fazla karşı karşıya gelir, tezlerini tartışırlar, kaynaklarını paylaşırlar ve daha 
olumlu bir sürece doğru gideriz tarihimize, mirasımıza, ortak kültürümüze, ortak medeniyetimize, daha fazla eser 
verme imkânı buluruz. Saygılarımla. Teşekkür ederim. 

AZMİ ÖZCAN
Hocamıza, biz de çok teşekkür ediyoruz. Oturumu deruhte eden bir sorumluluk sahibi olarak, acaba bir ümit olur 

mu diyerek memalik-i mahrusenin tümüne müracaat ettim ve şahit olduğunuz üzere her bir taraf imdat bekler gibi bu-
nun bize yüklediği bir sorumluluk var. Buradan bakınca dikkatle takip eden misafirlerimizin arasında çok fazla sayıda 
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makam, mansıb ve yetki sahibi dostlarımızın da olduğunu görüyorum ve bu vesile ile bir kez daha hatırlatmakta fayda 
var. Kamuya ait görev ve sorumluluklar bize, güç ve imkân verir ama bu güç ve imkân millete, milletin değerlerine ve 
tarihimize, kimliğimize, hizmet için verilmiş olandır. Yazılmayan tarih bizim değildir. Bunu bir kez daha görüyoruz, 
çünkü ne zaman bu mevzudan bahis açılsa, ben hep akademik yıllarımda, Orta Doğu paylaşılırken galip devletlerin 
paylaşmazdan evvel, Osmanlı’dan ne talep edelim diye bir araya geldiklerindeki, müzakere odalarındaki, metinleri 
hatırlarım. Çok net bir şekilde, bize belki bizim ne kadar uğraşırsak uğraşalım hatırlatamayacağımız bir sorumluluğu 
hatırlatıyor. Burada bu vesileyle kayda geçmekte yarar var ki konu bir şekilde mütemmim olsun. Cümle aynen şöyle; 
‘Türkler tarihimizin son 500 yılına karabasan gibi çökmüşler ve şimdi tarihimizde ilk defa bu tehdidi sona erdirmek 
için elimize bir fırsat geçti. Hem geçmiş 500 yılın hesabını görmek, hem de gelecek 500 yılda, torunlarımızın aynı 
tehdidi yaşamaması için gerekli tedbiri almak zorundayız.’ 

Bunun için yapmamız gereken şey Orta Doğu halklarının, bir daha hiçbir şekilde bir araya gelemeyecek şekilde, 
birbirlerinden kopartılmasıdır. Bunun yapılacağı yol da bellidir. Bunun yapılacağı yol onlara yeni bir tarih yazmak, 
yeni bir kimlik inşa etmektir ve yapılan budur.

Bu ülkede bir tek yerli kaynak kullanmadan, Orta Doğu tarihleri yazılmıştır. Bu ülkenin üniversitelerinde, çok 
uzun yıllar, bize yeni bir kimlik ve tarih kazandırmak isteyen insanların ders kitapları okutulmuştur. Şimdi artık bu 
oturumun sonunda bir kez daha gördük ki kendi tarihimizi yazmadıktan sonra kendi kimlik ve kişiliğimizi ve dola-
yısıyla kendi geleceğimizi yeniden tayin ve tespit etmek imkânımız yoktur. Genç akademisyenlerin mutlaka destek-
lenmesi, bu ülkenin nitelikli beyinlerinin bu alana teşvik edilmesi gerekir. Bunun için yetki sahibi, güç sahibi, imkân 
sahibi makamlar, dostlar ne yapabileceklerini, kendi aralarında mutlaka müzakere etmelidirler. 

Bu vesile ile hatırlatalım ki; uzun yıllardır bu ülkede ve bizim akademisyenlerimiz ya da araştırmacılarımız 
arasında, kendi imkânlarıyla dünyanın, değişik arşiv ve kütüphanelerinde, belge toplayan, bilgi toplayan ama bunları 
kendi özel arşivlerinde muhafaza eden, belki sayıları binleri aşan araştırmacılar var. Bir el, bir ses, bu işe sahip çıkıp, 
münferit araştırmacıların, kendilerinin dar’ül-bekaya irtihalleriyle kaybolacak bu özel arşivlerini, memlekete hizmet 
babında toplayarak yeni bir arşiv koleksiyonu meydana getirmesi bu ülkeye yapılabilecek çok önemli hizmetlerden 
birisi olur. İnşallah buna da bir şekilde muhatap bulunur, çünkü bu bir güç ve organizasyon meselesidir. Son olarak 
dostlarıma belki söyleyecekleri bir şeyler var mı diye birer dakikalık, bir imkân daha hazırlayacağım ama belki de 
söylenecek en güzel şey “Dur yolcu gitme, beraber ağlaşalım, elemin tek kişinin kârı değil, paylaşalım” demektir. 
Hepinize dikkatleriniz için çok teşekkür ediyorum, sözü Zekeriya Kurşun Hocaya bırakıyorum.

ZEKERİYA KURŞUN
Teşekkür ederim, sayın başkan. Aslında bu kadar güzel bir kapanış konuşmasından sonra benim söyleyeceğim 

sadece birkaç cümle olabilir. O da şudur; değerli arkadaşlarımızın sunumlardan gördük ki sayın başkanın da dediği 
gibi her yerde gerçekten sorunlar var ama bu sorunlar aynı zamanda yeni umutlar da doğuruyor. Çünkü görülen o ki 
kurulan düzen Sovyetler Birliği’nde 70 küsur yıl sürdü ve sonra oradaki pek çok yapı yeniden ortaya çıktı. Yeniden 
kendi tarihini ve geçmişini keşfetti ve bunu belgelerde, arşivlerde aramaya başladı. Aynı şekilde, son yüzyıldır bu coğ-
rafyamızda Orta Doğu’da tesis edilmiş olan sistem artık tutunamaz bir hale gelmiştir. Ve onlar da umutlar içerisinde 
yeni arayış içerisinde ve doğal olarak bu arayışlarının, yine yöneleceği yer kendi geçmişleri ve tarihidir. 

Ben inanıyorum ki elimizdeki materyal bu coğrafyanın geçmişini ortaya koyarken, geleceğine de yön verecek 
niteliktedir. Bunun birçok örneğini belki son 15-20 yılda gördük. Nitekim Bosna’ da yaşanan o dram ve soykırımdan 
sonra insanlar, hukukunu elde edebilmesi için Osmanlı arşivlerine başvurmuştu. Ve yine aynı şekilde Sayın Genel Mü-
dürümüz sabahleyin anlattılar. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yaptığı, Balkanlar Vakıfları yayınıyla ciddi anlamda 
orada pek çok eski Balkan Tarihi’nin ve Balkanlarda yaşayan insanların geçmişini ortaya koyan malzeme ortaya 
konulmuş oldu. 

Aynı şekilde Körfez Ülkeleri arasında yaşanmış olan, birçok problemde Osmanlı arşivlerine başvuruldu. Mesela 
Bahreyn, Katar sınır meselesinde Osmanlı arşivleri, Uluslararası Adalet Divanı, Osmanlı arşivlerini kullandı. Aynı şe-
kilde Suudi Arabistan, Yemen arasında henüz tamamlanmamış olan bir kaç yıl sonra gündeme gelecek olan, bugünkü 
maalesef savaşın görünmeyen sebeplerinden biri olan, sınır meselesinde yine Amerikalıların uzun zaman bizim arşiv-
lerimizde, Suudiler adına çalışmalar yapıyordu. Bu yadırganacak bir şey değildir. Elbette ki yapmaları lazım, çünkü 
onlar birçok noktada önlerine yeni ufuklar koyacaktır. 

Son Mısır ve Suudi Arabistan’da devredilen iki küçük ada Kızıldeniz’deki adalarla ilgili hukukî sorunlar görü-
nüşte tamamlanmış gibi gözüküyor ama kesinlikle yine arşivlere muhtaç olunacak ve onlar üzerinde tekrar konuşu-
lacaktır.Daha pek çok örneklerimiz var elimizde yani fiilen yaşayan ve gelecekte ortaya çıkacak meseleler. Özellikle 
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bu son 100 yıl içerisinde oluşmuş olan ceberrut yönetimleri gasp ettiği özel mülkiyetlerin yeniden tesisi imkânı ortaya 
çıktığında yine bizim arşivlerimiz, özellikle Tapu ve Kadastro arşivleri, ciddi bir şekilde ön plana çıkacaktır ve herkes 
oraya yönelerek kendi derdini oradan çözmeye çalışacaktır. Bu kadar önemli yani bütün dünya için önemli ama bizim 
daha az farkında olduğumuz, böyle bir materyale sahip olduğumuz için kendimizle aslında gurur duymalıyız. Bu ku-
rumlara sonuna kadar sahip çıkmalıyız. 

Sayın başkanın söylediği gibi artık bu kürsülerde bizler değil daha çok genç arkadaşlarımızın yer alması gere-
kiyor onların çalışmalarının desteklenmesi gerekiyor. Sadece kurumlarımıza yani kamudaki arşivi ellerinde bulunan 
kurumlarımıza değil özellikle arşivi kullanacak olan araştırma merkezlerine ve üniversitelerimize çok büyük görevler 
düşüyor. 

Maalesef şu anda Türkiye’de bir Körfez Araştırmaları Merkezimiz yok. Filistin yok ediliyor, bitmek üzere hele 
son olaylar, adeta Filistin’i yok etmekle karşı karşıya getirdi. Bir Filistin Araştırmaları Merkezimiz yok. Yemen bitiril-
di ve henüz Osmanlı Devleti’nden bugüne kadar bağımsızlık günü ilan etmemiş olan, tek ülke olan Yemen ile ilgili bir 
araştırma merkezimiz yok. Bütün bunları da hatırlayarak ama ümitvar olduğumuzu, tüm bugünün sonunda, eminim 
pek çok şey zihnimizde şekilleneceğini ve bizden de bir şekilde ışık bekleyen, buradaki dostlarımıza, kardeşlerimize, 
kesinlikle bir realist anlayışla, yayılmacılıkla değil, hocamın dizelerinde söylediği gibi paylaşımcı bir mantıkla, bir-
likte çözüme doğru gideceğimize, inanıyorum ve saygılar sunuyorum.

SUPHİ SAATÇİ
Teşekkür ederim sayın başkan, yani çevremizi görüyoruz maalesef coğrafyamızda, her taraf sallanıyor, işin üzücü 

tarafı, sanki bizi de oralara benzetmeye çalışacaklar. Bu konuda çok iyi okumamız lazım çevremizi, bu topraklarda, 
biz gücümüzle duruyoruz bunu bilelim. Bu güç askerî güç, ekonomik güç, beşerî güç. Gücümüz gittiği takdirde, bu 
coğrafyada beş dakika yaşatmazlar bizi, ben bunu bir tahmin olarak söylemiyorum. Bu felaketi çok acı şekilde yaşa-
dık, geçirdik. Onun için özellikle bu çalışmalar sonucunda, gençliğimize çok iyi bir millî ruh vermemiz lazım. Millî 
bir hukuk vermemiz lazım, elbette iman, namaz, niyaz eyvallah hepsi tamam, fakat “bize ne Fırat Kalkanından, Kuzey 
Irak’ta bilmem ne devleti kurulsa ne var” gibi böyle önümüzü oyacak, altımızı oyacak gelişmelere karşı uyanık bir 
kuşak olması lazım. Yani ayda mı yaşıyoruz bunu anlamıyorum ben. Ben eğitimciyim derste bazı şeyler anlatıyorum, 
neredeyse yakın tarihin önemli isimlerini bilmeyen çocuklar var. İlgi duymuyorlar, dolayısıyla biraz gayret göster-
memiz lazım, bu kadar etkinlik yapılıyor gönül arzu eder ki burayı çocuklar da, öğrenciler de coşkulu bir biçimde 
doldursunlar ve geçmişini bilsinler. Geçmişini bilmeyen, geleceğini inşa edemez, bu mümkün değil. Geçmişi bilmek 
için de elimizin altında dünya kadar hazine var. Bunları didik didik etmemiz lazım, eski yazı dersi veriyorum ben, 
Osmanlıca öğrensinler diye. Bir mimar yetişecek, anıtın üzerinde bir kitabe var, kendisini ilgilendirmiyor, bilmiyor 
çünkü Fransızca mı İngilizce mi, Farsça mı, Arapça mı ilgilenmiyor da, merak da etmiyor. 

Bunu tabii çok iyi değerlendirmemiz lazım, bu açığımızı, çok iyi şekilde kapatmamız lazım, bu geçmiş bizim, bu 
dil bizim, günümüz bizim, gelecek de bizim olsun istiyorsak çok iyi sahip çıkmamız lazım. Kendimizi tanımamız la-
zım. Telafer duyulduğu zaman ilk defa bu nerden çıktı diye soruyor. En iyi bilgi Osmanlı arşivlerinde var. Salnamelere 
bakın, Telafer’i anlatmış Osmanlı. Herkesin, tüü kaka dediği, alay ettiği. Osmanlı bu kadar düzenli, mazbut çalışmış, 
ama bizim dünyadan haberimiz yok. Batılı literatürde Telafer’i öğrenmeye çalışıyorlar. Batılı siyasi yorumculardan 
Irak’ı Suriye’yi okumaya çalışıyorlar, bir Arap medyasını. Her gün yüzlerce makale yazılıyor Arapça, kimsenin haberi 
yok. Bu nereye kadar gider, bunu artık herhalde idrak etmek durumuna geldik. Bu kadar önemli bir hizmet yapılıyor, 
inşallah gelecek kuşaklar, belki bizden daha iyi duruma gelir, daha iyi okurlar, birazda bin yıl beraber yaşadığımız in-
sanları, birebir bizim tanımamız lazım, İslam dünyasının haline bakın, insan kahroluyor, gerçekten öyle bilge liderlere 
ihtiyacımız var. Toparlasın memleketi, götürsün her şeyin başı birlik, beraberliktir, teşekkür ederim.

MAHMUD ZEYN EL ABİDİN
Tekrar çok teşekkür ederim başkanım, bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii biraz önce su-

numda da dediğim gibi bir Suriyeli olarak bu kadar değerli hocanın yanında olmak bir onurdur benim için. Şöyle düşü-
nüyorum, aslında biraz önce sunumda da gösterdiğim gibi Osmanlı eserleri, Suriye’ye ve Halep’e büyük bir haksızlık 
yapıldı diye düşünüyorum. Bir zamanlar 2007-2010 arasında gerçekten ben şunu yaşadım, inanılmaz bir yakınlaşma 
olduğunu gördüm ve şahit oldum. Dolayısıyla bu yakınlaşma içerisinde de birçok rol aldım TİKA olsun, halen Suriye 
temsilcisi olarak devam etmekteyim. Şunu anlıyorum, aslında Türkiye ile Suriye’yi bir Suriyeli olarak ayırmak çok 
zor. Zaten, tamam orası da bir Arap ülkesi olabilir ama Bilad ı Şam dediğimiz Arabistan’da da bulundum, aslında 
gerçeği Arabistan’daki kardeşlerimize her zaman saygım sonsuzdur ama Suriye halkı yapı olarak çok farklıdır. Tipik 
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bir Osmanlı halk olarak da öyle, asırlardır iç içe yaşamış toplumuz yani akrabalık var anneannem Türkçe konuşurdu 
ben anlamazdım mesela. Dolayısıyla şu maziye baktığımız zaman, gerçekten acı verici bir durum ama iyimser olmak 
lazım. Tabi şu anda ben yarına ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim gibi şu hasar 
tespiti, hasar edilmiş binalar, aynı zamanda insanları acaba tekrar teşvik edip nasıl tekrar Suriye’ye döndürebiliriz, 
aslında bu da önemli bir konu.

Gençlerden bahsettiler sevgili hocalarımız çok doğru, şu anda birçok tez yapılıyor. Aslında Suriye’nin tekrar 
imarı için, tarihi eserler nasıl tekrar ihya edebiliriz, nasıl inşa edebiliriz ve tabii bu arada bu çalışmalar ben şunu da 
söylüyorum, tabi ana dilim Arapça olduğu için bu çalışmalar sadece Türkçede kalmamalı bence Arapça ve Osmanlı-
cayı bir kere çözmek gerekiyor şarttır. Birçok Arap araştırmacı Osmanlıcayı bilmediği için çözemez okuyamaz bu bir 
haksızlıktır. Çünkü gerçekten arşivde çok engin ve zengin belgeler var. Bunları biraz değil aslında baya okumamız la-
zım belgeleri. Kendimizi çok iyi tanımalıyız ondan sonra dışarıya daha çok, ben hatırlıyorum mesela geçen hafta yine 
Yıldız Teknik Üniversitesi’nden öğrencilerle Mezopotamya toprakları üzerinde bir çalıştay yaptık. Geleneksel evler 
üzerinde Mardin’e, Urfa’ya ve Antep’e gittik, gezdik. Ben kendimi Halep’te hissettim. Şunu dedim gençlere; batıya 
bir hayranlık olabilir ama önce biz kendi kültürümüzü sahiplenmeliyiz, anlamalıyız, çözmeliyiz, sonra anlatmalıyız. 
Tekrar çok teşekkür ederim. 

SÜLEYMAN KIZILTOPRAK
Değerli misafirler, ben de bir iki noktaya değinip, sözümü tamamlayacağım. Suphi Hocamız, hakikaten bizi duy-

gulandıran bir konuşma yaptı. Bir felsefeci diyor ki; “Bir ulusu bir kez ezmek için bir meydan savaşı yeter. Bir ulusu 
sürekli ezmek için onların tarih kitaplarını yazmalısınız.” diyor. Bizim hem kendi tarih kitabımızı kendimiz yazmak 
konusunda, hem de dost ve kardeş coğrafyadaki halkların kendi tarih kitaplarını kendileri yazma konusunda, daha bir 
gayrette olması gerekir diye düşünüyorum. 

Osmanlı Devleti güçlü olduğu zaman, Kuzey Afrika halkları dışardan bir tehdit geldiği zaman onların imdadına 
koştu ama 19. yüzyılda yeni sömürgecilik hareketi başladığında, aynı güç ve kuvvette değildi. Yapabileceklerinin 
hepsini yapmaya çalıştı ama yetersiz kaldı. Cezayir’in işgali, Tunus’un işgali ve Mısır’ın işgali aslında 19. yüzyıl 
başından itibaren Mısır’da oluşan yeni düzenin de bir etkisi var ama aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin, Avrupa’daki 
topraklarının, Rusya tarafından, saldırıları karşısında, aldığı acı mağlubiyetler de var. 

El-Cevahir gazetesini okursak, Osmanlı Devleti’nin, Kuzey Afrika’da meydana gelen hadiseler karşısında nasıl 
içinin yandığını, tutuştuğunu ve çaresiz kaldığını ve oradaki bağımsızlık hareketini sürdüren Konstantine Miri Ahmet 
Bey’in başarıları karşısında daha sonra Abdülkerim el Hattabi’nin bağımsızlık arzularını Osmanlı basınından görebi-
liriz. Bir gönül desteğinin olduğunu en azından görebiliriz. 

Bir de son olarak bir şeyi, ilave etmek istiyorum. Bizim tarihçilerimizin gözünden kaçan Osmanlı Devleti’nin Fas 
ile ilişkileri böyle teğet geçilen bir konudur. Hâlbuki 1578 yılında yapılan bir Vadisseyl Savaşı’nda Fas sultanına yar-
dımı ciddi ölçüdedir ve bu savaş sonunda Portekiz kralı hayatını kaybetmiş ve İspanya savaşı kaybetmiş ve Portekiz 
60 yıl İspanya egemenliği altında kalmıştı. Dolayısıyla biz bölgeye ilgimizi ne kadar yönlendirirsek, Arapça, Fran-
sızca kaynakları ne kadar çok kullanırsak, tarihimizle ilgili gelişmeleri daha tarafsız ve daha net bir şekilde öğrenme 
imkânımız olacaktır. Teşekkür ediyorum, saygılarımla. 

AZMİ ÖZCAN
Bütün panelimiz adına, ben de çok teşekkür ediyorum, bu kadar dikkatli ve sabırla iki saate aşkın bir süre. Affı-

nızı rica ediyoruz programı beş dakika sarkıttığımız için. Hepiniz Allaha emanet olun.





Zorunlu Göç
Özel Oturumu



Oturum Başkanı
Hikmet Özdemir

Yusuf Sarınay
Ermeni Meselesinde Arşivlerin Rolü*1

Ramazan Erhan Güllü
II. Abdülhamid Döneminde Ermeni Sorunu*

Recep Karacakaya
II. Meşrutiyet Döneminde Ermeni Meselesi (1908-1914) 

Haluk Selvi
Uluslararası İlişkiler-İddialar-Belgeler Çerçevesinde

Birinci Dünya Savaşı Sırasında Ermeni Sorunu*

İbrahim Ethem Atnur
Harb-i Umumi Sonrası

Türkiye’de Ermeni Nüfusu (1918-1923)

*1 Bildirinin tam metnine ayrıca kitapta alfabetik yazar sıralamasına göre yer verilmiştir.



35

SUNUCU
Bu oturumda;

1.  Ermeni meselesinde arşivlerin rolü 
2. 2. Abdülhamid döneminde Ermeni sorunu
3. 2. Meşrutiyet döneminde Ermeni meselesi 
4. Uluslar arası ilişkiler, idealar, belgeler çerçevesinde 1. Dünya savaşı sırasında Ermeni sorunu konuları tartışılacak

Oturumu yönetmek üzere Sayın Hikmet Özdemir hocamızı sahneye davet ediyorum.

HİKMET ÖZDEMİR
Böyle bir sahne düzenine alışık olmadığımız için değerli meslektaşlarımı davet etmek istiyorum; Prof. Dr. Yusuf 

Sarınay, Prof. Dr. İbrahim Ethem Atnur, Prof. Dr. Haluk Selvi ve Prof. Dr. Recep Karacakaya.
Bu özel bir oturum birkaç söz söylemek istiyorum. Biliyorsunuz arşivler devlet varlığının devletin hafızası ko-

numundadır ve bu açıdan stratejik bir önem taşırlar. Sadece devletin değil bireylerin de haklarını açıklayan belgelere 
sahiptir. Böyle olduğu içinde bir ihtilafın aydınlanmasında arşivler çok önemli bir rol üstlenmiştir ve yine hepimiz 
biliyoruz ki hafıza bir milletin kişiliğidir. Bu olgudan hareket edersek arşivcilerin dışında diğer meslekler de insanlar 
da kurumlar da arşivcilerin ve arşivlerin önemi kabul etmişlerdir. Bu çerçeve bizim Cumhurbaşkanımız, Başbakan 
olarak daha önce biliyorsunuz Ermenistan Cumhuriyetine ve dünya kamuoyuna bir çağrıda bulunmuştur. Gelin bu 
olayların aydınlatılması için hep beraber uzman bir komisyon kuralım bu arşivlerdeki belgeleri inceleyelim demiştir. 

Bugün sizlerin huzurunda değerli meslektaşlarım konuyu değişik açılardan açıklamaya çalışacaklar. Ben biraz da 
geç başladık sözü uzatmak istemiyorum Yusuf Sarınay hocam buyurun kürsü sizin. 

YUSUF SARINAY 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ben öncelikle böylesine önemli bir bilgi şölenini düzenleyen Tapu ve Ka-

dastro Genel Müdürlüğü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve Türk Tarih Kurumu gibi kurumlarımıza huzurlarınızda 
teşekkür ederek başlamak istiyorum. Ayrıca hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

Sayın başkanımızın kısaca bahsettiği gibi arşivler son derece önemli. Özellikle Ermeni meselesi gibi Türkiye’nin 
100 yıldır uğraştığı bu konunun aydınlatılmasının da temel taşıdır. Bu açıdan ben biraz metodolojik olarak konuya 
yaklaşmak ve daha sonra kaynaklara girmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi Ermeniler Osmanlı devletinin 1915 
yılında askeri ve güvenlik sebebiyle gerçekleştirdiği sevk ve iskânı kendilerini yok etme planının hayata geçirilmesi 
olarak görmekte ve bunun bir soykırım olduğunu iddia etmektedirler. Gerçekten sevk ve iskânın, yani tehcirin yapıl-
dığı dönemde Osmanlı Devleti bir beka sorunu yaşamaktadır. Çünkü bir taraftan 9 Şubat 1914’de imzalanan Yeniköy 
Antlaşmasıyla Doğu Anadolu Bölgesine iki genel yabancı vali atanmış ve zaten fiilen Doğu Anadolu Bölgesi, Os-
manlı’nın elinden çıkma noktasına gelmiştir. Birinci Dünya Savaşının başlaması üzerine bu antlaşma yürütülmemiş, 
yani Osmanlı Devleti reddetmiş ve yürürlükten kalkmıştır. Diğer taraftan Sarıkamış yenilgisinden sonra başlayan 
Çanakkale Savaşı’nda İstanbul dahi işgal tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Nitekim Çanakkale Deniz Savaşında 
başarılı olamayan İtilaf devletleri; bir taraftan Boğazları geçmek için kara savaşına yönelirken diğer taraftan da gü-
ney bölgelerine, yani İskenderun Mersin hattından Anadolu’ya yeni bir çıkarma yapmak için plan yapmışlardır. İşte 
böyle bir konjonktürü, amaçlarını gerçekleştirmek için fırsat olarak gören Ermeniler, vatandaşı oldukları Osmanlı 
Devleti’ne karşı başta Rusya olmak üzere İtilaf Devletleri ile işbirliği içine girmişlerdir. Ermeni komitecileri savaşan 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

36

Osmanlı ordularını arkadan vurmak ve ikmal yollarını kesmek için harekete geçmişler ve silahlı isyanlara başlamış-
lardır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin bu tehciri niye yapmak zorunda olduğunu hepimizin çok iyi bilmesi gerekir. 
Hal böyleyken Ermeniler iddialarını tarihi ve bilimsel temellerden ziyade, hatırat türü sübjektif veya sahte belge ve 
bilgiye dayanan propaganda eserlerine dayandırmaktadır. Ermeni iddialarına dayanak teşkil eden bu çeşit propaganda 
kitaplarına örnek verecek olursak, bunların başında Aram Andonian isimli bir Ermeni tarafından 1920 yılında yazılan 
Naim Bey’in Anıları; Ermeni Tehcir ve Katliamına İlişkin Resmi Türk Belgeleri adlı kitap gelmektedir. Bu kitapta 
yer alan ve Talat Paşa’ya atfedilen telgrafların, bir soykırım suçlusu yaratmak amacıyla üretilmiş sahte belgeler ol-
duğu, Osmanlı Arşivi’nde yapılan incelemeler sonucu ispatlanmıştır. Bir başka kitap, Amerikan büyükelçisi olarak 
1913-1916 yılları arasında 26 ay İstanbul’da görev yapmış olan Henry Morgenthau’nun hatıratıdır. Heath W. Lowry, 
Morgenthau’nun bu kitabı yazma amacının savaş karşıtı Amerikan kamuoyunu etkilemek olduğunu belirtmekte ve 
bu kitapta yer alan Ermeni soykırım iddiasını bilimsel metotlarla çürütmektedir. Diğer bir kitap ise Arnold Toynbee 
tarafından yazılan 1915-1916 Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermenilere Yapılan Muamele olarak bilinen ve 1916 yılın-
da yayımlanan Mavi Kitap’tır. Ayrıca Alman Papaz Lepsius’un da bu konuyla ilgili kendi düşünce ve yorumlarından 
oluşan bir eseri bulunmaktadır. Ermeni iddiaları tarihi ve bilimsel gerçeklerden uzak olduğu için olay tamamen siyasi 
platforma kaydırılmıştır. Böylece Ermeniler, 20.yüzyıl boyunca milli kimliklerini Türk düşmanlığı ve 1915 Ermeni 
soykırımı efsanesine dayandıran propaganda ile başta Batılı ülkeler olmak üzere dünyanın birçok ülkesine sirayet etti-
rilen tek taraflı bir hafıza oluşturmuşlardır. Sonuçta 1965’den günümüze 20’den fazla ülke parlamentosu ile ABD’deki 
40’tan fazla eyalet soykırım kararı almıştır. 

 Dolayısıyla olaya sadece Ermeni perspektifinden bakmamak, Ermeni meselesini ve tehcir vakasını yukarıda 
bahsedilen büyük tablo ve konjonktür içinde görmek ve değerlendirmek gerekir. Ermenilerin âdeta tartışılmaz bir 
iman haline getirdikleri iddialarının, çeşitli uluslararası platformlarda ve meclislerde tarihi bir hakikatin tescili statü-
sünde oylanarak karara bağlanması, özü itibariyle bir Ermeni soykırımı tarihi inşa etme süreci olmuştur. Bu yaklaşım-
la arzulanan iddialar, yani soykırım mitosu hakikatin yerine geçmektedir. Bunun yasama organları tarafından onay-
lanması, bu konuda daha sonra araştırma yapma, arşivlere gidip belgelere başvurma yolunu büyük oranda kapatmaya 
yönelik bir davranıştır. Burada söz konusu olan tarih inşası, tasviri veya bilmek amaçlı değil, hesap sorma, yargılama 
amaçlıdır ve Türkiye’yi mahkûm edici niteliktedir. Hâlbuki tarihin amacı sebep sonuç ilişkisi içerisinde olayları bel-
gelere dayanarak gerçekleri mümkün olduğu kadar göz önüne sermek ve değer yargısını okuyucuya bırakmaktır. Hele 
yazılan tarihi olay geçmişi olduğu kadar bugünü ve geleceği de etkiliyorsa durum çok daha dikkatli ve objektif olmayı 
gerektirir. Bu objektiflik ise ancak tarihin temel kaynakları arasında önemli bir yere sahip belgelere, yani arşivlere 
başvurularak oluşturulur. Çünkü belgeler tarihin en güvenilir şahitleridir. Bu sebeple Ermeni meselesinin de hakikatin 
kaynağı olan arşivlere dayanarak, bilimsel bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Zira Ermeni meselesinin bizzat 
yaşandığı Osmanlı Devleti’nin sivil ve askeri arşivlerinde, genel olarak Ermeniler özel olarak da Türk-Ermeni ihtila-
fının en önemli devresini teşkil eden tehcir konusunu aydınlatacak binlerce belge bulunmaktadır. Bu sebeple konuyla 
ilgili belgelerden kısaca bahsederek genel bir değerlendirme yapmak istiyorum.

 Osmanlı devlet sistemi içinde, merkezi yönetime ait arşivlerde defter fonları hâkimdir. Bu defterler iki ana seri 
halindedir: Bunların ilkine Divan-ı Hümayun Defterleri, diğerine Maliye Defterleri diyebiliriz. Bu defterler vasıta-
sıyla olaya bir bütün olarak bakmak mümkündür. Osmanlı devletinde Ermeniler neredeydi, kiminle yaşıyordu sorula-
rına cevap bulabilmek için ise öncelikle Divanı Hümayun ve Mühimme defterlerine bakmak gerekmektedir. Burada 
Ermenilerin siyasi, iktisadi, kültürel ve sosyal durumları ile ilgili çeşitli faaliyetleri hakkında pek çok karar görürüz. 
Tahrir Defterlerini de bu noktada zikretmemiz gerekir. Nüfus durumunu, iktisadi ve sosyal yapıyı ortaya koyan bu 
defterlerde Ermenilerle ilgili vergiler, onların yaşadıkları bölgeler ve nüfus hareketlerini izlememiz mümkündür. Ha-
keza Gayrimüslim defterlerine, cemaatlere ait defterlere baktığımızda hemen hemen imparatorluktaki bütün Hristiyan 
cemaatlerinin olduğu gibi, Ermenilerin de patriklerinin, devlet-cemaat ilişkilerinin, ruhani reislerinin görev ve yet-
kilerini bulabiliriz. Bunun dışında özellikle belge serisine geldiğimiz zaman Hariciye Nezaretinde, mesela Hariciye 
Nezareti siyasi kısımda, Mektubi Kalemi ve Hukuk Müşavirliği gibi fonlara göz attığımızda, konuyla ilgili binlerce 
belge görürüz. Bu arşiv fonlarında Ermenilerin yurt dışındaki faaliyetleri (Ermenilerin Amerika, Rusya, Yunanistan, 
İngiltere, Fransa gibi ülkelerdeki faaliyetleri), Türkiye aleyhindeki basın yoluyla örgüt hareketi ile içerdeki olaylar ve 
protestolar ile ilgili süreci 1890’lardan başlayarak 1915’lere kadar takip etmek mümkündür. Ayrıca II. Abdülhamid 
döneminde Ermeni isyanları ve gelişen olaylar ile Avrupa devletlerinin Ermeniler lehine reform taleplerini Yıldız 
Arşivi fonlarında geniş bir şekilde görebiliriz.

Dâhiliye Nezaretinde bu meseleyle ilgili pek çok fon vardır; ama bunların içerisinde 2-3 fon özellikle önemlidir. 
Bu fonlardan birincisi şifre kalemi olup, 1914’te savaşla birlikte aktif olarak kullanılmaya başlayan gizli yazışmaların 
yapıldığı bir fondur ve binlerce belgeyi bünyesinde bulundurmaktadır. Bu fonda, Anadolu’daki Ermeni isyanları ile 
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sevk ve iskânın tüm boyutlarını günü gününe izleyebiliriz. Şifre kaleminde, merkezden vilayetlere verilen talimat-
lar, Dahiliye Nezaretine gelen bilgiler, gelişen olaylar, sevk sırasında yaşanan problemler gibi pek çok şeyi net bir 
şekilde görebiliriz. Yine Emniyet Umumiye, yani Emniyet Genel Müdürlüğü’nün özellikle ikinci şubesi bu konuda 
son derece zengindir. Asayiş kalemi gene zengin fonlardandır. Ayrıca Meclisi Vükela Mazbatası dediğimiz, bugünkü 
Bakanlar Kurulu’nda Ermenilerle ilgili alınan kararları arka arkaya izlemek mümkündür. Sadaret belgeleri, Zaptiye 
Nezareti, Maliye Nezaretinde, özellikle Emlak-i Emiriye, Emlak-i Metruke gibi fonlarda, Ermenilerle ilgili yapılan 
işlemleri yine takip etmek mümkündür. Bir diğer belge Salname-i Devlet-i Âliye’dir.  Her yıl yayınlanan bu salname-
lerde, Osmanlı merkezi yönetiminde Ermenilerin aldığı görevler yer almaktadır. Tehcirden sonra dahi hala İstanbul 
merkezi yönetiminde Ermenilerden görevliler vardır. Zaten Osmanlı, savaş öncesi Hariciye Nazırı dâhil çok sayıda 
Ermeni görevlilerin olduğu bir devletti. İstanbul’da dahi tehciri uygulamaması, üst düzeylerde Ermeni görevlilerin 
bulunması, Ermenilere tehcir sırasında kötü muamelede bulunan kamu görevlilerini 1915/1916 yıllarında Divan-ı 
Harplerde yargılaması ve cezalandırması Osmanlı Devleti’nin katliam ya da soykırım gibi bir niyetinin olmadığını 
açıkça göstermektedir.

Gene Takvim-i Vekâyi ve Düstur’da da Osmanlı Devleti’nin Ermenilerle ilgili yayınladığı kanun, nizamname ve 
bütün talimat ve yönetmelikleri ayrıntılarıyla görmek mümkündür. Hakeza Genelkurmay ATASE Başkanlığı arşivle-
rinde de çok zengin fonlar vardır. Burada 1856 Kırım Savaşından başlayıp özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, 
Balkan Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, Türk İstiklal Harbi ve devamı bir arşivdir. Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal 
Harbi fonunda, özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasındaki malum sevk ve iskânın uygulamasının orduya bırakıldığı 
görülmektedir. Dolayısıyla bu arşivde, süreci bütün ayrıntılarıyla anlatan zengin belgeler vardır. Yine Vakıflar Genel 
Müdürlüğünde Ermenilere ait vakıflar ve onların vakfiyeleri hakkında da fikir edinebiliriz. Tapu Kadastronun Kuyud-ı 
Kadime Arşivi de benzer bir fonksiyonu üstlenmiştir. Şüphesiz Türk arşivlerinin zenginliğinin yanı sıra Rusya, Fransa, 
İngiltere, ABD, Ermenistan ve Amerika’daki Taşnak Arşivinin de açılarak karşılaştırmalı bir şekilde gündeme getiril-
mesi ve bilimsel olarak incelenmesi gerekmektedir. Ancak bu kadar zengin bir arşiv belgesine sahip olmamıza rağmen 
neden durum bu halde. Birkaç cümle ile buna değinmek istiyorum.  

Diaspora Ermenileri ve bazı batılı çevreler tarihi olayları belli bir sebep sonuç ilişkisi içinde değerlendirerek 
kendi içinde tutarlı bir bütün olarak ele almak yerine, tarihi işlerine gelen argümanları çekip çıkardığı bir bilgi ambarı 
olarak kullanmakta ve tarihi 1915 hapsetmektedirler.  Olaya bu şekilde bakarsak, Osmanlı Devleti’nin, Ermenileri 
1915 yılının baharında adeta ortada herhangi bir sebep yokken, aniden tehcire tabi tuttuğu gibi bir anlayış ortaya çık-
maktadır. Dolayısıyla Ermeni meselesinin bir sonucu olan sevk ve iskan, yani tehcir bu şekilde gündemde tutulmakta 
ve tartışılmaktadır. Hâlbuki sadece Ermeni konusunda yaşanan olayların sonucu olarak ortaya çıkan 1915 olaylarına 
odaklanmak yerine, tehcire giden süreçte Osmanlı Coğrafyasında yaşanan olayları,  büyük devletlerin politikalarını,  
toprak kayıpları sonucu yaşanan Türk ve Müslümanların zorunlu sürgünleri,  Ermeni örgütlerinin Doğu Anadolu böl-
gesinde bir vatan yaratmak amacı ile çıkardıkları isyanlar ki bu isyanlar doğu Anadolu’dan başlayıp İstanbul kadar 
uzanan bir süreçtir ve 40 tane büyük isyan vardır. Bu isyanlarda 1915’e kadar çok sayıda Müslüman Türk öldürül-
müştür. On binlercesi de vatanını ve yerleşim yerlerini terk edip başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır. Özel-
likle Birinci Dünya Savaşı başlarında, Rus ordusunun girişi ile bu katliam ve göçler hızlanmıştır. Tarihimizde Şark 
Mültecileri diye de bilinen bu göçlerde 500-600 bin insan açlıktan, soğuktan, hastalıktan öldüğü gibi, 1 milyondan 
fazla insan da başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır.  Dolayısıyla 20. yüzyılın başlarında Ermenilerin ortaya 
attığı tek taraflı hafıza oluşturma ve mağduriyet duygusunun altını çizmek istiyorum. Ermeniler bütün dünyada diyor 
ki, “20 yüzyılın ilk katliamı ‘soykırımı’ bize uygulandı”. Tek istisnası biziz diyorlar. Halbuki bizim 100 yıllık süreçte 
Balkanlar’da, Kafkasya’da, Anadolu’da uğradığımız zulüm ve katliamları bütün dünyaya anlatmadığımız için hiç 
gündeme gelmemektedir. 

İkinci konu, Sayın Başkan açılışta da bahsetti. Ermeniler, yaratıkları suni tarih ve tek taraflı hafızanın yıkılma-
ması için özellikle arşivlere, bilimsel araştırmaya ve tartışmaya asla yanaşmamaktadırlar. Bu durum, Hükümetimizin 
arşivleri açma ve ortak tarih komisyonu kurulması teklifini Ermenistan’ın reddetmesi ile ortaya çıkmıştır. Bu sebeple, 
Ermeni konusunda siyasi ve önyargılı yaklaşımlardan kurtaracak, olaylara dengeli bakabilen adil bir hafıza yaklaşı-
mını bizim de gündeme getirmemiz lazım. Ermenilerin oluşturduğu tek taraflı hafızayı ve biraz önce anlattığım is-
tisna duygusunu sorgulayabilecek olayları tartışmaya açacak yaklaşımlar ancak arşivlere dayalı bilimsel çalışmalarla 
mümkündür. Bu konuda da başta Türk arşivleri olmak üzere, Ermeni meselesinin bütün boyutlarını aydınlatabilecek 
arşivler oldukça zengindir. Ancak burada şunun altını özellikle çizmek istiyorum. Ermeni tarafının bütün dünyada 
yaptığı siyasi propaganda sonucu başka meselelerle birlikte değerlendirerek siyasi baskılarla Türkiye’yi suçluluk psi-
kolojisine sokmak ve bu olayları Ermeni soykırımı veya katliamı olarak kabul ettirme gibi genel bir yaklaşım var. 
Şüphesiz Türkiye’nin içinde de bu anlayışta olan bazı zihniyetler var. Bunları da biz görmezden gelemeyiz. Bizim 
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burada yapmamız gereken baskılara boyun eğmemek ve suçluluk psikolojisine düşmemektir. Bu son derece önemlidir. 
Bunun arkası çok ağır gelebilir. Başka olayların da hesabını Türk milletinden sormak için dünyada çeşitli kampan-
yalar yürütülmektedir. Bu anlamda Ermeni konusu bir psikolojik kırılma noktasıdır. Onun için millet olarak, bilim 
camiası olarak bu konuda dik durmamız gerekir.  Çünkü bu olaylara bir bütün olarak baktığımız zaman, ortada bizim 
milletimizi suçlayabilecek ciddi bir şeyin olmadığını görürüz. Bunu özellikle belirtmek istiyor ve daha fazla sabrınızı 
zorlamamak için hepinizi saygıyla selamlıyorum.

HİKMET ÖZDEMİR
Çok teşekkür ederiz Sarınay hocam. Şimdi Doç. Dr. Ramazan Erhan Güllü II. Abdülhamid döneminde Ermeni 

sorununu anlatacak buyurun.

RAMAZAN ERHAN GÜLLÜ 
Teşekkür ediyorum sayın hocam, sayın başkan, kıymetli hocalarım, değerli katılımcılar, ben Ermeni sorununun 

1908 ve I. Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte, temel dinamiklerinin oluştuğu, sorunun ciddi bir boyuta taşındığı, ilk 
silahlı ve sosyal çatışmaların yaşandığı II. Abdülhamid döneminde Ermeni sorunuyla ilgili temel bir takım noktalara 
değinmeye çalışacağım. Çünkü 33 yıllık bir süreç, sorun çok kapsamlı ve çok faklı dinamiklere sahip, kendisinden 
sonraki süreci de etkileyen unsurlarla örülmüş, oldukça karmaşık, bazen aynı sürecin aktörlerinin kısa sürede farklı 
taraflara geçebildiği, gerçek anlamıyla Osmanlı Devleti’ni zor durumda bırakan bir sorun. Bugün de halen konuş-
tuğumuza göre sorunun ciddiyeti ve derinliği daha iyi anlaşılabilir. Ben bu süreci, 1876-1908 tarihleri arasında, II. 
Abdülhamid dönemini esas alarak 3 farklı dönemde sizlere izahat etmeye çalışacağım. 

Birincisi 1878 ve 1890 arası süreç ki ilk defa Ermeni sorunun uluslararası bir antlaşma metninde zikredilerek 
devletlerarası boyuta taşınmasının arkasından oluşan Ermeni silahlı hareketi ve 1890’da Ermeni silahlı hareketinin 
başkent İstanbul’a ulaşacak seviyeye gelmesi, bu derece güçlenmesi ve başkentte yaşanan bir takım silahlı problemler 
ve diplomatik krizler bu süreçte en temel birinci basamağı oluşturuyor. İkincisi 1890 ve 1896 yılları arası istanbulda 
ilk silahlı Ermeni hareketinin yaşanmasından sonra 1896 yılında Osmanlı Bankası baskınının yaşanmasına kadar 
olan süreçtir. Bu süreçte hem İstanbul’da hem de Anadolu’da yaşanan silahlı çatışmalar Ermenilerle Müslüman aha-
liyi büyük oranda karşı karşıya getirmiştir. Artık eski komşuluk ilişkileri bozulmaya başlamıştır. Üçüncü dönem ise 
1896’dan 1908’e, Meşrutiyet sürecine giden dönemdir. Yaşanan problemleri bu üç ana dönem içerisinde izah etmeye 
gayret edeceğim ve bu şekilde meselenin daha anlaşılır hale geleceğini düşünüyorum.

Ayrıca Abdülhamid dönemine gelmeden önce, Ermeni sorununun kökeninde neler olduğunu da hatırlamak ge-
rekir. Çünkü II. Abdülhamid tahta çıktığı dönemde aslında birçok problemle birlikte karşısında Ermeni sorununu da 
bulmuştu. Ermenilerle ilgili o dönemde var olan problemlerin temelinde yer alan konulardan birisi Ermeni Milleti 
nizamnamesinin uygulanış şekliydi. Islahat Fermanı sonrası gayrimüslim milletlerle ilgili olarak nizamnameler - daha 
net ifadeyle aslında anayasalar - çıkarılmıştı. Bu nizamnameler sayesinde artık gayrimüslimler özerklik anlamına ge-
lecek ayrıcılıklara sahiptiler ve bu ayrıcalıkları dini ve siyasi anlamda kullanacaklardı. Nizamname Ermenilere ne tür 
haklar getiriyordu? Öncelikle Ermeniler bundan sonra patrikhanelerinde teşkil edilecek sivil, ruhani ve karma olmak 
üzere üç meclise sahip olacaklardı. Kendi sorunlarını, patrikhanelerindeki bu meclislerde çözecekler ve bu meclisler 
Ermeni milletinin idaresinde esas unsurlar olacaklardı. Buna bağlı uygulamalar zamanla devletle ciddi problemlere de 
neden olacaktı. II. Abdülhamid, tahta çıkmasından itibaren bu uygulamalara muhalifti ve nizamnameleri uygulamak 
istemeyecekti. Ancak bunu başaramayacak, meclislerle sürekli çatışmalar yaşayacaktı. Dönemin en önemli sorun-
larından birisi olarak da nizamnamelerin – özellikle Ermeni Milleti nizamnamesinin – uygulanmasına dair konuları 
hatırlamak gerekir.

Diğer bir konu Doğu Anadolu’da yaşanan asayiş problemleridir. Bölgede zaten Kürt aşiretlerinin Ermenilere 
yönelik hareket ve saldırılarından kaynaklı sorunlar varken, özellikle Kafkasya’dan gelen Müslüman göçmenlerin de 
bölgeye yerleştirilmesi ve onların da dâhil olmasıyla gittikçe artan asayiş problemleri söz konusudur. Bu sorunların 
arkasında Kürt aşiretlerinin asayiş bozucu hareketleriyle birlikte, yerelde otorite sahibi olabilmek kavgası bulunmak-
taydı. Bölgede kimin güç ve otorite sahibi olacağı şeklinde basitçe izah edebileceğimiz kavgalar zamanla farklı et-
kenlerin de dâhil olmasıyla Müslüman-Hıristiyan çatışmalarına dönüşecekti. Özellikle Kürt aşiretlerinin önlenemeyen 
saldırıları, sadece Ermenilere veya diğer Hristiyanlara değil kendi aşiretleri dışındaki Kürtler de dâhil olmak üzere 
Müslümanlara da zarar vermekteydi. Ancak en çok Ermenilerin zarar gördüğü bu saldırılar, zamanla bölgede bir etnik 
problemlere ve Müslüman-Hristiyan çatışmalarına dönüşecekti. Ermeni silahlı hareketinin ortaya çıkmasıyla bölge-
deki asayiş sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale gelecekti.
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Başka bir husus da bölgede yaşanan bu asayişsizlik ve aşiret saldırıları dolayısıyla Avrupalı devletlerin Doğu 
Anadolu’da Ermenilerin ıslahata muhtaç olduklarını söyleyerek, bölgede Ermeniler lehine düzenlemeler yapılmasına 
dair talepleriydi. Bu taleplere gerekçe olarak, Osmanlı Devleti’nin merkezden uzak vilayetlerde otoritesini gerçek 
anlamıyla yansıtamadığı gösterilmekteydi. Dolayısıyla bölgede yaşanan her türlü sorunun sorumlusu olarak doğrudan 
devlet görülmekteydi. II. Abdülhamid bu problemlerin ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemde tahta çıkmıştı. 

Meşrutiyetin ilanı - 1876 Anayasasının yürürlüğe girmesi – ilk zamanlarda, ülkede özellikle nizamnamelerle 
oluşan özerk yapılar ve giderek kendini hissettirmeye başlayan etnik problemlere bir çözüm bulunabileceğini düşün-
dürtmüştü. Mithat Paşa 1876 Anayasasının ilanı sonrası Ermeni Patrikhanesi’ni ziyaret etmişti. İlk defa bir sadrazamın 
Ermeni Patrikhanesi’ni ziyareti ettiği bu dostluk gösterisi, devletin gayrimüslim unsurlarla yakın ilişkilerini sürdürme 
hedefini göstermekteydi. Ancak Ermeniler genel olarak anayasayı, devletin nizamnameyle gelen yeni sistemi itiraz 
etmeden uygulamaya devam edeceği ve meşrutiyet döneminde de kendi yapılanmalarının devlet destekli olarak sür-
dürülebileceği şeklinde değerlendirmekteydiler.

Fakat karşılıklı beklentiler ve olumlu görünüş uzun süreli olmadı. Aynı dönemde başlayan 1877-1878 Osmanlı 
– Rus Savaşı sırasında Rusya’nın Osmanlı Ermenilerinin bir kısmından da destek alarak Doğu Anadolu’da ilerlemesi 
Ermenilerin devletle olan ilişkilerinin gerilmesine neden olmuştu. Savaş sonrası imzalanan - önce Ayastefanos sonra 
da Berlin Antlaşmalarında - Ermeni sorununun ilk defa bir uluslararası anlaşma metninde zikredilmesi ve arkasından 
yaşanan süreç anayasadan beklentileri boşa çıkardı. Sultan öncelikle savaş dolayısıyla meclisi kapattı. Fakat sonraki 
dönemde meclisin kapatılması da başka problemlere neden olacaktı. Çünkü devletin meclisi kapatıldı fakat nizamna-
meler yürürlükteydi ve ona bağlı olarak patrikhane meclisleri - gayrimüslimlere ait meclisler - çalışmalarına devam 
ediyorlardı. Bu durum özellikle Ermeni entelektüeller üzerinde farklı etkilere neden olacaktı. Anayasanın kaldırıldığı 
ve meclisin kapatıldığı bir dönemde gayrimüslimlerin kendi nizamnamelerinin – anayasalarının – yürürlükte olması 
ve bu çerçevede teşkil edilen meclislerin de faaliyette olması, tüm gayrimüslim unsurlar gibi Ermeniler arasında da 
etnik bilinçlenmenin yükselmesine sebebiyet vermişti. Dolayısıyla Sultan’ın uygulamaları gayrimüslimlerin lehine bir 
sürece dönüştü. Özellikle Ermeni toplumu üzerinde etkili ve aktif hale gelmiş olan sivil, laik ve batılı tarzda bir an-
layışa sahip genç entelektüel kuşak, kendi fikirlerini daha yoğun bir şekilde topluma yansıtabiliyordu. Sultan aslında 
meclisin kapatılması sonrası gayrimüslim nizamnamelerini de kaldırarak ona bağlı meclisleri de kapatma arzusunday-
dı. Gayrimüslimlerin idaresini Islahat Fermanı öncesinde olduğu gibi, doğrudan devletin atayacağı ve o milletin dini 
ve sivil yetkilisi olarak tanıyacağı din adamları üzerinden yürütmek istiyordu. Fakat Osmanlı Devleti’nin Tanzimat 
öncesinden beri yaşadığı - gayrimüslim milletlerin idaresi bağlamında yaşadığı - en temel problemlerden birisi bu 
milletlerdeki sivil ve ruhani çatışmalarıydı. Daha batılı ve seküler anlayışa sahip yeni bir genç gayrimüslim kuşak 
yetişmişti ve Ermeniler arasında bunlar çok güçlüydüler. Aslında Ermeni toplumu hiçbir zaman tek parça bir yapıya 
sahip olmamıştı. Laik – muhafazakâr çatışmaları yanında İstanbul Ermenileri ve Taşra Ermenileri ayrımı da oldukça 
önemliydi ve taşra Ermenileri gittikçe daha radikal bir topluluk haline geleceklerdi. 

Ermeni Patriği Khirimyan taşra kuşağı Ermenilerinin en sert temsilcilerinden birisiydi. Vanlı olan patrik, Berlin 
anlaşması sırasında patriklik görevinden ayrılmıştı ve Berlin Konferansı’na giden Ermeni heyetinin içindeydi. Kon-
feransta Ermenilerin taleplerini dile getirmişti. Fakat Ermeniler antlaşmada zikredilen, Doğu Anadolu’da Ermeniler 
lehine ıslahat yapılmasına dair maddelere rağmen beklentilerinin karşılanmadığını düşünüyorlardı. Onların beklentisi 
daha geniş haklar elde etmelerinin sağlanmasıydı. Khirimyan Berlin anlaşması sonrası, patrikhanede meşhur konuş-
masını yapmış ve aslında Ermenileri silahlanmaya ve Osmanlı Devleti’ne karşı örgütlenmeye davet etmişti.  Çünkü 
ona göre özellikle Balkan devletlerinin elde ettikleri özerklik hakları silahlı hareketler sonrası gelişmiştir. Bunun 
üzerine bir süre sonra Ermeni silahlı örgütleri kurulmaya başlanacaktır. Öncelikle Doğu Anadolu’da artık Ermenile-
rin bir takım silahlı faaliyetleri görülecektir. Fakat devlet nazarında bu silahlı hareketler 1890 yılına varıncaya kadar 
doğuda bir takım küçük grupların bölgesel faaliyetlerinden öteye geçemeyecek olan çete hareketleri olarak görül-
müştür. Osmanlı Devleti silahlı hareketin oluşma sürecini aslında küçümsemiştir diyebiliriz. Olayın hangi boyutlara 
gelebileceğini en başlarda görememiştir. Çünkü Doğu Anadolu bölgesi dışında başkent İstanbul’da ya da diğer büyük 
vilayetlerde Ermenilerin silahlı hareketlere cüret edebilecekleri düşünülmemekteydi. Ayrıca Sultan’ın politikalarının 
bir yansıması olarak patrikhane içerisinde, sivil ve ruhani yetkililer arasında bir takım çatışmalar vardı. İstanbul Er-
menileri ve patrikhane yetkilileri genel olarak silahlı hareketlerin karşısındaydılar. Komitelere yakın olarak görülen 
din adamları patrikhaneden uzaklaştırılmışlardı. Örneğin eski patriklerden Khirimyan’ın Ermeni silahlı hareketini 
destekleyen faaliyetlerine karşılık dönemin patriği Nerses Varjabedyan komitelere karşı bir takım beyannameler ya-
yınlayarak faaliyetlerini protesto edecektir. Bu şekilde yayınlanan birçok beyanname vardır. Ermenice olarak yayın-
ladığı beyannamelerde ifade ettikleri genel hatlarıyla, Doğu Anadolu’da Ermenilerin bir takım olumsuz faaliyetlere 
girdikleri ve bu faaliyetlerin desteklenmemesi şeklindedir. Toplumu bu tür faaliyetlerden uzak durmaya çağırmıştır. 
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Sultan hem patriği hem de Ermeni toplumunun diğer önde gelenlerini komitelerden uzak tutarak komitelerin önünü 
kesmeyi denemiştir. Böylece kendi otoritesini korumayı, aynı zamanda bürokraside görevlendirdiği Ermeni devlet 
adamları aracılığıyla da Ermeni milletine yakın olmayı hedeflemekteydi. Maliye Nazırı Agop Paşa ve Hariciye Neza-
reti müsteşarlarından Artin Dadyan Paşa gibi isimler Sultan’a yakın olan ve önemli görevlerde bulunmuş devlet adam-
larıydılar. Ayrıca bu kişiler, dönemin Ermeni aydınlarını ve amira sınıfını temsil ediyorlardı. Sultan bu politikalarıyla 
Islahat Fermanı öncesi var olan idari yapıya dönme hedefini sürdürüyordu. Burada ilginç bir ayrıntı vardır. Meclis-i 
Mebusan kapatıldığında, meclisin kapatılma sürecini destekleyen veya desteklemese de ciddi bir tepkide bulunmayan 
Avrupa devletleri, gayrimüslim millet nizamnamelerinin kaldırılması ve meclislerin kapatılması gündeme gelince 
ciddi tepki ve itirazlarda bulunmuşlardı. Hatta büyükelçiler birkaç kez doğrudan Saray’a giderek Sultan’la bu konuları 
görüşecekler, bu baskılar karşısında II. Abdülhamid çok istemesine rağmen nizamnamelerde herhangi bir değişiklik 
yapamayacaktır.

Sultanın bu dönemde yanında olan ve süreçte kendi politikalarına destek veren önemli patriklerden birisi Artin 
Vehabedya, diğeri de Khoren Aşıkyan idi. Bu iki din adamı da Sultan gibi nizamnamelerle oluşan sürece itirazlarda 
bulunmaktaydılar. Bu yüzden Ermeni silahlı hareketini karşılarına almışlardı. 1890 yılında, İstanbul’da ilk silahlı 
Ermeni hareketi de Patrik Khoren Aşıkyan’a karşı bir saldırı ile tertip edilmişti. Patrikhaneye komiteciler tarafından 
baskın yapılmış, ayinde olan patriğe saldırılmış ve patrik yaralanmıştı. Komiteler patriği Sultan’ın adamı ve kendi 
milli taleplerine karşı çıkan bir kişi olarak görüyorlar, bu yüzden de onu etkisiz hale getirmek istiyorlardı.

Patriğe yapılan bu saldırı sonrası Hınçak komitesi bir beyanname yayınlamıştı. Bu beyannamede Hınçak komite-
si kısaca “bundan sonra Osmanlı Devleti’nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, Ermeni silah hareketini hem başkente 
hem de ülkenin diğer yerlerinde daha sert faaliyetlerle karşınızda” göreceksiniz diyordu. Bu tarihten sonra da Erme-
ni isyanları giderek yayılmaya başlamıştı. Yine aynı dönemde Hınçak komitesi tarafından Osmanlı idaresine yakın 
olduğu düşünülen birçok Ermeni aydını ve din adamına tehdit mektupları gönderilmiş, bazılarına suikastler tertip 
edilmişti. Aynı yıl Sultan tarafından nizamnamenin kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmış, fakat Avrupalıların da 
baskısıyla nizamname kaldırılamadığı veya hükümleri değiştirilemediği gibi, eksik olduğu düşünülen bazı konulara 
dair nizamnameye ek maddeler getirilmişti. Bu ek maddelerden en önemlisi, Ermeni ruhanilerinin bundan böyle cezai 
davalar da dâhil olmak üzere hiçbir konuda devlet tarafından doğruda sorguya ve gözaltına alınamayacağı, böyle bir 
durumda öncellikle patrikhaneye ve bağlı bulunduğu ruhani merkeze bilgi verilmesi eğer onlar ilk takibattan sonra 
suçlu bulurlarsa, durumu hükümete bildirecekleri ve ondan sonra zabtiyenin gerekli işlemleri yapacağı şeklindeydi. 
Bu maddeyi Birinci Dünya Savaşı öncesi İttihat ve Terakki hükümeti kaldırmıştır. Başta İngiltere ve Almanya olmak 
üzere Avrupalı yetkililer bu maddeyi ısrarla gündemde tutmaya gayret gösterdiler. 

Bu karışık ve çatışmalı durum devam etmekle birlikte geniş çaplı silahlı olaylar ve Müslüman-Hristiyan çatış-
maları henüz meydana gelmiş değildi. Kısa süre içerisinde bu tür hadiseler de görülmeye başlanacaktır. 1894’den 
sonra patrik olarak seçilen Mateos İzmirliyan Sultan’ın politikalarına muhalif ve radikal görüşleriyle bilinen bir din 
adamıydı. O dönemde gelişen çeşitli olaylar neticesinde komiteler çalışmalarını hızlandırmış, Müslüman ahalinin 
tahrik edilerek ülkede Müslüman-Hristiyan çatışması çıkarılmasına yönelik organizasyonlar yapmışlardı. Buna bağlı 
olarak 1894-1896 yılları arasında ülkenin birçok bölgesinde komiteciler tarafından organize edilip, Müslümanların 
karşı saldırılarıyla yayılan şiddet olayları yaşanmıştı. Dönemin Zaptiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa, Sultan’la beraber 
bu silahlı hareketler karşısında en fazla mücadele eden yetkililerden birisiydi. 1896 Ağustosuna kadar bu tür olaylar 
çeşitli şekillerde meydana geldi. 1896 Ağustosunda Osmanlı Bankası baskınıyla Ermeni silahlı hareketi yeni bir boyut 
kazandı. Yine Avrupalıların içerisinde yer aldığı geniş kapsamlı bir siyasi ve silahlı mücadeleye girdiler. 

Bu tarihlerden sonra devletin isyanlara karşı sert müdahaleleri ve komite üyelerinin de büyük oranda Osman 
topraklarını terk etmesi neticesinde Ermeni sorunu 1908’e kadar biraz daha silahtan uzak bir süreç yaşayacaktır. Tek 
ayrıntı 1905’te Sultan’a yönelik suikast olacaktır. Bunun dışında Ermeni silahlı hareketi daha çok Sultan’a muhalif 
siyasi gruplara dâhil olarak, siyasi politikalar üzerinden çalışmalarını yürütecektir. Sanırım süremi de yeterince aştım. 
Sabrınız ve ilginiz için tepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

HİKMET ÖZDEMİR
Teşekkür ederiz arkadaşımız Abdülhamid dönemiyle sınırlı olarak konuyu anlattı. Şimdi Profesör Recep Karaca-

kaya arkadaşımız 2. Meşrutiyet döneminde Ermeni sorunlarını anlatacak. 1914’e getirecek sonra diğer iki arkadaşımız 
devam edecekler. Buyurun hocam
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RECEP KARACAKAYA 
Teşekkür ederim sayın başkan, değerli öğretim üyeleri, saygı değer dinleyiciler hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bugün benim sunacağım konu 1908 -1914 yılları arasında Ermeni sorunu olacak. 
Günümüzde, bir kısım Ermeni tarihçiler ve onların düşüncelerini destekleyenler, Ermeni meselesinde II. Meşru-

tiyet döneminde, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin iktidara gelmesiyle yeni gelişmeler olduğunu, bu partinin söz konusu 
meseleye toplu ve kesin bir son vermek amacıyla sevk ve iskan uygulamasına giriştiğini, Ermenilere karşı bir yok 
etme politikası uyguladığını iddia etmektedirler.

Fakat gerçekten durum böylemidir. 1908-1914 yılları arasındaki gelişmelere baktığımızda peşin olarak söyleme-
liyiz ki böyle bir durum yoktur. 

23 Temmuz 1908’de II. Meşrutiyet’in ilanı ve sonrasında İttihat ve Terakki’nin iktidara gelmesiyle Ermeni me-
selesinde farklı bir noktaya doğru gidilmeye başlanmıştır. 

Ermeniler, Meşrutiyet inkılâbının kendileri için bir fırsat olduğunu düşünmüşler, silahlı mücadeleyi siyasi müca-
dele şekline çevirmişlerdir. Bu durum 1908 den başlayarak 1910 lara kadar devam etmiştir. İttihat ve Terakki, zamanla 
Ermenilerin gerçek düşüncelerini fark etmiş, isteklerine cevap vermemiştir.  1910 yılından itibaren ilişkiler bozulmaya 
başlamıştır. Ermeniler İttihat ve Terakki dönemin Osmanlı hükümetlerine karşı tekrar muhalefete geçmişlerdir. 

Ana hatlarıyla Jön Türklerle Ermenilerin ilişkileri nasıl başlamış diye bakarsak, yurt dışındaki Jön Türkler Padi-
şahı devirebilmek için başta Taşnaklar olmak üzere Ermeni komiteleriyle işbirliği yapmışlardır. Meşrutiyet ilan edi-
lirse, Ermeniler dahil, bütün tebaanın “Osmanlı vatandaşlığı” çerçevesinde kaynaşacağı ve imparatorluğun bu sayede 
yaşatılacağını düşünüyorlardı. 

Prens Sabahattin ve çevresindeki “adem-i merkeziyetçiler”, Ermenilerin muhtariyet isteklerini kabullenmeye 
yatkın gözükmüşlerse de, Ahmet Rıza ve arkadaşları bunu ihanet olarak değerlendirmişlerdi. 1902 kongresinde mer-
keziyetçileri temsil eden Ahmet Rıza, Prens Sabahattin’in “Adem-i Merkeziyetçi” politikasına büyük suçlamalarda 
bulunmuş ve Prens Sabahattin’den kopmuştu.  

27-29 Aralık 1907’de Paris’te toplanan II. Jön Türk kongresine, Ahmet Rıza, Prens Sabahattin ve Ermeniler adına 
da Taşnaksutyun komitesinden Malumyan temsilci olarak katılmışlardı. Kongre sonucu yayınlanan deklarasyonda; 
Padişahın tahtan indirilmesi, meşruti ve temsili bir hükümet kurulması ve bu hedefe varmak için, şiddet de içinde ol-
mak üzere her yola başvurulacağı bildirildi. Baskıya karşı silahla direnme yapılacak, vergi ödenmeyecek, propaganda 
araçları kullanılacak, bunlardan sonuç alınmadığı takdirde büyük çaplı bir isyana gidilecekti.

Ermeni komitecileri, Jön Türklerle Türkiye’ye Meşrutiyet’i getirmek uğrunda yaptıkları işbirliğinde samimi de-
ğillerdi. Ermeniler, Jön Türkleri ve Meşrutiyet’i bağımsız bir Ermenistan’a gidecek yolda bir atlama taşı olarak görü-
yorlardı.

II. Meşrutiyetin ilanı imparatorluğun her yanında bütün halk tarafından büyük sevinç ve coşkuyla karşılandı. 
Halk, devletin iç sorunlarının hemen çözümleneceği ve dış baskıların ortadan kalkacağı inancındaydı. 

II. Meşrutiyetin ilanından sonra Ermeni komitelerinin yasal hale gelmesiyle, özellikle Taşnaksutyun ve Hınçak 
komiteleri açıktan açığa faaliyetlere başlamışlardır. 

Jön Türk devriminden sonra Osmanlı ülkesinde dört Ermeni siyasi partisi faaliyet göstermekteydi: Taşnaksutyun, 
Sosyal Demokrat Hınçak Partisi, Anayasal Ramgavar Partisi ve Veragazmyal Hınçak Partisi. 

İttihatçılar ise ülke içindeki pozisyonlarını güçlendirmek için ilk dönemlerde Ermeni siyasi partileri ile işbirliği 
yapmaya çalışmıştır. Özellikle Taşnaksütyun ve Sosyal Demokrat Hınçak Partisiyle ilişkilerini geliştirmeye çalışan İt-
tihatçılar, Ermeni toplumu içinde dikkate değer bir edinememiş olan olan Anayasal Ramgavar ve Veragazmyal Hınçak 
Partisi ile olan ilişkilerini fazla geliştirmemiştir. 

Meşruti düzenin kurulması Ermeni siyasi partilerinin programlarında değişiklik yapmalarına da yol açmıştır. 
Yeni döneme ayak uydurmuş görünen Ermeni komiteleri, ihtilalci emel ve faaliyetlerini bir tarafa bırakarak Meşruti-
yet rejimine destek olmaya karar verdiklerini açıklamışlardır. 

Bu desteğin Ermeniler açısından iki nedeni vardı: Birincisi, meşrutiyeti ilan eden İttihatçıların, Ermeni örgüt-
leriyle geçmişten gelen dayanışması; ikincisi de, Avrupa müdahalesinden umutların kesildiği bir zamanda, hürriyet 
rejiminin onlara yeni kapılar açacağına dönük inançtı. Türklere ve Hıristiyanlara, herkese hürriyet. 

Ne var ki, özerklik, hatta tam bağımsızlık özleminden vazgeçmiş değillerdi. Bu destek hali uzun sürmedi. İttihat 
Terakki Cemiyeti, henüz iktidarı fiilen ele almamışsa da, bütün ipler onun elindeydi. Yeni iktidar, Rumlar ve Erme-
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nilerin beklediği ayrıcalıkları kurumlaştırmak ve bu yolda ıslahatlar yapmak yerine, farklı bir yol izlemeye başladı. 
Çünkü İttihatçılar, her türlü ayrıcalığı ortadan kaldırmaya niyetliydiler. Bunu da etnik ya da dinsel temellere dayandır-
mıyorlardı. Onların asıl amacı Osmanlı Devleti’nin yeniden tam egemenliğini kazanmasıydı.

II. Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra ülkedeki unsurlar arasında meydana gelen yakınlaşma ve coşku Tem-
muz ve Ağustos boyunca sürmüş, Eylül’den itibaren yerini Anadolu vilâyetlerinden gelen ve Ermenilerin zulme ve 
adaletsizliklere uğradıkları yolundaki iddialara bırakmıştır.

Ermenilerin şikâyetlerin özünü; ahalinin mevcut durumdan memnun olmaması, yerel yöneticilerin baskısı, ken-
dilerine mezalim yapılacağı korkusu, vergilerin ağırlığı gibi konular oluşturuyordu ve bu şikâyetlerini Ermeni Pat-
rikhanesi’ne veya Ermenice gazetelere gönderiyorlardı. Hükümet şikayetlerle ilgili araştırmaları Dahiliye Nezareti 
vasıtasıyla yapıyor ve sonra gereğini yerine getiriyordu.

Bu dönemde Taşnak liderleri de İttihatçılara kuşkuyla yaklaşıyor ama olumlu ilişkiyi sürdürüyorlardı. Önce 31 
Mart ayaklanması ardından da bunun bir uzantısı olan ve çok sayıda Ermeni ve Müslüman’ın ölümüyle sonuçlanan 
Adana olayları çıktı.

1909 Nisan’ında Adana’da meydana gelen olaylar Türk-Ermeni ilişkilerindeki yüzeyselliği gösteren en önemli 
delillerden biridir. 

Adana olayları, 13 Nisan 1909’da, İstanbul’daki 31 Mart Vakası haberi geldiğinde başladı, 16 Nisan’da duruldu. 
Hareket Ordusu, İstanbul’daki isyanı bastırmak üzere başkente girdiği 25 Nisan’da, Adana’da çatışmalar yeniden 
başladı ve 27 Nisan’a dek sürdü. Hareket Ordusu İstanbul’daki isyanı bastırdıktan sonra hükümet Adana olaylarında 
zarar görenlere maddi yardımlarda bulundu, olayları soruşturmak üzere bir komisyon oluşturdu. Sorumlular divan-ı 
harplerde yargılandı ve pek çok kişi asılarak cezalandırıldı. Asılanlar arasında yörenin önde gelenleri de vardı.

Bu olayları bir ikaz olarak değerlendiren İttihat ve Terakki Cemiyeti ile Ermeni Taşnaksutyun Komitesi işbirliği 
yaparak, el ele çalışmaya karar verdi.

Bütün bunlara rağmen İttihat ve Terakki Partisi ile Ermeniler arasında ilişkiler 1910 yılından itibaren bozulmaya 
başlamıştır. 

1910-11’lerde Taşnaklar ve İstanbul’da ki Ermeni Patrikhanesi’nin sürekli Anadolu’daki olaylarla ilgili merkezi 
hükümete şikâyetleri var. Bu şikayetlerin en başında asayişsizlikle ve arazi meselesiyle ilgili problemler geliyor. 

Anadolu vilayetlerinde bir olay olduğunda hemen İstanbul’daki Patrikhaneye şikâyet ediliyor, Patrikhane de 
olayı hemen Dâhiliye Nezareti’ne iletiyor, oradan da durum Sadaret’e intikal ediyor. Fakat işin vahim tarafı, bu şikâ-
yetlerin % 80-90’nının, Dâhiliye Nezareti’nin yaptırdığı araştırmalar sonrasında gerçek olmadığı anlaşılıyor. Türkler 
ve Kürt aşiretleri tarafından öldürüldüğü iddia edilen kişilerin sayılarının gerçek olmadığı yapılan tahkikatlar sonucu 
anlaşılıyor. 

1908 seçimleri, 1912 seçimleri ve 1914 seçimlerinde yaşananlar, Türklerle Ermeniler arasındaki ilişkilerin sey-
rini gösteriyor. 1908 seçimlerinde gerek patrikhane olsun gerek Taşnaksutyun cemiyeti olsun önce Rumlarla işbirliği 
yapıyorlar. Rumlarla işbirliği gerçekleşmeyince İttihatçılarla işbirliği yapara 10 tane milletvekili çıkarabiliyorlar. 

1912 seçimlerine baktığımız zaman yine 10 milletvekili çıkarıyorlar. Fakat ilişkiler artık Taşnak basınına yan-
sımaya başlıyor. İttihat Terakki yavaş yavaş eleştirilmeye başlanıyor. Bu tarafta vurgulamamız gereken bir önemli 
noktada şudur; Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’na 1911 de girmiş, 1912 de Uşi Anlaşmasını imzalamış, akabinde 
Balkan Savaşlarına girmiş ve Balkan Savaşlarında da ağır bir yenilgiye uğramıştır. 

Ermeniler, II. Meşrutiyet’in ilanıyla siyasi yönden özerklik ve Anadolu’da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak 
şeklindeki emellerini gerçekleştiremeyeceğini anladıktan sonra, Ermeni ıslahatı tasarılarını, 1912 den itibaren tekrar 
gündeme getirmeye başlıyor. 

1912 den sonra bu tasarıların arkasında tamamen Rusya vardır. Osmanlı Devleti, Balkan savaşları sırasında güç-
süzlüğünü anladıktan sonra, Rusya’nın bastırmasıyla Doğu Anadolu’da ıslahat yapılmasını kabul ediyor. 

8 Şubat 1914 de Yeniköy Anlaşması imzalanıyor ve Doğu Anadolu bölgesi ikiye ayrılıyor. Trabzon, Erzurum ve 
Sivas bir bölge olacak, bunun başına bir Avrupalı bir genel müfettiş getirilecek, Van, Bitlis, Diyarbakır ve Harput ayrı 
bir bölge olacak, bunun başına da bir Avrupalı genel müfettiş getirilecekti. Bunların bütün işlemleri 1914 de yapılıyor 
ve I. Dünya Savaşı’nın çıkması ancak Osmanlı Devleti’ni birazcık kurtarıyor, yoksa Doğu Anadolu bölgesi bu ıslahat 
anlaşmasıyla özerk ve bir otonom bir yapıya adım atmış, yani özerk bölgeler şeklinde bu müfettişler tarafından yöne-
tilecek şekilde tasarlanıyor ve müfettişlere çok geniş yetkiler veriliyor. 

Dolayısıyla Osmanlı Devleti 1914 yılının Şubat ayı itibarıyla çok sıkıntılı bir sürece girmiş ve hatta bu müfettiş-
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ler birkaç ay içinde gelip görevlerine bile başlamışlardır. Fakat I. Dünya Savaşı’nın başlaması Osmanlı Devleti’nin eli-
ne bir koz veriyor, savaşın ilerleyen aylarında bu sözleşmeleri fesh ederek genel müfettişlik uygulamasını kaldırıyor. 

Sonuç itibariyle hocamda bir daha uyarmadan toparlayayım. 
1908-1914 yılları arası gelişmeler, Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı Türkleştirme, İslamlaştırma, onları yok 

etme, Anadolu’dan uzaklaştırma gibi politikalar uygulamadığını göstermektedir.  
Tam tersine Ermenilerin 1908’ den 1914’e kadar özerk ve bağımsız bir Ermeni Devleti kurabilme yönünde fa-

aliyetleri görülmektedir. Bu faaliyetlerin temel maksadı da Doğu Anadolu bölgesinde hürriyet ve eşitlik ortamında 
bağımsız bir özerk yapı kurabilmek ve daha sonra bunu bağımsız bir Ermenistan’a dönüştürebilmektir.  1912-13 ve 
14’lerde uygulanan politikalar tamamen buna yöneliktir. Özellikle savaşın çıkmasından sonrada Taşnak ve Hınçak 
cemiyetlerinin eski hüviyetlerine bürünüp tamamen kongrelerinde Osmanlı Devleti’nin I.Dünya Savaşı’na girmesi 
halinde nasıl politika uygulayacaklarının ayrıntılarını görüşüyorlar. 

Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.

HİKMET ÖZDEMİR
Recep Karacakaya hocamıza teşekkür ediyorum. Şimdi Profesör Doktor Haluk Selvi Uluslararası Belgeler Işı-

ğında I. Dünya Savaşında Ermeni Sorununu anlatacak. Buyurun hocam.

HALUK SELVİ
Teşekkür ediyorum sayın başkan. Sayın genel müdürüm, kıymetli meslektaşlarım, değerli misafirler. Her şeyden 

evvel bu güzel organizasyon için katkı sunanlara teşekkür ediyorum, özellikle ülkemizi yankından ilgilendiren bir 
meselenin de özel bir oturumda ele alınmış olmasını önemli buluyorum ve bu konuda emeği geçenlere de teşekkür 
ediyorum.

Tabi Ermeni Meselesi dediğimizde olayın kilitlediği nokta 1914 -1918 yılları arasında cereyan eden hadiseler ve 
özellikle bunun içerisinde 1915 Mayıs ayından itibaren Ermenilerin sevk ve iskânı meselesi. Ülkemizde 2015 yılında 
yüzden fazla konferans, sempozyum ve panellerle mesele ele alındı. Kendi aramızda ya da farklı üniversitelerde ko-
nuyu tartıştık tarihçiler olarak. Ancak bu mesele sadece yüzüncü yıl ya da 24 Nisan meselesi değil, devamlı gündemi-
mizde olacak, olması gereken bir mesele. Bu yüzden akademik çalışmaların ara vermeden sürdürülmesi icap ediyor.

Bu konuşmamın temellini 3 ana ayak üzerine inşa etmek istiyorum: Birincisi Ermenilerin 1915’e dair iddiaları 
neler? Kaynakları neler? İkincisi, I. Dünya Savaşı sırasındaki propaganda ve buna dair kaynaklar neler? Üçüncüsü, 
bizim arşiv belgelerimiz 1914-1918 yılları arasındaki olaylarla ilgili ne söylüyor? Ermeni meselesiyle ilgili özellikle 
bize ne ifade ediyor? Bu konular üzerinde durmaya çalışacağım müsaadelerinizle.

Tabii bugün Ermeni meselesiyle ilgili dünyada çalışan ve ses getiren çalışmalar yapan isimler belli ve bugünkü 
Ermeni meselesi çalışanları yetiştiren bir Richard Hovannisian var, California Üniversitesi’nde, onun yazdıkları var 
ve Avrupa’da, ABD’de kitabı yayınlandığında hemen çalışmaları Türkçeye tercüme edilen bir Vahakn Dadrian var, 
hukuki açıdan 1914-16 olaylarını değerlendiren, o hangi konular üzerinde yoğunlaşıyor? Ele almak gerekli. Bir taraf-
tan da Taner Akçam var tabii ki, o neler söylüyor 1915’e dair? Bunlar üzerinde durmak istiyorum ilk olarak ve onların 
çalışmalarından alıntılarla konuşmama başlamak istiyorum.  

Hovannisian’ın görüşleri şu merkez etrafında dönüyor: “I. Dünya savaşında uygulanan soykırımı Türk dikta-
törleri organize etti ve yeni homojen bir yönetim oluşturmak amacını güdüyorlardı. En önemli hareket noktalarından 
birisi; Ermenilerin İttihat ve Terakki Fırkası yöneticileri Türklük politikası etrafında homojen bir Osmanlı Devleti 
inşa edebilmek için savaşı bir bahane sayarak Ermenilerden kurtulmanın yolunu buldular ve bunu da uyguladılar. 
Türklere ait savaş günahlarını birer devlet adamı ve insan hakları savunucusu olan Herry Morgantau, James Brayce, 
Johannes Lepsius açıkça ortaya koymuştur” diyor. Buna dair de kaynaklarını gösteriyor. İddiası var ve bu iddiasına 
dair kaynakları var, biraz sonra bu kaynaklardan bahsedeceğiz. Hovannisian’a göre, Ermeni katliamı modern tarihin 
en kara sayfası. Büyükelçi Morgantau ise şöyle yazmakta, “eminim insan ırkının tarihinde daha korkunç bir bölüm bu-
lunmamaktadır. Geçmişteki katliama ve soykırımlara Ermenilerin 1915’te çektiklerinin yanında katliamlar neredeyse 
yok hükmündedir” diyor ve bir alıntı yapıyor. İtilaf devletlerinin savaş sırasındaki açıklamalarını veriyor, Türkiye’nin 
insanlık ve medeniyet aleyhine işlediği bu suçlar göz önünde tutularak İtilaf Devletleri hükümetleri Osmanlı devle-
tinde katliamla ilgili adı geçen her üyeyi ve devlet görevlisini kişisel olarak sorumlu tutacaklarını alenen bildirirler 
diyorlardı. 

 1916 Aralık ayında Manchester Guardian Gazetesi çoğu İngiliz liderinin bu konu hakkındaki görüşlerini 
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yayınlıyorlardı ve şöyle diyorlardı: “Bir kelime kalıyor, Ermenistan saf dehşet altında, İsa’nın doğuşundan bu yana 
yapılmamış olanların hatırasını taşıyan bir kelime. Bir ülke ki tüm vatandaşları cinayetle silinmiş, bu ülke asla koşul-
ları ne olursa olsun bir daha Türkiye’ye geri verilmemelidir.” Gazete bir konu üzerinde duruyor, artık Türklerin Ana-
dolu’da Ortaya Doğudan silinip geldikleri coğrafyaya gönderilmesi gerektiğini ifade ediyorlardı. Yine bu düşüncede 
olan İngiltere Başbakanı Lloyd George, Fransa Dışişleri Bakanı Briand İtalya başbakanı Orlando’da aynı merkezde 
açıklamalar yapıyorlardı o dönemde. Bunlar Hovannisian’ın aktarmaları, Ermenilerin acısı utulmayacak. Ermeniler 
itilaf bloğu için iyi bir propaganda kaynağı oldu. Bu vesileyle Hovannisian kaynaklarından bir yerinde de General 
Harbord’un raporuna ithafen 1.100.000 Ermeni’yi Türklerin sürdüğünü ve bunların her türlü zorbalığı yaptığını ak-
tarıyor. Oysa biz gayet net ve açık bir şekilde diyoruz ki General Harbord’un raporunda bu bilgi aktarılırken bazı 
Ermenilerin bunu iddia ettiğini ve kendisinin buna inanmadığını söylüyor.

 Burada açık ve net bir şekilde Ermeni tarihçilerin ya da bu görüşü savunan Ermenilerin savlarını müdafaa 
eden tarihçileri bir kaynak içerisindeki bilgiyi nasıl tarif edebildiklerini de açıkça görüyoruz. Dadrian, anti parantez 
şunu ifade edelim ki, ABD’de pek bilinen birisi de değildir. Çalışmalarında soykırım idealarını nihayet kendi niyet 
okumaları üzerine inşa ediyor. Morgenthau ve Mavi Kitap mektuplarına ve tahrif ettiği Türk anılarına dayandırı-
yor. Ona göre, Avusturyalı Mareşal Pomiankovski ve Morgenthau anılarında İttihatçıların kendi atalarının 15. yy’da 
yaptıkları hatalarını onarma zamanının geldiğini yazıyor ve soykırım psikolojisinin böylelikle ortaya çıktığını iddia 
ediyor. Güya Talat Paşa yabancı temsilcilere şunları aktarmış, “savaştan istifade ederek iç düşmanlardan kurtulmaya 
kararlıyız, özellikle nankör Hıristiyanlardan” demiş ve bunu yabancı temsilcilere söylemiş bir Osmanlı Dâhiliye Na-
zırı!

Dadrian yine bazı Alman subaylarının savaş sonrası anılarından faydalanarak Enver Paşanın Ermenilerden kur-
tulmak fikrinde olduğunu yazıyor. Daha sonra İttihatçı kaynaklardan düşüncelerin doğrulandığını yazıyor, ama bu 
doğrulamayla ilgili herhangi bir kaynak göstermiyor. Alman subayları Hans Humann ve Ziemke anılarında Cemal 
Paşaya ve Enver Paşaya atıfla onlara ait çok cümleler sarf ediyorlar. Dadrian yine onlardan alıntı yapıyor. Katliamları 
yapan ve Ermenilerin hain oldukları görüşünü söyleyen Teşkilat-ı Mahsusa üyeleriydi diyor ve Teşkilat-ı Mahsusa 
üyelerinin hemen hemen tamamının eski Osmanlı suçluları, hapisten çıkarılmış olan kaçkın çeteler olduğunu ifade 
ediyor.

Görüldüğü üzere ideaların temelleri anılar, mektuplar, önyargılar ve gazetelerdeki dönemin siyasi kişilerinin 
açıklamalarıdır. Sorumluluğun kime ait olduğu ve propagandanın savaş boyunca nasıl yürütüldüğü hakkında hiçbir 
derin analiz yapılmıyor. Yapılmak istenmiyor. Sanki savaş Türkler ve Ermeniler arasında cereyan etmiş havası verili-
yor. Okuyucu profesyonel bir şekilde iddiaların içine çekiliyor, ikna edilmeye çalışılıyor. Oysa umumi harp Anglosak-
sonlarla Cermenlerin harbiydi ve onlara göre harp iki ay içerisinde kendi zaferleriyle neticelenecekti. Hem Almanlar 
hem İngilizler aynı kanaatteydiler ama savaşın uzaması her iki taraf için yeni bir takım tedbirlerin alınması gerektiğini 
ortaya çıkardı ve yeni bir harp politikası uygulandı, bu umumi bir harpti. Her ülke hane hane, ev ev kendi vatandaşla-
rını savaşın içerisine çekmek zorundaydı. Bunun için güçlü bir propagandaya ihtiyaçları vardı ve bu propagandanın te-
melinde karşı cephede bulunanın savaşın tek suçlusu olduğu savına dayanıyordu. İngilizler, Fransızlar ve Ruslar hem 
de Almanlar ve daha sonra Osmanlı Devleti bu harbin çıkmasındaki mesuliyeti kendi üzerilerinden atmaya çalıştılar. 

Savaş sırasında hayatını kaybetmiş olan 40 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. 10 milyon asker 10 milyon 
sicil ve açlıktan ve salgın hastalıklardan kırılmış olan 20 milyon insan umumi harp genel hatlarıyla değerlendirildi-
ğinde Ermenilerin iddialarının ve savaşta kendilerinin mağdur edilmiş ve yok edilmiş olan tek ırk oldukları savının da 
temellerinin aslında çok sağlam olmadığını ifade etmek gerekiyor. 

Harp bir propagandaydı ve bütün devletler savaş başlar başlamaz kendi haklılıklarını ortaya koyan renkli ki-
taplar yayınlamaya başladırlar ki bunlar diplomatik belgelerden oluşuyordu. Fransız sarı kitabı Fransa’nın dışişleri 
bakanlığıyla Almanya’daki, Avusturya’daki ve Osmanlı devletindeki büyükelçilerinin yazışmalarından oluşan bir ki-
tap yayınlamıştı. Hemen Rusya buna örnek alarak bir turuncu kitap yayınladı. Rus turuncu kitabı içerisinde Rusların 
savaşı ne kadar engellemeye çalıştıkları, insani manada ne kadar çok çaba sarf ettikleri dışişleri bakanı Sazanof ile 
Berlin’deki ve Viyana’daki büyükelçilerinin yazışmalarından oluşuyordu. Aynı manada bir çalışmayı İngilizler mavi 
kitap olarak neşrettiler. Osmanlı devleti savaşa girdiğinde Ruslar yeni bir turuncu kitap neşrettiler. Savaşta Osmanlı 
devletinin mesuliyetini ortaya koyan bir kitaptı bu. Rus Dışişleri Bakanı Sazanofla İstanbul’daki Rus büyükelçisi 
Giers arasındaki konuşmalardı bunlar. Bu yazışmaların tamamını bizim arşivlerimizde ifade ediyor, hemen bakalım 
şöyle bir tarama yaptığımızda harici siyasi evrak içerisinde hemen görebiliyoruz. İşin acı tarafı şudur ki, biz Ermeni   
meselesinin neresindeyiz? Rus turuncu kitabına dair 2017 yılına kadar Türkiye’de herhangi bir çalışma yapılmış de-
ğildir. Almanlar 1923 yılında Rusya’nın savaş sırasındaki tüm diplomatik belgeleri 1917 Bolşevik ihtilalı yayınlandı 
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ve Lenin “dünyanın çirkin yüzünü görün, emperyalistlerin nasıl çalıştığını görün” dedi ve turuncu kitaptaki belgelerin 
asıllarını da yayınlamış oldu. 1923 yılında Almanlar Rus turuncu kitap içerisindeki belgelerle daha sonra yayınlanan 
belgelerin muhtevasını mukayese ettiklerinde Rusların bu belgeleri nasıl tahrip ederek bir propaganda kitabı haline 
dönüştürdüklerini, cümle cümle değiştirilen kelimeler doğrultusunda ortaya koydular. 

Turuncu Kitapla ilgili bir çalışma başlattık, yapacağız. Ancak acı olanı tekrar ediyorum ki bu savaştaki sorum-
luluğumuzun sadece anakaramızı korumak kaygısından olduğunu ortaya koyacak çalışmaları henüz yapmış değiliz. 
Giers’in yazışmalarına dair bu dönemin basınında da çok önemli haberler yayınlandı, Tanin Gazetesi başta olmak 
üzere. Biraz sonra ona da değineceğim o yazıdan bir atıfta bulunacağım. 

Renkli kitaplar ve Osmanlı devleti 1915 yılından itibaren kendi üzerindeki bu iddialara cevap verme endişesiyle 
hareket etmişti tabi olarak ve Osmanlı devletinin de bir kırmızı kitap ortaya çıktı. Ama bu kitap ismen yayınlanmadan 
önce Osmanlı devletinin kendi içinde Ermenilerin I. Meşrutiyet döneminden, Berlin anlaşmasından beri hangi eylem-
ler içerisinde bulunduklarına dair tüm belgeleri topladığını görüyoruz. Hem hariciye nezareti bu belgeleri toplama işi 
içerisindedir, hem de dâhiliye nezareti bu işin içerisindedir, çünkü savaşta sevk ve iskândan hemen sonra üzerinde 
büyük bir itham ortaya çıkarılmıştır ve bu cevapların temelinde var olan belgeler yine bizim Başbakanlık Osmanlı 
Arşivlerinde vardır. Genelkurmay Başkanlığı ATASE arşivleri yayınları arasında çıkan Ermeni meselesiyle ilgili bel-
geler tek tek cevap vermekte, ama işin acı tarafı şu ki maalesef elimizde 20 ciltten fazla Osmanlı arşivleri içerisindeki 
belgelerden biz tarihçiler tam manasıyla istifade ederek derin bir analiz sentez yapmış değiliz. 

Arşiv belgelerimiz, yayınlanan bir kitap, 4 cilt. Birisini açıyorsunuz, bakıyorsunuz Ermeni komitecinin itiraf-
ları, 20 sayfa bugüne kadar ele alınmamış. Mihran Damadyan bir Ermeni komitacı ve 1890’dan 1921 yılına kadar 
Adana’daki Fransız işgali dâhil olmak üzere işin içerisindeki bir kişi, şurada duruyor ama biz bunu alıp bir kitaba 
dönüştürmedik. Gizli mektuplar, telgraflar bunların hepsi içerisinde var ama bunları tek tek inceleme ve irdeleme 
gayreti zayıf.

Ermeni meselesindeki bizim tek hareket noktamız ve masumiyetimizi ya da suçsuzluğumuzu ya da bunun bir 
soykırım olmadığını, 1915 sevk ve iskânını ortaya koyacak tek hareket noktası bu belgelerdir ve bu belgeler bize o 
kadar güç veriyor ki bütün iddiaları, savaş sırasındaki propaganda eserlerine dayanan Ermeni tarafı için ve o dönemde 
yaşananlara dair dayanan Ermeni tarafı için soykırımın sabit delillere dayandırma endişesi bugün hala devam ediyor. 
2014 yılında Koçaryan Ermenistan’daki bütün hukukçuları topladı ve bir konuşma yaptı basına da yansıdı bu konuş-
ma. Hukukçulara söylediği şey şuydu; sizden soykırımın somut delillerini istiyorum. Ermeniler bugün hala çırpını-
yorlar. Talat Paşanın, Enver Paşanın Ermenileri cezalandırmak konusundaki bir belgesi var mıydı, bunu ortaya koyun. 

Bizim arşivlerimiz 1914-18 yıllarına ait belgeler Talat Paşa'nın, Enver Paşa'nın yazışmalarının tamamı böyle bir 
kastı bize göstermiyor. Soykırımın temelinde var olan şey 1948 sözleşmesine göre, herhangi bir milletin bir grubunu 
sürmek, onlar üzerinde deney yapmak, sakat bırakmak, hapsetmek bunların hepsi soykırım tanımına giriyor, ama 1915 
olaylarına dair böyle bir kastı, Ermenileri yok etmek amacıyla ortaya koyan bir belge yok. Ancak acı olan şey şu ki iki 
elin parmaklarını geçmeyen Türkiye’de Ermeni tarihi üzerine yetiştirilen uzmanların bir sorunu var, bir problem var 
ortada. Evet arşivler var, evet yayınlanmış belgeler var, bu problem bizim Türk yüksek eğitim sistemimizin içerisinden 
kaynaklanan bir problem, öğretim üyeleri bu problemi bizim yönetim sistemimizden kaynaklanan vs. v.s. bu baha-
neleri yukarıdan aşağıya çoğaltabiliriz. Bahane diyorum ama bizim yoğunlaşma sorunumuz var. Ermeni meselesiyle 
ilgili belgelere, delillere yoğunlaşma sorunumuz var. Haliyle meydanı boş bulan Ermenilerin yayınlamış oldukları 
anılara dayalı olan tek yanlı propaganda eserleri bugün hala dünyada revaçta ve ön planda, böyle giderse ön planda 
olmaya da devam edecek. 

1915 yılında Tanin gazetesinde bu Rus kitabı tezvirine dair yazılmış olan bir yazıyla bu konuşmamı sona er-
dirmek istiyorum. Her anı üzerinde saatlerce konuşmak gerekir ama genel itibariyle bizim arşivlerimiz kongresinde 
Ermeni meselesine dair 1914-18 bunları yukarıdan aşağıya ifade edebiliriz. Yoksa tek başına Morgenthau anıları saat-
lerce konuşulur. Ne kadar tahrif oldu, içerisinde ne kadar yanıltma olduğu ve bundan mavi kitabın nasıl inşa edildiği, 
her mektup ve her gazete köşe yazısı üzerinde saatlerce konuşulur. Her misyonerin yazdığı mavi kitaptaki mektup 
üzerine saatlerce konuşulur ve hepsinin de yanlı ve Türkleri ötelemek, aşağılamak amacına dayandığı ortaya çıkar. 
Kesin ve net bir şekilde bunu ifade ediyorum. 

Türklerin eli tarihin eski zamanlarında da temizdi. I. Dünya Savaşında da temizdi ve bugün de temiz. Bu söz İs-
met Paşa’nın Lord Curzon’un aşağılayarak “2 milyon Ermeni’nin hesabını vereceksiniz” dediği konferansta söylemiş 
olduğu bir sözdür ve İsmet Paşa iki gün ve gece çalışarak Ermeni meselesiyle ilgili bugün bizim müdafaa hattımızı 
inşa etmiştir. 1890‘larda kitabını yazan Zaptiye Nazırı Nazım Paşa da Ermeni Olayları kitabında delilleri ve belgele-
riyle bunu ifade etmişti, ama maalesef onun içerisindeki belgeleri ve bir zaptiye nazırının yazışmalarını da tam mana-
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sıyla çıkarıp kullanabilmiş değiliz. Bu konuda bir yüzeysellik devam ediyor ve diyoruz ki hala Esat Uras’ı aşamadık, 
aştık Esat Uras’ın çok ötesine gittik. Türk tarihçileri maddi karşılıklar beklemiyor, takdir edilsinler yeter.

Tanin Gazetesi Rusların iddialarına karşı Turuncu Kitabı yayınlayıp, bunu Türklere biz çok söyledik harbe gir-
meyin dedik, siz dışında kalın dedik, ama onlar girmeyi tercih ettiler. Cevabına karşılık ne diyorlar. “Giers İstanbul’a 
geldiğinden beri Türkleri aşağıladı ve özel düşmanlığıyla temeyyüz etti. Hatta en adi meselelerde bile diplomatlara 
yakışmayacak şekilde büyük kabalık göstermekten geri durmadı. Denilebilir ki kendisinden Rus sefiri bizimle hoş 
geçinmek bahanesiyle hiç olmazsa iyi ilişkiler kurmak esasına ne kadar riayet ettiği görülmüşse halefine ne kadar 
kabalık, nezaketsizlik geçimsizlik göstermiş ve hatta resmen açık düşmanlık sergilemiştir. Son müzakereler esnasında 
Duyunu Umumiyeye bir Rus diplomatın görevinden alınmasını istemiştir ve bizim aleyhimizde harbin mesuliyetinin 
bize ait olduğuna dair ortaya konulan bütün deliller hep böyle Türk düşmanlığı ile hazırlanmıştır. Fakat Türkler ahmak 
değildir. Boğazlar üzerindeki bütün haklar İngilizler tarafından Ruslara verilirken ve Osmanlı devleti İngilizler ve 
Fransızlar arasında paylaştırılırken, iki gemimize gasp edilir şekilde el konulmuşken tabii ki bunlara seyirci kalamaz-
dık. Varlığımızı korumak için Anadolu’da yaşayabilmek için bu harbe girmek zorundaydı diyor ve Rusların idealarını 
da cevap veriyor.”

İnşallah bu belgeleri delilleri daha kullanışlı bir halde insanımıza kamuoyuna sunarız ve onlarla paylaşırız diyo-
rum ve konuşmamı burada sona erdiriyorum.

HİKMET ÖZDEMİR
Haluk hocam çok teşekkür ederim. 
Kendisini dinlerken aslında söylemek istediğim çok şey olduğunu fark ediyorum ancak bizden sonraki oturum-

lara da hayat hakkı tanımamız lazım. Hiç endişe etmeyiniz bizler ölünceye kadar bu nöbeti tutacağız. Şimdi Profesör 
İbrahim Ethem Atnur arkadaşımız 1918 ile 1923 arasında Ermeni nüfusu üzerinde konuşacak.

İBRAHİM ETHEM ATNUR
Teşekkür ederim sayın başkan, saygı değer hanımefendiler beyefendiler, kıymetli dinleyenler. Ben de konuş-

mama başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlarım. Efendim evvela bu kongreyi düzenledikleri için Devlet Ar-
şivlerine, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne ve Türk Tarih Kurumuna ve bu akademik faaliyette emeği geçen bilim 
kuruluna teşekkür ediyorum. Nazik davetleri içinde teşekkür ediyorum. 

Efendim benim konum Harb-i Umumi sonrası Ermeni nüfusu, bu nüfusun hikâyesi. Çok rakamlara boğmak iste-
miyorum sizleri. Bu oturumun son konuşmacısıyım, tahmin ediyorum sabrınız da artık sonuna geldi. Sabrınızı çok zor-
lamadan, Harb-i Umumi sonrası Ermeni nüfusu deyince bunun bir evveliyatı var. Kısaca biraz bahsedip geçmek isterim. 

Osmanlı’da ne kadar Ermeni nüfusu vardı: Malumunuz, Osmanlı Devleti 1831’den itibaren nüfus sayımları 
yaptı. Bu sayılar bugünkü anlamda değildi ama kendi şartlarında modern sayımlardı. En son Osmanlı nüfus sayımı 
1905/1906 civarında yapıldı ve bu nüfus sayımının nispeten sağlıklı yapıldığına dair akademisyenler arasında fikir 
birliği var. Buna rağmen, özellikle kadınlar ve çocukların eksik kaydedildiğine dairde nüfus istatikçileri bir takım 
tahminler yapıyorlar. Ama yerli ve yabancı bir kısım uzmanların ifade ettiği üzere Müslümanlarda bu eksik sayım 
daha fazla orandadır. Ermeni tarafındaki bir kısım yazarlar da Ermeni toplumunda daha fazla eksik sayım olduğunu 
zira erkeklerin bedelli askerlik ve kilise vergisinden kaçmak için nüfusa kendilerini yazdırmadığını ifade ediyorlar. 
Bu tartışma çok uzun bir konu ama peki neydi nüfus? Osmanlı resmi kayıtlarına göre 1.294.000. Bir kısım tarihçiler 
ve nüfus istatikçileri bu rakamları kabul ederken bazıları da buna bir takım ilaveler yapıyorlar, düzeltme diyorlar. Bu 
düzeltmeleri kullanan akademisyenler var. Buradaki rakam aralığı 1,5 ile 2 milyon arasında. Ancak 2 milyon rakamı 
çok kabul edilmiyor. Akademik camiada Ermeni tarihçilerin günümüzdeki en önemli kalemlerinden biri olan Richard 
Hovanissian 1,5-2 milyon arasını kabul ediyor, yani 1,5 milyondan fazla 2 milyondan az. Aslında bu rakam meselesi 
bir enflasyon olarak günümüzde karşımıza çıkmaktadır. Ermeni nüfusu gündeme gelince rakamlar bankaların temer-
rüt faizi gibi devamlı artıp duruyor. Ancak akademik camiada 2 milyon rakamına çok ulaşmıyor. Ortalama 1.700.000 
civarında bir rakam var özellikle batılı tarihçiler arasında. Ben ne diyorum diye sorarsanız bana göre de dönemin 
kaynaklarını göz önüne getirdiğim zaman Ermeni nüfusu en fazla 1.5 milyon.

 Peki, bu nüfus tehcir döneminde nasıl gönderildi? Tehcirin boyutlarını anlatmayacağım bu konu farklı bir şey 
ama çok eksik bilinen bir şey var. O da şu; Osmanlı resmi kayıtlarını içeren bir defter var Murat Bardakçı tarafından 
yayımlandı. Muhacirin Müdüriyeti tarafından hazırlanıp Talat Paşaya sunulan defter. Burada da bir takım veriler var 
900 binin üzerinde insanın tehcir edildiğine dair bir rakam var. Fakat oraya dikkat ederseniz işte Erzurum diyor, Di-
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yarbakır, Trabzon diyor, Sivas diyor ve bunların resmi mevcut nüfusları ile gönderilenler aynı, hâlbuki biz tarihçiler 
olaya öyle bakamayız. Şimdi burada bir arşiv kongresi var. Arşivlerin tarih bilimindeki önemi konusunda bir takım 
tebliğler dinliyoruz burada, hakikaten faydalanıyoruz. Bizim arşivlerimiz önemli ama Ermeni meselesi gündeme ge-
lince Alman arşivleri de çok önemli, Avusturya-Macaristan arşivleri de önemli, Amerikan arşivleri de önemli, efendim 
daha sonra bu tebliğde de yararlandığım Milletler Cemiyeti ve Avusturya-Macaristan diplomatik yazışmaları da çok 
önemli. Özellikle savaş sonrası Ermeni nüfusuna dair bunların birtakım resmi verileri var. 

Talat Paşa’nın Defterini göz önüne aldığımızda, defter diyor ki mesela Erzurum’dan 124 bin, yani bütün Ermeni 
nüfus tehcir edildi. Hayır, efendim bir kere herkes tehcir edilmedi. Devletin merkezden verdiği emir ya da aldığı kara-
rın biz tarihçiler sahada karşılığını bulmak zorundayız. Ankara’dan İstanbul’dan bir emir çıkar, genelge çıkar, istatistik 
yapılır ama ben tarihçi olarak bunu sahada görmek isterim. Talat Paşa’nın defteri diyor ki Erzurum’dan 124 bin Ermeni 
gitti. Ama daha savaş başlamadan Rus kayıtlarına göre yalnızca Erzurum garnizonundan kaçan asker sayısı 50 bin ci-
varındaydı ve bunların çoğu Ermeni kökenliydi. Tehcir öncesi ve esnasında Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Sivas, Muş, 
Van ve Bitlis’ten Kafkasya’ya ve İran’a kaçan Ermenilerin sayısı bize bu hususta ciddi bilgiler sunmaktadır. Kıymetli 
dinleyenler, Amerikalı yardım görevlileri, Milletler Cemiyetinin temsilcileri, Ermeni kayıtları ve Rus arşivlerine göre 
bu sayı en az 240 bin en fazla 585 bin arasında değişmektedir. Ki bu rakamlar savaş sonrasına aittir ve Kafkasya’ya 
kaçan Ermeni nüfusun ciddi bir kısmı açlık ve salgın hastalıklardan hayatını kaybetmiştir. İran’a kaçanların sayısı da 
ortalama 90 bin civarındadır. Mısır dâhil başka ülkelere giden daha az sayıda ki Ermenileri de burada kaydetmek gere-
kiyor. Osmanlı makamları yasaklasa dahi tehcirden kurtulmak amacıyla Müslümanlaşanlar var. Mesela bir Amerikan 
yardım kuruluşu yetkilisi 1916’da 95 bin Ermeni tehcirden kurtulmak için Müslümanlaştı diyor ki, bunun karşılığını 
Türk kayıtlarında ve günümüz Türkiye’sinde görmek mümkündür. Yine bu bağlamda kimsesiz Ermeni çocuk ve kadın-
larını da dikkate almak gerekiyor. Tabii olarak birde tehcire gitmeyenler mevcuttur ve bunların sayısı da 275 bin ile 450 
bin arasında değişmektedir. Bu bağlamda dikkatinize sunmak istediğim dikkat çekici bir bilgide; cephe bölgesi Erzu-
rum’dan: Erzurum Ruslar tarafından kuşatma altına alındığı dönemde, şehirdeki Ermeni çocuklarının, Türk çocuklarını 
taşlayarak evlerinden çıkarmadıklarına dairdir. Bu dönemde tehcirin bitmiş olduğunu ifade etmeliyiz.

Savaş sonrası bu kadar insanın varlığı söz konusu olduğunda ve bunlar tehcire tabi olmadıklarına göre ne kadar 
Ermenin tehcire tabi tutulduğu akla gelmektedir. Dönemin kayıtları ışığında benim tahminim 700 bin civarında Erme-
ni tehcire gitti. Amerikalılar zaten 489 bin insana bugünkü tehcir alanı dediğimiz Suriye’deki kamp alanlarında bak-
tıklarını söylüyorlar. Bunun Amerikan kayıtlarında karşılığını görmemiz mümkün.  Savaş şartlarında Osmanlı Devleti 
bu insanları oraya gönderdi ama bu sevk geçiciydi, bunları gönderdi, savaş şartları değişti. 1917’nin sonundan itibaren 
artık Rusya savaştan çekildi, Ermenilerin en büyük hamisi ortadan kalktı ve Osmanlı Devleti tekrar o vatandaşları 
eski yerlerine döndürmek istiyor. Bu insanlar oraya gittiler bir takım sıkıntılar yaşadılar ama unutmayalım bu acıları 
Osmanlı devletinde yaşayan herkes yaşadı. Müslüman, Hristiyan ayrımı yok. Salgın hastalıkları, bir takım vurgunları, 
kıtalleri herkes yaşadı. 1917’den itibaren Ermeni nüfusu tekrar eski evlerine döndürmek için bir çaba var. 1918 yılı 
başlarından itibaren bu işin alt yapısı oluşturuluyor. 

Meclis-i Vükela bütçeye Ermenilerin dönüşüyle ilgili 2 milyonluk bir tahsisat koyuyor ve küçük çaplıda olsa 
dönüşler 1918 yazında başlıyor. İttihat Terakkinin iktidardan çekilmesinin ardından 1918’in Ekim ayında Ahmet İzzet 
Paşa iktidara gelir ve o, bu Ermeni nüfusu tekrar evlerine döndürmek için bir çaba içerisine girer. Konu hakkında 
talimatlar hazırlanır, sık sık ilgili nezaretlere vilayetlere iletilir. Burada birkaç nokta var bir bunların döndürülmesi, 
iki Müslümanlarla evlenen kadınların durumu, üç yetim kimsesiz çocukların durumu ve dördüncü olarak da dönen 
insanların mallarının mülklerinin iadesi. 1918’in 24 Aralığında bu konuda bir genel talimat yayınlanır. Bu dönüş 
kararnamesi olarak da ifade edilir ama bu yanlıştır, kararname değildir. Bu Dâhiliye Nezaretinin ilgili nezaretlerle 
paylaştığı ve taşraya gönderdiği bir talimattır. Talimatla bu iş daha da netleşir ve Ermeniler tekrar eski evlerine dön-
dürülürler. Nasıl döndürülüyorlar: Osmanlı vapurları Gülnihal, Gülcemal, Reşit paşa vs. ile trenler muhacir taşıyorlar. 
Devlet imkânları yanısıra kendi imkânları ile dönenlerde söz konusu.  Dönemin basınında ve kayıtlarında bununla 
ilgili çok haber var. 

Ermenilerin dönüşü ve diğer sorunlarını çözmek hususunda Osmanlı makamları yanısıra, Ermeni Patrikhanesi, 
Ermeni Hayır Kurumları, Amerikalı misyonerler ve özellikle İstanbul’un ana işgal gücü olan İngilizler ciddi çaba 
göstermiştir. Bu bağlamda İngiliz Büyükelçiliğinde oluşturulan Rum-Ermeni Şubesi, Osmanlı Devletini de bağlayan 
önemli faaliyetlere imza atmıştır. Bu şubede 1919’un Şubatından 4 Mart 1922’ye kadar çalışmalar yapılıyor ve çok 
önemli kararlar alınarak uygulamaya konuluyor. Rum-Ermeni Şubesinde Ermeni Patrikhanesini temsil eden Hamam-
ciyan Efendi’nin ifadesi ile “Türk’ün kılıcı artık kesmemektedir” ve onlar istediklerini gerçekleştirmektedir. Türk 
hükümeti yap denileni uygulamakta,  Türk halkının ciddi hak ihlalleri hususunda kendi arasında yazışmaktan başka 
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bir şey yapamamaktadır. Bu dönemde Müslüman çocuklarını da Ermeni çocukları diye Patrikhaneye teslim ediyorlar, 
Hükümet ha bire yazışıyor, maalesef üzücü bir durum. 

Tehcire tabi tutulan Ermeniler eski evlerine dönerken, yetimhanelerde bakılan çocuklar, Müslümanların yanında 
bakıma verilen veya Müslümanların sokakta bulup sahip çıktığı çocuklar ve Müslümanlarla evli kadınlarda tekrar 
eski ailelerine, cemaatlerine teslim ediliyorlar. Mesela sadece Amerikan yardım cemiyeti Near East Relief,  Kafkasya 
dahil 1921’de 110 bin yetim çocuk barındırıyor. Diyeceksiniz ki bu çok ciddi bir rakam. Ancak Kazım Karabekir’in 
Türkiye’nin doğusunda topladığı Müslüman çocuk sayısı 50 binin üzerindedir. Konu hakkında çalışma yürüten Mil-
letler Cemiyetinin 21 Aralık 1921 tarihli raporuna göre; Müslüman evlerinden ve yetimhanelerinden alınan Ermeni 
kimsesiz kadın, kız ve yetim sayısı yaklaşık 90 bin ve halen toplanması gerekenlerin sayısı da yaklaşık 73 bindir. Yani 
savaş yılları sivil halk için tam bir felaket olmuştur. Mütareke döneminde Ermeni Milli Yardım Cemiyeti, Türkler,  
Fransızlar, Amerikalılar ve İngilizler topluyor Ermeni çocuklarını ve bunlar üzerinden süren bir mücadele de söz ko-
nusudur. Bu bağlamda daha çok Ermeni çocuk toplamak isteyen ve kendi mezheplerine geçirecekleri çocukların gele-
ceği üzerinden Yakın Doğu’da söz sahibi olmak isteyen Amerikalılar ve Fransızlar arasında bir mücadele mevcuttur. 

Dönemin kayıtları ışığında yaklaşık 350 bin Ermeni’nin dönüş yaptığı ifade edilebilir ve rakamı verebileceğimiz 
tarih Ağustos 1920’dir. Bunlara 90 bin ve muhtemelen üstü kimsesiz kadın, kız ve çocuğu da eklemek gerekiyor. 
1919’dan başlamak itibariyle Osmanlı ülkesindeki toplam Ermeni nüfusu hakkında yıl yıl farklı ama artan rakamlar 
vermek mümkündür. Ancak bizce en dikkate değer rakamlardan bir Ermeni Patrikhanesi tarafından verilen sayıdır. 
1921 yılı başı itibariyle Ermeni Patrikhanesi tarafından hazırlanan ve dönenlerle birlikte Ermenilerin Türkiye’deki 
mevcudunu gösteren tabloya göre, toplam sayı 644.900 olarak belirtilmiştir. Bu sayının 1921 yılı yazına kadar artması 
ve sonra düşüşe geçmesi dönemin şartları içerisinde olağandır. Nitekim 1922 yılı sonlarına doğru rakam Milletler 
Cemiyeti kayıtlarına göre 280.000 civarında düşmüştür.

Ermeni nüfusun 1921 yazından itibaren azalmaya başlamasını da izah etmek gerekiyor. Zira bu günümüzü an-
lamak açısından da çok önemli. Ermenilerin galip devletlerle işbirliği, azınlıkların işgal bölgelerindeki taşkınlıkları, 
Sevr Antlaşmasıyla ülkenin parçalanacağını düşünen Türklerin yoğunlaşan tepkisi, eski halklar arası gerginlikler ve 
Ankara’nın gittikçe artan gücü, Ermeniler için Anadolu’yu güvenli olmaktan çıkarmıştır. Bundan dolayı ilk önce Ma-
raş, Urfa ve Antep çarpışmalarını müteakiben misyonerler, kimsesiz kadın ve çocukları 13 Mayıs 1920’den itibaren 
Suriye’ye nakletmeye başladı.  Türk-Fransız anlaşması üzerine, 1921 yılı sonlarından itibaren Çukurova bölgesindeki 
Ermeniler de güneye, Yunan işgal sahasına, adalara, İstanbul ve Bulgaristan’a göçe koyuldular. Ardından Türklerin 
gelişen askeri başarıları üzerine diğer bölgelerdeki Ermeniler de büyük oranda Anadolu’yu terk etti. Ekim 1922’de 
Ankara Hükümetinin Türkiye’nin yerli Hıristiyanlarına sınırlardan serbest geçiş hakkı vermesi, bu göçü daha da ko-
laylaştırdı. Tabii ki herkes gitmedi.  Bu gidişin hazin hikâyeleri de var. 

Göçen halk yanında yetim çocuklar da ülkeden ayrılmaya başlamıştır. Bunları organize edip yurt dışına çıka-
ranlar Amerikan Yakın Doğu Yardım Cemiyeti, Ermeni Milli Yardım Cemiyetleri, Fransız ve İngiliz makamlarıdır. 
Yurt dışına çıkarılan yetimler bağlamında özellikle İstanbul ve Adana civarından Müslüman çocuklarında Ermeni 
kimliği altında ülke dışına götürüldüğü dönemin Türk kayıtlarına yansımıştır. Buna mukabil tehcir esnasında din de-
ğiştirenler dışında; Müslümanlar yanında ısrarla kalmaya devam eden, bilmeden veya zorla kalan Ermeni yetim, kız 
ve kadınları olduğu da bilinmektedir. Bunların günümüze yansıyan acı hikâyeleri ve hatıraları mevcuttur. Mesela bir 
şeyden bahsetmek isterim, yine bu nüfusla ilgili, Türk orduları 1920 yılı sonbaharında Kars’a ve Gümrü’ye girdiğinde 
orada Amerikalı misyonerlerin kontrolünde 70 bin civarında Ermeni yetim ile karşılaşıyorlar. Bir gün Türk nöbetçiye 
Kars’taki Amerikan yetimhanesinden bir mektup atılır. Nöbetçi alır Ermenice, bunu komutanına götürüp gösterir. Tabi 
orada Ermenice bilen insan çok. Olay Karabekir’e de intikal eder. Çocuk özetle şunları yazıyor: Benim ismim İbra-
him, Trabzonluyum. Türkçe konuşma biliyorum ama yazma bilmiyorum. 1916 da Ruslar Trabzon’u işgal ettiklerinde 
bizi topladırlar. Tiflis’e götürdüler ve Ermeni yetimhanesinde büyüdüm. Sonra Kars’a getirdiler. Amerikan yetimha-
nesinde büyüdük. Biz burada çok fazla Müslüman Türk çocuğuyuz, bize sahip çıkın diyor. Karabekir orduya emir 
veriyor, yetimhaneyi sardırıyorlar ve 100 tane Müslüman çocuğunu kurtarıyorlar. Dediğim gibi yani dönem karışık, 
Osmanlı ülkesinden giden bu Ermeni çocukları içerisinde de Müslüman çocuklar var ama Anadolu’da da kalan yetim 
çocuklar içerisinde Ermeni çocuklar kaldı. Bunların hikâyelerine zamanımız yetmediği için giremiyoruz. 

1927 ve 1935 nüfus sayımları Türkiye’de etnisiteyi gözler önüne seren bilgiler vermektedir. Yani etnisiteyi ve 
dini grupları. Bu sayıma göre de, Türkiye’de artık rakam iyice düşmüştür. İlave rakamlarla en fazla 140 bin Ermeni 
Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. Bunlarda zaman içerisinde Anadolu’dan ayrıldılar ve günümüzde resmi ra-
kamlara göre 70 bin Ermeni Türkiye’de yaşamaya devam ediyor. Bunların dışında Ermenistan 

Kıymetli dinleyenler, sonuç olarak başlangıçta da söylediğim gibi Ermeni nüfusu meselesi, savaştan önceki sa-
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vaştan sonraki rakamlar özellikle günümüzde bir enflasyon olarak karşımıza çıkıyor. Ancak Türk arşivleri ve Türk 
arşivlerinin sağlamasını yapan Amerikan, Rus, Alman, İngiliz, Avusturya-Macaristan arşivleri bu konuda bizlere çok 
kıymetli bilgiler veriyorlar. Konun akademik açıdan açıklığa kavuşturulmasını temin ediyorlar. Efendim bende dağar-
cıktan süzdüğüm bilgileri elimden geldiği ölçüde ve zamana da riayet ederek sizlere sunmaya çalıştım. Sabrınız için 
teşekkür ediyor, Saygılar sunuyorum.

HİKMET ÖZDEMİR
İbrahim Ethem Atnur hocamıza çok teşekkür ederim. Şimdi elimizdeki programa göre biz geç başladığımız için 

tam zamanında arkadaşlarımız 20 dakika konuştular. Şu an itibariyle bitirmiş durumdayız. Soru sormak isteyen var 
mı? Lütfen buyurun. 

İZLEYİCİ
Yakın tarihte Hocalı'da, önceleri Doğuda, Güneydoğuda, Anadolu’da Müslümanların katliamlarında neden ka-

muoyu oluşturulamıyor dünyada. Arşiv araştırmaları mı yetersiz. İzahta mı kalınıyor etkisiz. Haklıyız ama bize karşı 
dünya sessiz. Çözüm böyle uluslararası kongrelerde. Sayın hocam siz ne dersiniz. 

HALUK SELVİ
Maalesef, birincisi savaşta mağlup olmak bu propagandanın tesirini artırdı. İkincisi İngiltere, Fransa ve Rusya 

gibi o zaman dünyanın hemen hemen %70 coğrafyasına hâkim olan bir gruba karşı savaşıyorduk. İngiltere bu konuda 
çok mahirdi. İşin ilginç tarafı şu ki Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere’den ve Fransa’dan daha fazla ABD’de 
Ermeni sorunuyla ilgili bir propaganda var. ABD savaşa girmek istiyor ama senato karşı yönetim olarak. Ama Wilson 
istiyor ve Amerikan kamuoyunu müthiş bir şekilde ayağa kaldırıyorlar. Ermeni sorunuyla ilgili propaganda malze-
mesi ABD’de oldukça fazla savaş boyunca da devam ediyor bu ve bunun neticesinde Amerika savaşa giriyor tabi ki. 
Burada propaganda da öne çıkarılan şey Ermenilerin ne kadar mağdur olduğu, Hıristiyanlar dünyaya hitaben Müslü-
manlar Hıristiyanları katlediyor, bunları kurtarmamız lazım. Propagandada çok başarılı oldular. Almayanın da harp 
propagandaya ait çalışmaları var ve birçok kitap yayınlandı. Ama bu çok sınırlı kaldı. Biz Cihad-ı Ekberi bile Osmanlı 
coğrafyasına duyuramadık. Savaş bittiğinde hala Hindistan’da, Mısır’da, Tunus, Fas, Cezayir’de bu Cihadi Ekber’den 
haberi olmayan Müslümanlar var. Çünkü bu coğrafyada İngiltere ve Fransa, Orta Asya da ise Rusya hâkimdi. Müthiş 
bir sansür uygulamışlardı. Bunun etkisi var. 

Hocalıdan 1915’e geçiş, bir memleket düşünün ki bütün köpekler serbest ve taşlar bağlanmış. 1914-18 arasında 
Avrupa öyle. Rusya’nın hâkim olduğu topraklarda öyle, Amerika da öyle. Çok iyi hatırlıyorum 1990’larda Doğu 
Anadolu bölgesinde Prof. Dr. Enver Konukçu kazı yaptığında bütün Avrupa basınını, BBC dâhil olmak üzere davet 
etmişti. Gelin bakalım soykırımdan bahsediyorsunuz ya Ermeniler Asala ile ilgili ön plana çıkmışlar. Burada bir kazı 
yapıyoruz. Buyurun gelin ama hepsi kulaklarını tıkadılar. Oradan ne çıktığını bildiler ama bir tek satır Avrupa da 
bunlardan bahsedilmedi. Bahsedilmez, çünkü müthiş bir ne var Ermeni diasporası baskısı, İngiltere ve Fransa’nın bu 
konudaki bir milli yönden vicdani bir rahatsızlığı var. Ermenilere vaat edilen toprakların onlara verişmemiş olması 
ve kendileri için savaşta hayatını kayıpeden 1,5 milyon Ermeni güya ve bugün Paris’teki anıtların altında, doğuda 
bizim için hayatını kayıpeden Ermenilerin anısına yazar. Buradan emperyalizmin Ermenileri nasıl kullandığını açıkça 
görebiliyoruz. 

YUSUF SARINAY
Vakit çok geçti, bu uzun bir izah gerektirir ama Ermeniler Müslüman biz tersi olsaydık, böyle bir şey dünyanın 

gündeminde olmazdı. Bu uzun bir mesele ama temeli bu, bunu unutmayalım.

İZLEYİCİ 
Merhaba, teşekkür ederim ben matematik öğretmeniyim. Benim için de güzel bir deneyim oldu ben Haluk hoca-

ya bir soru soracağım. Bu Ermeni soykırımıyla iddia edilen durumla alakalı bir serzenişte bulundu. Serzenişi tarihçi-
lere miydi, yoksa desteklemeyen yöneticilere miydi? 

HALUK SELVİ 
Türkiye’nin dış politikasında Ermeni sorunu, yukardan aşağıya sıralasanız bugün eğer bizim 20 sorunumuz varsa 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

50

19’cu sırada gelir. Biraz önceliklerimizle ilgili devlet politikası olarak, yaşadığımız süreçle ilgili, ancak akademik ca-
mia da kendimizle ilgili başta. Daha sonra bu işin oryantasyonu ve planını yapması gereken kurumlarıyla ilgili. Ama 
kesinlikle sizi engelleyenler, hayır Türkiye’de böyle bir şey yok. Ermeni sorununa dair araştırma yapacak herkese ka-
pılar açık. Buyurun çalışın ve akademik manada yükselin o kadar çok orijinal konular varki doktora ve yüksek lisans 
seviyesinde. Dediğim gibi her belge her doküman bizim için yeni bir kitap ve yeni bir makale bukadar zenginiz ama 
çalışacak öğrenci bekliyoruz. Kapılar açık. 

İZLEYİCİ
Hocam bu değerli konuşmalarınızdan ötürü sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim ismim Ahmet Baltacı Akdeniz 

Üniversitesinden. Benim sorum İbrahim Ethem hocama olacak: Yetim olan Türk çocuklarından bahsetti ve bunlar 
Ermenileştirildi. Tabi mektup da yazmışlardı. Anlattığınız üzere şimdi bu bağlamda Ermenistan’daki o Türk olan ço-
cuklar hakkında yeni bir çalışma varmı. Onların araştırılması veya tespit edilmesi noktasında bir çalışma var mı ben 
bunları sizden öğrenmek isterim çok teşekkür ederim.

İBRAHİM ETHEM ATNUR
Yani buna sanırım kısa cevap vermek gerekiyor. O dönem artık çocuklar gitti. Mareşal Fevzi Çakmak’ın bu 

konuda bir raporu var. Meclis başkanı Mustafa Kemal’e Türk çocukları da İstanbul’dan götürülüyor ve buna tedbir 
alalım diyorlar ve İstanbul uyarılıyor ve oradaki gizli teşkilatlar uyarılıyor. Uyarıldıktan sonra bu çocuklarla ilgili bir 
takım tedbirler alınıyor. Hükümet yapamıyor ama bu işi gizli gizli kontrol eden gruplar organize ediyor. Bu çocuk-
lar meselesi, bu savaşlar trajik şeylerdir. Şimdi düşünün Rus ordusu Anadolu’yu işgal etmiş, Trabzon’un doğusunu, 
Erzurum’u. Rus subaylar dağlarda bulunun Türk Müslüman çocuklarını da Rusya’ya götürmüşler. Hatta Erzurumlu 
bir Türk çocuğunu Sibirya’da bulmuşlar. Çocuk Türkçe de bilmiyor ama Osmanlı subayları da yollarda buldukları 
çocuklara sahip çıkmışlar. Bunların bir kısmı Ermeni çocuğu ama Türk çocuklarından artık gidenler gitti. Bunlarla 
ilgili çalışma yapan yok ama zaten bunu çalışmakta çok zor. Ancak bu çocuklar kendilerini ifade ederlerse bulmak 
mümkün. Çünkü kayıtlar falan bizde yok bi de çocuk küçük kendini biliyor ifade ediyorsa eyvallah. Etmiyorsa artık 
bitti. Evet, teşekkür ederim. 

HİKMET ÖZDEMİR
Halide Edip Adıvar Mor Salkımlı Ev kitabında bu tür çocuklarla ilgili, tabi Suriye bölgesinde toplanan yetimha-

nedeki çocuklarla ilgili çok trajik bilgiler verir. 

İZLEYİCİ
Efendim soru değil de benim şu huzurdaki arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Zira bu gördüğünüz hu-

zurdaki arkadaşlarımız yıllardan beri Ermeni meselesi üzerine kafa yoran, eser veren, emek veren arkadaşlarımızdır. 

HİKMET ÖZDEMİR
Efendim kendinizi tanıtmadınız.

İZLEYİCİ
Prof. Dr. Mustafa Öztürk Fırat üniversitesi. Sizler gibi, sizin dışınızda bu alanda çalışan yüzlerce arkadaşımız 

vardır. Hepsini sizin şahsınızda da tebrik, teşekkür ediyorum. 
Benim nadiren kenardan girdiğim alanlardır. Fakat şunu görüyorum. Ermeni meselesi malum olduğu üzere artık 

bir diplomasi meselesi haline gelmiştir. Biz ne kadar belge ortaya koyarsak koyalım ne dersek diyelim, Koçaryan’ın 
da bir tarihte verdiği demeç gibi, “artık bu mesele bilimsel bir mesele olmaktan çıkmıştır, siyasi bir meseledir” demek 
suretiyle, artık bunun siyasallaştığını söylemektedir. Dolayısıyla sizin emeklerinizin üzerine artık bizim yapacağımız 
diplomasi hareketidir. Propaganda hareketidir. Ülkemizin dışişleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, akademisyenleriyle 
yapacağımız diplomatik olarak atağa geçmektir.

İkinci bir hususu hatırlatmak isterim. Bu bir de uluslararası bir mesele olduğu için ülkelerin birbirleriyle olan 
münasebetleri iyi olduğu sürece Ermeni meselesi sümen altı edilmiştir. Hatta iyi ilişkiler geçirmiştir. 1930’ların ga-
zetelerini taradığımızda 1933 yılında Ermeni Sovyetinin başbakanı Türkiye Cumhuriyetinin 10. Kuruluş yıldönümü 
dolayısıyla tebrik telgrafı göndermiştir. Çünkü bu sıralar biz Sovyetlerle dost halindeyiz. Nitekim arkasından kısaca 
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sözümü neticelendirmek istiyorum. Amerika’yla da NATO ittifakı içerisinde olduğumuz zamanda uzun süre bu bas-
tırıldı. Bir NATO müttefikinin bir Ermeni meselesiyle rahatsız edilmesi istenmiyordu ama 1969-70’lerden itibaren 
artık bu gün yüzüne çıktı ve bu zamanda da artık malum olduğu üzere bir diplomasi aracı halinde kullanılmaktadır 
Türkiye’ye karşı. Gelecekte korkarım ki, bu bizim son zamanlardaki Rusya ile Amerika’ya karşı Suriye’de, Irak’ta 
uyguladığımız planlar doğrultusunda bunun diplomasi aracı olarak daha da güçlü bir şekilde bize karşı kullanılacağını 
tahmin ediyorum. Tekrar tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.

HİKMET ÖZDEMİR
Sağ olun. Arkadaşlarımızın sunumları burada bitti. Söyleyecek çok şeyimiz var. Benim kişisel kanaatim, bunu 

söylediğim için üzgünüm, bu ihtilaf tarih sürdükçe devam edecektir, öyle gözüküyor.
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HAMZA KANDUR
Çok değerli konuklar çok değerli arşiv dostları hepiniz hoş geldiniz. Özellikle vakit çok sınırlı. Onun için çok 

vakit kaybetmeden hemen programa başlamak istiyorum. Ama başlamadan önce görevli arkadaşlar beni uyardı. Salo-
nun bizden sonra hemen başka bir program için hazırlanması gerekiyormuş. Onun için ben de katılımcılardan zamana 
riayet etmeleri konusunda rica ediyorum.

İkincisi düzenlenen Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi’nin çok büyük etki, çok büyük yankı uyan-
dırdığını hep beraber müşahede ediyoruz. Bu vesile ile bu organizasyonu gerçekleştiren organizasyonda emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Bize ayrılan bu oturum da özel oturum diye adlandırılmış ve geleceğin arşivlerini 
ve arşivcilerini hayal etmek üzerine bir oturum tasarlanmış ki kim düşündüyse çok isabetli düşünmüş. Onu ayrıca bu-
radan tebrik ediyorum. Hayal etme ile ilgili gelecekte arşivler nasıl olacak diye gözlerimizi kapattığımızda gözümde 
bir şeyler canlanıyor ama bir taraftan da uykumu kaçıran bazı gelişmeler de olmuyor değil bir korsan bildiri hakkımı 
başta kullanıp birkaç şey söyleyip ondan sonra da sözü çok değerli katılımcılarımıza vereceğim.

 Öncelikle kavram açısından baktığımızda arşiv yönetimi kavramı kavramsal açıdan yetersiz hale gelmeye baş-
ladı. Onun yerine bilginin yönetimi bilginin yönetişimi kavramı etkili oluyor ve bilginin yönetimi kavramının çok 
daha iyi bir tanımlama olduğunu görmekteyiz. Peki, biz buradan neyi anlıyoruz. Bilginin yönetilmesi sürecindeki tüm 
paydaşların katıldığı etkileşimli bir paylaşımın olması gerektiğini görmekteyiz. Bu tabii bize aynı zamanda meslekî 
açıdan da multidisipliner bir yaklaşımla olaylara yaklaşmamız gerektiğini dikte ediyor bir anlamda. Bilginin üretil-
mesi depolanması ve iletimi ve kullanılması açısından dijital platformlar öncelik kazandı. Bu anlamda baktığımızda 
belgenin sınırları oldukça genişledi artık belge diye tanımladığımız şeyin içerisine elektronik posta ile göndermiş 
olduğumuz mesajları hatta WhatsApp mesajlarını bile katmanız mümkün. Bu anlamda geleceği hayal ederken dijital 
platformları göz önünde bulundurmamız gerekmektedir. Belge önce fiziksel formatlardan dijital formatlara sonra da 
Bulut’a taşındı. Bu da bir saklama alanı açısından önümüzdeki bir paradigma durmakta. 

Bu anlamda biz Bulut’taki bir bilgiyi Bulut’taki bir arşiv belgesini ya da kurumsal bir belgeyi nasıl yönetece-
ğimizi yeniden tasarlamak ve onunla ilgili yeniden Hayal kurmak durumundayız. Tüm bunlar bizi artık belgenin ve 
arşivin bir teknoloji ekosistemi içerisinde ele alınması gerektiğini ve bu teknoloji ekosisteminin aslında yönetilmesi 
gerektiğini gösteren bir durum. Önümüzde tabii mevcut sistemlerin dönüşümü ve yeni teknolojik sisteme uyum sağ-
lamak önümüzdeki en önemli meydan okuma olarak durmakta. Bununla beraber başta söylemiştim ya düşündükçe 
uykularım da kaçıyor. Eğer gerekli önlemleri almazsak gelecekte bir dijital Karanlık Çağ yaşama tehlikesi ile de karşı 
karşıyayız. Bunu da unutmamamız gerekiyor.

Tabii mevcut ortamda teknoloji ekosisteminde bizim en çok riayet etmemiz gereken konu standartlar. Türkiye’nin 
bu konuda önemli kazanımları var.  Bu kazanımlara mutlaka sahip çıkmamız gerekiyor ve hepsinden de önemlisi ar-
şivi geçmişle alakalı bir kavram olarak kesinlikle düşünmemiz lazım. Arşiv sadece geçmişle alakalı değil günümüzle 
ve de geleceğimiz ile alakalı bir kavramdır. Ona göre hayallerimizi kurmamızda fayda var. Hayal konusunda da tabi 
artık otonom sistemler son derece yaygınlaşmaya başladı ki bizim mesleğimiz alanında da otonom sistemlerin yavaş 
yavaş hayata girdiğini görmekteyiz. Bunlarla ilgili eğer vakit kalırsa kapanışta bir kaç cümle söylemek isterim bugün 
zamanımız da sınırlı. Öncelikle konuşmacılarımızdan 10 dakika civarında bir sunum ve daha sonra salonda katılırsa 
ve vaktimiz kalırsa etkileşimli bir şekilde devam edebiliriz. Şimdi ben programda bana verilen sıraya riayet ederek 
öncelikle sözü Devlet Arşivleri Genel Müdürümüz Sayın Uğur Ünal’a bırakmak istiyorum. Buyurun sayın hocam.
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UĞUR ÜNAL  
Sayın başkanım, saygıdeğer hocalarım, çok değerli bilim insanları, yerli ve yabancı birçok akademisyen araştır-

macılar hepinizi saygı ile selamlıyorum.
Tabi geleceğin arşivleri veya geleceğin arşivcilerine geçmeden önce günümüzde arşivlerimizin durumu nedir 

kısaca bahsetmek gerekiyor. Ben de 10 dakikalık süreme riayet ederek daha sorular olursa cevaplamaya çalışacağım. 
Günümüzde Türkiye’de başta Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü olmak üzere istisna olan 6 önemli büyük ku-

rumla birlikte birçok arşiv bulunmaktadır. Bu arşivlerin başında kuşkusuz ki Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ge-
liyor ve genel müdürlüğümüz 2 ana birimden faaliyetlerini yürütüyor. Biri Ankara’daki Cumhuriyet Arşivi bir diğeri 
ise İstanbul’da mevcut Osmanlı Arşivi’dir. Bugün yaklaşık olarak net sayı vermemiz mümkün değildir. Bunun önemli 
nedenlerinden birisi Osmanlı Arşivi henüz tasnif çalışmalarını bitirmemiş durumdadır. Ancak olanca hızıyla bunlar 
devam etmekte. Ama biz kabaca bu konuda 2-3 yıl önce yaptırdığımız bir çalışmayla yaklaşık bugün 95 milyon bel-
gesi olan defterde bu sayımız daha rahat 400 bin civarında olan bir Osmanlı arşivinden söz ediyoruz. Yine Ankara için 
düşündüğümüzde de bunun yarıya yakın bir rakamda evrakın olduğunu belirtebiliriz. 

Arşiv olarak özellikle son yıllarda dijitalleştirme faaliyetleri de başta olmak üzere birçok konuda önemli adımlar 
atmaya çalışıyoruz. Şu anda diğer kamu kurumlarına standart dosya planı, elektronik belge yönetim sistemi, dijital-
leştirme, arşiv bilinci ve temel arşivcilik alanlarında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü eğitimler vermektedir. Kamu 
kurumlarına giderek bugün Türkiye’de yaklaşık 3000 üzerinde kamu kurumuna bu eğitimleri veriyoruz. Bunların 
arasında kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler yer almaktadır. Özellikle hep kamuoyunda şu vardır. Arşivciliğin 
belki de temel hususlarını çok ayrıntılı takdir edemeyen ve bilemeyen ya da birçok etrafımızdaki kişi tarafından “Ya 
Osmanlı arşivleri ne zaman tasnif edilecek ne zaman bitecek.” Tabi Osmanlı arşivlerinde tasnif çalışmalarımız olanca 
hızıyla devam etmektedir. Şu anda ciddi anlamda hızlanmış durumdayız. Ama aslında ehem mühim sırası dikkate alın-
dığında belge grubunun önemli bir kısmının %90 ehem kısmının tamamlandığını belirtebiliriz. Ama sayısal anlamda 
bugün % 50 civarına gelmiş durumdayız. Aynı rakam Cumhuriyet Arşivlerimiz için de geçerlidir. Ancak Cumhuriyet 
Arşivimizde herkesin malumu ki cari bir arşiv olduğundan dolayı bu tasnif çalışmaları hep var olacaktır devam ede-
cektir. 

Bizim için 2013 önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü 2013 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından İstanbul Kâğıthane’de açılmış olan arşiv külliyesi bizim iş ve işlemlerimizi ciddi anlamda hız-
landırmış bir mekândır arkadaşlar. Kamuoyunda özellikle ilk zamanlarda bir takım eleştirilerle karşılaştık ama bugün 
itibariyle baktığımızda hamdolsun evrakla ilgili en ufak bir sıkıntımız bulunmamaktadır. Bütün depolarımızda gerek 
iklimlendirme, nem alma verme sistemlerinde son derece üst standartlarda evrakımız korunur vaziyette bulunmaktadır 
arkadaşlar. Biz onun için 2013’den sonra bu anlamda sadece evrakın korunması anlamında değil diğer alanlarda da 
ciddi bir ilerleme kaydettik.

Tabi ki bu tasnif çalışmaları ne zaman bitecek dediğimizde, bunu biz çeşitli yollarla yapıyoruz. Ama her zaman 
için Osmanlı Arşivi’nde tecrübeli, bugün sayıları 300’e gelen önemli bir uzman kadromuz var. Bu arkadaşlarımız 
yıllardır evraka vakıf, bir evrakın ne şekilde tasnif edileceğini, özetleme yapılacaksa ne şekilde yapılacağını en iyi 
şekilde bilen kadrolardır ve bu kadrolarla bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Tabi ki bir hedef koyuyoruz. Bunu strate-
jik planlarımızda da belirtiyoruz. Ancak bu kolay bir iş değil. Tabi ki hem dosya usulü hem analitik tasnif sistemini 
burada devam ettiriyoruz. Elimizden geldiği bir şekilde Osmanlı arşivini hızlı bir şekilde tamamlanması için artık 
kendimize belki de 10 ila 15 yıl gibi bir süre veriyoruz. Bu sürenin de daha kısaltılması için neler gerekiyorsa bunların 
yapılacağını belirtmek isterim.

Bir yandan kendi mevcut evrakımız üzerinde çalışmalar yaparken, diğer yandan gerek yurtiçinde gerekse yurt-
dışında tarihi hafızamızın tek bir merkezde toplanması adına önemli çalışmalar yapıyoruz. Bir kere şunu açıkça ifade 
etmek gerekir ki Türkiye’de farklı arşivlerin sayısı dünyadaki ülkelerden çok daha fazla durumdadır. Gelişmiş ülke-
lere kıyasla baktığımızda kamu kurumlarında mükellef olmayan kurum sayısının bizde daha çok olduğunu görüyo-
ruz. Dolayısıyla gerek mükellefler gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamda kendi bazen politikalarını, 
stratejilerini belirlemeye başladıklarını duyuyoruz ve bu konudaki çalışmaları takip ediyoruz. Ancak burada da ciddi 
anlamda standardın olması ve mutlaka Devlet Arşivleriyle görüş halinde çalışmalarını sürdürmelerinde fayda görüyo-
ruz. Dünkü açılış konuşmamda da belirtim gelecekte bir takım keşmekeşliğe bu uyumda bir takım sıkıntılar çıkmasına 
sebebiyet verebilecektir. O açıdan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün arşiv tecrübesinden mutlaka faydalanmaları 
ve istifade etmeleri gerekiyor.

Bu kapsamda gerek yurt içinde gerekse yurt dışında evrakın dijital ortamda en azından Devlet Arşivlerinde 
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hizmete açılır hale getirilmesi de son derece önemlidir. Çünkü Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu 
hizmet standartlarını diğer kurumların kendi personeliyle yakalama fırsatı bulunmamaktadır. Bu tür imkânları yok. 
Bu açıdan biz bu konuda gerekli bütün girişimlere başladık. Kamu kurumlarımızda evrakları artık toplamaya çalı-
şıyoruz ve Devlet Arşivlerinde bunların hizmetlerini sunuyoruz. Yakın zamanda birçoğunuzun malumudur Topkapı 
Sarayından evraklar intikal etti. Burada önemli bir evrak var. Tabi bu şu anlama gelmesin sarayın bütün evrakı bu-
radaydı anlamı yok. Tarihi süreç içerinde Osmanlı arşivleri zaten bu saraydaki bazı evrakları almış durumdaydı ama 
geriye kalan evrakın ve defterlerin de Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne kazandırılması önemli bir faaliyettir ve 
diğer kamu kurumlarımıza da örnek teşkil edecektir. Bu evraklar artık bugünden itibaren devlet arşivlerinde çok daha 
hızlı bir şekilde ve pratik bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Aynı zamanda belirlenen uluslararası standartlardaki 
depolarda korunmuş olacaktır.

Bunun gibi kamu kuruluşlarıyla da, sözümü çok uzatamıyorum çünkü süremde dar, ama yurtdışında da önemli fa-
aliyetlerimiz var. Özellikle dün de belirttim TİKA ile bu konuda ciddi bir proje yönetiyoruz. Bugüne kadar Türkiye’de 
Balkanlar’la ilgili yapılan projelerin önemli bir kısmının hocalarımız ve akademisyenlerimiz tarafından yapıldığını 
gördüm. Ben de bir akademisyenim ancak akademisyen bir projenin yürütücüsü değildir. Akademisyen bir projenin 
fikir babasıdır. Ona yön veren kişidir. Bizde akademisyenler bu işi kendimiz sahada olduğunu düşünerek çalışmaları 
yapar bir durum sergiliyor. Bu ise işin başarısızlığının kaçınılmazlığıdır. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bugün 
Balkanlarda burada sayın genel müdürlerimiz de var, şu an 24 ülkenin arşiv genel müdürü buradalar. Birçoğuyla çok 
canlı ilişkiler ve faaliyetler yürütüyoruz. Şu anda mesela Makedonya Devlet Arşivlerinden 120 bin görüntü Osmanlı 
hafızasına kazandırılmış durumadır. Osmanlı Arşivine getirilmiştir. Bu hem Türkiye’deki araştırmacılara kolaylıklar 
sağlıyor, aynı zamanda oradaki araştırmacılara da büyük kolaylık sağlayacak. Makedon kardeşlerimiz için de büyük 
kolaylıklar sağlayacaktır. Çünkü Türkiye’de de Makedon tarihini ilgilendiren o görüntülerin dijital ortamda karşı 
ülkeye verilmesi bu değişim canlı bir şekilde bu ortamda sürüyor. Makedonya’da köy köy, kasaba kasaba gezilerek 
Osmanlı Arşiv hafızası ne var ise dijital ortama aktarıldı ve Türkiye’ye intikal etti. Tabi ki burada yazmaları kastet-
miyoruz şu anda yazmalar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları içinde değildir arkadaşlar.

Şimdi aynı şekilde yine kendisi de burada Arnavutluk Devlet Arşivleri Genel Müdürümüz onu da selamlıyorum, 
şu anda çalışmamız orada başladı. O kadar basit ki bir makine ile çalışmalarımız başladı. İki uzmanımız sürekli ora-
da, bu uzmanlarımızı biz sürekli 3 aylık 5 aylık 6 aylık periyodlarla değiştiriyoruz ve uzman kişilerimiz burada bu 
çalışmaları yürütüyorlar. Dolayısıyla yurt içinde ve dışında çok ciddi faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunlar önemli 
gelişmeler. Şunu söyleyeyim Osmanlı hafızasının tek bir merkezde olması gerektiği konusunda Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Bu faaliyetlerini yürütüyor. Gerekli görüşmeleri de burada gerçekleştiriyor. Farklı 
farklı yerlerde, farklı farklı mekânlarda farklı farklı standartlarda hizmetler sunulan bir şekilde olmasını asla istemi-
yoruz ve bu konuda bütün gayretlerimiz ile çalışmalar yapıyoruz.

Dijital konusu tabi ki bu günkü toplantıların gündem maddelerinden birisi. Dün de benim içerisinde bulunduğum 
bir salonda bir akademisyenimiz dijitalleştirmenin bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi. Ben şuna katılıyorum 
şimdi o saygıdeğer hocamızı şu görüşüne katılıyorum. Dijitalleştirme Türkiye’de maalesef kontrol edilemeyen bir 
hızı yakalamıştır. Gelecekte belki Hamza hocamız da bahsetti. Büyük bir felakete gidecek noktaya gelebilir. Nitekim 
son 10 yıl içerisinde bazı yapılan dijitalleştirme faaliyetlerini biz masaya yatırıyoruz ve bunları incelediğimizde şunu 
görüyoruz. Bugün itibariyle bunları Devlet Arşivlerine vermek istediklerinde görüntünün oraya sisteme aktarılması 
bile gerçekleşememektedir. Bizim istediğimiz standartları gerçekleştirememiştir. O yüzden bu konuda kesinlikle ve 
kesinlikle yakın bir zamanda ben Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımızda bu konuyu hassaten arz ettim. Bir 
mevzuatla bu işi kontrol altına almayı düşünüyoruz arkadaşlar. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü niye dijitalleştirme yapıyor. Bugün Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bütün 
arşivlerini bir yılda dijitalleştirilebilecek maddi imkâna ve uzman kadrosuna sahiptir. Ancak bunu yapmaz. Bundan 
içtinap eder, çünkü tarihi bir tecrübesi vardır. Bir birikimi vardır ve o tarihi tecrübesiyle olaya yaklaşır. Der ki ben su-
nacağım ürünü dijitalleştiriyorum. Sunacağı ürünü aktarır. Şu anda Devlet Arşivlerinin yapması kaçınılmazdır, çünkü 
belgeler çok ciddi anlamda tarihi süreç içerisinde yıpranmıştır, hastalananlar var, biyolojik ve fiziksel saldırıya açık 
ve net bir şekilde uğramıştır. Ben bu evrakı araştırmacının önüne koyamam. Koymamamın sebebi bazı kişiler buradan 
aklı sıra yorum çıkarmasın evrakın durumundan korktuğum için değil, o evrak benim evladım o evrakın zarar görme-
sini istemiyorum ve o evrak merak edenler için depolarımızı gezdiriyoruz. Defaatle basınımızı, hocalarımızı gezdirdik 
evrakımız emin ellerde. Ben burada Osmanlı Arşivinin bütün uzman kadrosuna şu anlamda teşekkür ediyorum. Bi-
nanın taşınması sırasında bizim arkadaşlarımızın hepsi gecesi gündüzünde saatlerce çalıştılar o evrakları en ufak bir 
zarar görmeden uygun mekânlara taşıdılar. 
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Binanın yeri konusuna girmiyorum, benim derdim binanın yeri şöyle mükemmel bunu demiyorum. Şu anda 
evrakımız emin ellerde; gerek kişi olarak gerekse depo olarak bu standartları yakalamış durumdadır. Devlet Arşivleri 
bu hizmeti verdiği için dijital ortama aktarıyor ve gelecekte dijital bir felaket çıksa dahi maliyet analizleri yapılmış 
durumdadır. Bugün ben bir evrakı dijital olarak araştırmacıya verdiğimde hele ki o dijital görüntü 15 sene sonra yok 
oldu 3 sene sonra yok oldu. Emin olun o dijital masrafından çok daha fazlasını belgenin tamirine veriyoruz. Restoras-
yonuna veriyoruz. Restoratör arkadaşlarımız da aramızdadır bir belge için bazen aylarca vakit ayırıyorlar. Dolayısıyla 
bir akademisyenimiz çıkıp ben fermanı elime alacağım: Siz tarihçisiniz, padişah değilsiniz. Kusura bakmayın yani 
o fermanı devletin hafızası korur. Dolayısıyla fermanı sana vermek durumunda değiliz. Devlet arşivleri olarak bu 
Uğur Ünal’ın şahsi kararı değil, oturulup bunlar günlerce tartışıldı. Benden öncede tartışıldı. Yusuf hocam da burada, 
bunları oturup hepimiz evladımız gibi nasıl koruruz, bunları düşünürüz. Dolayısıyla dijitalleştirme konusunda rekor 
kırmamızı merak eden varsa bazı kurumlar veya kişiler Devlet Arşivi'nden daha fazla çekiyor. Hayır, yani devlet arşiv-
lerinden daha fazla çekme şansınız yok. Mesele sizin çektiğiniz rakam değil onu ne kadar kaliteli ve ne kadar standart-
lara uygun olduğu ve onu nasıl sunduğunuz önemli. Sunulmayan, kamuoyuyla paylaşılmayan veya kısa bir süre içinde 
kamuoyuyla paylaşılmasından şüpheniz olan hiç bir evrakı lütfen dijitalleştirmeyin, lütfen bu işi yapmayınız. Yani o 
iş beklesin gelecekte yeni teknolojiler gelişecektir ve daha büyük imkânlar çıkacak. Biz bu konudaki ızdırabı bilen 
kamuoyundaki bir fotoğrafı net bir şekilde çıkaran kurumuz. Gerektiği şekilde de o kurumların dikkatini çekiyoruz. 

Ben şimdi birkaç cümlede vaktimi aştım ama geleceğin arşivcileriyle ilgili elektronik ortamda belge üretimi ciddi 
anlamda artı ve şuanda kamu kurumlarının önemli bir kısmı bu standardı yakalamış durumdadır. O yüzden özellikle 
genç kardeşlerimiz varsa kâğıt arşivciliği hiçbir zaman bitmez kesinlikle bitmeyecek ancak elektronik ortamdaki bu 
hafıza gittikçe güçleniyor. Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bu konuda çalışmalar yapıyor. Bir data sistemi oluştu-
ruyor. Bunların gelecekte arşive nasıl intikal edeceğine dair çalışmalar yapıyor ama bakın bugünden yatırımı yapmı-
yoruz. Şu anda yapsak bu yatırım bütçelerimiz var. Ancak bekliyoruz çünkü kamu kurumlarından elektronik belge 
nakli süresi henüz başlamadı ve önümüzde bir süre var. Biz bu süredeki teknolojik sürecin ne gibi bir hal alacağını 
düşünerek burada beklemeyi yeğliyoruz. 

Genç arkadaşlara tavsiyem özellikle bilgi belge yönetimi bölümlerinde okuyan kardeşlerimiz bilişim alanında 
kendilerini geliştirsin. Bilişim alanı da artık arşivciliğin artık temel hususlarından biri. Dersler de programlar artırılı-
yor. Bunları yakından takip etsinler, çalışsınlar. Ancak bir hususu daha belirteyim: Özellikle bilgi ve belge yönetimi 
bölümlerimizin, tarih bölümlerimizin biraz daha birbirleriyle entegre olacak şekilde, birbiriyle konuşacak şekilde 
müfredatlarını oluşturmalarında fayda görüyoruz arkadaşlar. Çünkü bazen bilgi belge yönetimi mezunu arkadaşımız 
bir alanda kendini yetiştirmiş ama bir bakıyorsunuz Osmanlıca konusunda zayıf kalıyor. Tarihçi bir kardeşimiz diğer 
alanlarda zayıf kalıyor. Biz özellikle son yıllarda personel alımına gayret ediyoruz. Bunu hızlandırdık önümüzdeki 
süreç içerisinde de bunu hızlandıracağımızı düşünüyorum. Sadece son 3-5 yıl içerisinde 200 civarında personelimiz 
istihdam edilmiş durumdadır. 2000’li yıllarından beri de bu rakam 300’e çıkmaktadır arkadaşlar. 

Tabi konuşulacak çok konu var ama ben burada temel hususları belirtmek istedim, bazı önemli gördüğüm husus-
ları belirtmek istedim. Süremi de 5 dakika aştım saygılarımı sunuyorum.

HAMZA KANDUR
Teşekkür ediyorum Sayın Uğur Ünal Bey’e, Devlet Arşivleri Genel Müdürü’ne. Vaktimiz de sınırlı olduğu için 

hemen ben Gökhan Kanal Bey, Tapu Kadastro Genel Müdürümüzü davet etmek istiyorum. Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü zaten güncel teknolojileri yakalamış bir kurum ve kendisinden gelecekle ilgili neler duyacağız.

GÖKHAN KANAL
Çok değerli katılımcılar çok değerli genel müdürlerim dost ve kardeş ülkelerimizden gelen kurum başkanları, 

kurum temsilcileri, çok değerli akademisyenler, çok sevgili öğrenciler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Dünyada tartışılmayan ve evrensel olan 3 temel hak vardır. Yaşam, özgürlük ve mülkiyet hakkı. Mülkiyet hak-

kının tesisi muhafazası görevi de ülkemizde de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü bu görevini anayasadan, kadastro kanunundan ve Türk medeni kanunundan almaktadır.

Değerli katılımcılar Osmanlı Devleti resmi belgeleri muhafazaya yani bugünkü tabirle arşivciliğe büyük önem 
vermiştir. Osmanlının hazine gibi gördüğü dokümanların muhafaza edildiği en önemli kurumlardan birisi de Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü’dür. Geçmişinde Defterhane teşkilatı yatmaktadır bu kurumun. Defterhanede tutulan 
kayıtlar devletin temel dayanağı olan kayıtlardır. Bu kayıtların önemli bir kısmı bugün kurumumuzun arşivlerinde 
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muhafaza edilmektedir. Bu itibarla sahip olduğumuz arşiv varlığımız millî olduğu kadar milletlerarası önem ve değere 
de sahiptir.

Arnavutluk’tan Filistin’e, Libya’ya, Bosna Hersek’ten, Gürcistan’a Bulgaristan’dan Irak’a, Kosova’dan Lüb-
nan’a, Sırbistan’dan Ürdün’e kadar burada ismini zikredemeyeceğim 26 tane ülkenin kayıtları arşivlerimizde mev-
cuttur. Sayın Prof. Dr. Halil İnalcık’ın “dünya arşivleri arasında Osmanlı Türk arşivleri ben inanıyorum ki birinci 
seviyededir.” diyerek Türk arşivlerinin önemini ve büyüklüğünü ifade etmiştir. Osmanlı coğrafyasında zaman zaman 
bağımsızlıklarını ilan eden devletler bugün de aramızda konuk olarak bulunan, temsilcileri bulunan devletler kendi 
ülkeleri içindeki sınırların tespiti ve anlaşmazlıkların çözümlerinde Arşiv Daire Başkanlığımızın hazinelerine, arşiv-
lerine müracaat etmektedirler. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün geçmişine baktığımız zaman, Osmanlı Devleti 
zamanında “Defterhâne, Defter Eminliği, Defterhane-i Hâkânî Nezareti gibi değişik isimler altında faaliyet sürdür-
müş. 1924 yılında Tapu Umum Müdürlüğü olmuş 1925 yılında kadastro biriminin ilave edilmesiyle bugünkü teşkilat 
yapısını almıştır. Halen Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 22 bölge müdürlüğü 971 tapu müdürlüğü 81 kadastro 
müdürlüğü hizmet vermektedir. 

Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki arşiv belgeleri neler diye bakacak olursak 15. ve 19. yüzyıllar arasına ait 
tapu tahrir defterleri, 1847-1934 yılları arasını kapsayan zabıt kayıt defterleri, yine 1847-1917 yılları kapsayan millî 
sınırlar haricindeki zabıt kayıt defterleri, ikinci nüsha tapu senetleri, ikinci nüsha tapu kütükleri, hâsılat kayıtları, tablo 
mahzen defterleri, köy ve yayla sınır kayıtlarıyla mera tahsis kayıtları arşivimizde yer almaktadır. 

Tapu tahrir geleneği devletin idarî, malî ve askerî teşkilatının bir zorunluluğu olarak Osmanlı Devletinde ilk 
padişahlardan itibaren uygulanmıştır. Devletin ana kütükleri olan bu defterlerde belli bir tarihte herhangi bir bölgede 
yaşayan vergiye tabi olan erkek nüfusunu, ellerinde bulunan toprak miktarlarını ve vergi yükümlülükleri veya mu-
afiyetlerini bulmak mümkündür. Ayrıca defterlerin tutulduğu bölgenin ziraî üretim türlerini ve miktarlarını hayvan 
sayılarını ve tabi oldukları vergi miktarlarını da bulmaktayız. Bunların dışında tarım ve hayvancılıkla ilgili olmayan 
vergi türleriyle ilgili belgeleri de bulmak bu defterlerde mümkündür. 

Mufassal defterler has, zeamet ve tımar adını verdiğimiz birliklerin dirliklerini ilişkin kayıtların tutulduğu defter-
lerdir. Her şeyi köy ve yerleşim birimindeki vergiye tabi veya muafiyetli nüfus tek tek baba adıyla birlikte tabi olduğu 
vergi türü muaf tutulanlar ise muafiyet sebepleri belirterek bu defterlere kayıt edilirdi. Yörede yetiştirilen hububat, 
bakliyat gibi ürünlerle keten, kendir, pamuk gibi sanayi ürünleri küçükbaş ve büyük baş hayvan sayıları vergileri ve 
miktarlarıyla birlikte bu defterlerde kayıt altına alınırdı. Bunları aslında tek tek ifade etmemin nedeni şu özellikle 
açmamın nedeni şu; geçmişin günümüze biraz önce Hamza hocanın da söylediği gibi ışık tutması geleceğimize de 
yön vermesi anlamında önemli. Bu defterlere baktığımız zaman aslında günümüzde oluşturmaya çalıştığımız coğrafi 
bilgi dediğimiz sistemleri manüel ortamda, defter ortamında Osmanlının oluşturduğunu görüyoruz. Bugün biz bunları 
dijital ortamda oluşturmaya çalışıyoruz.

Evkaf defterlerinde han, hamam, cami, medrese, zaviye, imarethane, çeşme, suyolu ve köprü gibi akla gelebile-
cek her türlü hayrata ait kayıtlar ile vakıfların gelir ve giderlerini gösteren bilgiler yer almaktadır. Bunlar bu defterler 
içerisinde en önemli olanlarıdır. 

Mülkiyetle ilgili kayıtlarda da zabıt kayıt defterlerimiz vardır. 1847 yılından 1933 yılına kadar olan dönemdeki 
halen millî sınırlarımız içerisinde bulunan taşınmaz kayıtlarını kapsayan defterlerdir. Bunlar il, ilçe ve tesis tarihi 
esasına göre düzenlenmiş arama defterleridir. Tapu kayıtlarının bulunmasında il, ilçe ve tesis tarihi esas alınmaktadır. 
Taşınmaz mal mülkiyetine ilişkin işlemlerin yapılmasına esas olmak üzere ilgili kişi kamu kurum ve kuruluşları ile 
yargı organlarınca bu defterlerden kayıt örnekleri istenilmekte ve faydalanılmaktadır. Kurumumuz Arşiv Dairesi Baş-
kanlığı yılda yaklaşık 7000 başvuru üzerine ortalama 25 bin adet eski harfli tapu kaydını yeni yazıya çevrilmektedir 
ve ilgili birimlerle bu verileri paylaşmaktadır.

Yine millî sınırlarımız haricinde kalan bu yerlere ait taşınmazların kayıtlarını da kapsayan zabıt kayıt defter-
lerimiz mevcuttur. Bunların âdeti 8227 cilt olarak belirlenmiştir tasnif çalışmalarında. Hâsılat kayıtları da 1872 ila 
1909 tarihli zabıt kayıtlarının dayanağı olan ve yaklaşık 270 bin adet fasikülden ibaret tapu kayıtlarıdır. İkinci nüsha 
tapu kütükleri de tapulama ve kadastro gören yerlerde taşınmazların hukukî, teknik ve mülkiyet durumunu gösteren 
tapu kütüklerinin ikinci nüshalarıdır. Yine tapu senetleri ve ipotek belgeleri, ipotek terkin cetvelleri 1932 yılından 
başlayarak 2002 yılına kadar Arşiv Daire Başkanlığımızda birer örnekleri tutulmuştur. Bunlar taşınmaz mallara ilişkin 
işlemler sonucu vatandaşlara verilen belgelerin birer örneklerinin arşivlerimizde muhafaza edilmesi işlemiydi. 2013 
yılından itibaren ikinci nüsha tapu senetlerini, ipotek belgelerini ve terkin cetvellerini kâğıt ortamından çıkararak sa-
yısal ortamda TAKBİS ortamında tutmaya başladık bunları. Bu da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün geçmişten 
gelen arşivcilik anlayışını dijital ortamla bilgi teknolojileriyle birleştirip veri sunumunda da veriyi yönetmede de kul-
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lanabildiğini arşivciliği bilgi teknolojileri olarak yapabildiğini de göstermektedir. Bu konuda da en ciddi çalışmaları 
yapan kurumlardan biriyiz. 

Yine arşivlerimizde köy sınır kayıtları ve mera tahsis kayıtları bulunmaktadır. Bunlar 1925 ila 1967 tarihleri 
arasında belirlenmiş köy sınır kayıtlarının ikinci nüshalarıdır. Yine anlaşmazlıklar halinde kurumumuza müracaat 
edilerek mahallî idarelerce yerel idarelerce bu bilgiler bizden istenmektedir. Arşiv Daire Başkanlığımızın arşivcilik 
alanında yaptığı en önemli çalışmalardan birisi Tapu Arşiv Otomasyonu Projesidir. Kurumdaki bu projeyle kurumdaki 
mevcut arşiv belgelerinin en son teknoloji kullanılarak taranması ve mikrofilmlerinin alınması, belli indeks alanları-
nın transkripti yapılarak dijital ortama aktarılması, indeks ve kataloglarının oluşturularak arşiv otomasyonu yazılım 
ve alt yapısının kurulması suretiyle arşiv bilgi ve belgelerine yetki verilmiş kişilerin güvenlik çerçevesinde kolayca 
ulaşmasının sağlanması amaçlanmıştır. 

Bu projeyle sürekli olarak kullanımdan dolayı yıpranmakta olan defter ve belge asıllarının yıpranması önlenmiş-
tir. Proje kapsamındaki belgeler yalnız kâğıt ortamında değil birde mikrofilmleri alınarak asırlarca yaşamasına imkân 
sağlanmıştır. Belge ve bilgilere ulaşmak geçmişte zaman alırken bu sistemler artık hızlı bir şekilde araştırmacılarımı-
zın, ilgililerimizin veya görevlilerimizin ulaşımı sağlanmaktadır. Yine diğer kamu kurum ve kuruluşlarına fotokopi 
ve kayıt çıkarma suretiyle belge örneği veriliyorken artık sayısal ortamda bilgi ve belge desteği sağlanabilmektedir. 
Bugün oturumdan sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürümüz de bahsedecekti aslında biz beraber karşılıklı bilgi belge 
alışverişinde bulunacağız. Hard diskler aracılığıyla kâğıt ortamda değil dijital ortamda onlarda olan bilgiyi kendimize 
almış olacağız bizde olan bilgiyi de onlara vermiş olacağız. Böylelikle araştırmacılar Devlet Arşivleri Genel Müdür-
lüğü’ne gittikleri zaman veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne geldikleri zaman Devlet Arşivlerinde olan belge 
için ayrıca Devlet Arşivlerine gitmeye gerek duymayacaklar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde arşivcilere ve 
tarihçilere tahsis ettiğimiz araştırmacı salonundan bu verilerin hepsine ulaşma imkânı bulmuş olacaklar. 

Yine bu belgelerin dijital ortama taşınması arşiv işiyle uğraşan personelimizin de çalışma ortamındaki sağlık 
koşullarından kaynaklanan toz ve mantar gibi olumsuzluklardan etkilenmenin önüne geçmektedir. Yine belgelerin 
arşive giriş çıkış trafiğinin yönetilmesi noktasında katkı sağlamaktadır. Belgelerin giriş çıkışı kimlere ne zaman ne 
amaçla verildiği veya kim ne zaman ne amaçla incelediği gibi konular dijital ortamda daha sağlıklı ve güvenlikli bir 
şekilde takip edilebilir hale gelmiştir. Gerek olduğu zamanda çıkartılması gerçekten uzun zaman alan rapor ve istatikî 
bilgilerin alınması dijital ortamda daha kısa zamanda ve kolaylıkla elde edilebilir hale gelmiştir. 

Arşiv Daire Başkanlığımız arşivcilik ve tarih alanına hizmet etme adına bir takım yayınlar da yapmıştır. Hepsini 
burada tek tek söylemeyeceğim onlarca yayın var ama en önemlileri Osmanlıdan Günümüze Tapu Arşiv çalışmamız 
kitabımız var. Özellikle arşivcilerin ve tarihçilerin hizmetine sunduğumuz sırf onları düşünerek bastırdığımız Kuyûd-ı 
Kadime Arşiv Katalogumuz var. Bu bütün üniversitelerin kütüphanelerine gönderdiğimiz bir eserimiz çalışmamız. 
Yine kurumumuzu tanıtmak adına Defterhaneden Tapu ve Kadastro’ya: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün Ta-
rihçesi isimli bir kitabımız var. Bir de benim çok önemsediğim gerçekten önem verdiğim çalışmalardan biri Halit Ziya 
Türkkan’ın Osmanlıca olan kitabının çevirisini yapmak suretiyle bastırdığımız Kadastro Neydi? Nedir? Ne Olacak-
tır? çalışması var. Burada hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. 

Son yıllarda Hernando De Soto adlı bir yazar Sermayenin Sırrı diye bir kitabı var. Birçok akademik çevrede 
birçok platformda Hernando De Soto’nun Sermayenin Sırrı kitabında mülkiyetle ilgili tespitinden mülkiyetin belir-
lenmesinin ülkeye kazandırılmasının gerekliliğinden bahsedilir ve bunu Hernando De Soto sanki yeni keşfetmiş gibi 
söylenir. Aslında Halit Ziya Türkkan’ın Kadastro Neydi? Nedir? Ne Olacaktır? kitabında bizim bir dedemiz, bizim 
bir meslek büyüğümüz, Türk haritacı, Türk kadastrocu aslında bu tespiti 100 sene önce yapmış ve şunu söylemiş halk-
ların zenginleşmesini istiyorsak kadastro çalışmalarını bitirmemiz lazım, mülkiyeti belirlememiz lazım ve mülkiyeti 
belirlemek suretiyle ölü vaziyette olan arazileri ekonomiye kazandırmamız lazım demiş. Bunu bir Türk haritacı, bir 
Türk kadastrocu 100 sene önce söylemiş. Dolayısıyla arşivin, arşivciliğin ve arşiv belgelerinin geçmişinde ki önemi 
bu küçük örnekten ortaya çıkıyor. 

Yine biz Arşiv Dairesi Başkanlığı olarak 2012 yılında yaptığımız 1. Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongremiz var-
dı. Orda ana temamız “Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü” idi. Buradan elde ettiğimiz 
bildirileri de kitap haline getirdik 3 cilt halinde bunu da yine üniversitelerin kütüphanelerine göndermiş durumdayız. 
Tarihle ve arşivcilikle ilgili kongrelere kurumsal olarak destek veriyoruz. Kendi yaptığımız kongrelerin dışında da 
Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumuna da her yıl kurumsal olarak destek veriyoruz. Bu çalışmaları 
destekliyoruz. 

Yine arşivimizde arşivcilikle ilgili mevzuat düzenlemeleri kurumların yerine getirmekle mükellef oldukları ar-
şiv hizmetlerinin yanı sıra gelecek nesillere intikal edecek olan arşiv malzemesinin her türlü zararlı tesir ve unsur-
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lardan korunması her türlü oluşabilecek etkenlerden dolayı kayba uğramasının önlenmesi sorumluluğu önlem alma 
yükümlülüğü getirmiştir. Bu sorumluluk bilinciyle Genel Müdürlüğümüz Arşiv Dairesi Başkanlığı bünyesinde belge 
restorasyon işlemlerinin sağlıklı ve etkin bir biçimde yönetilmesini amacıyla 2007 yılında Belge Restorasyon ve Kon-
servasyon Birimi kurulmuştur. 2007-2014 yılları arasında farklı ebatlarda toplam 15524 belgenin restorasyonu ya-
pılmıştır. Ancak bunun yeterli olmadığı aşikârdır. Çünkü halen restorasyona tabi tutulması gereken yaklaşık 1milyon 
700 bin adet belge bulunmaktadır bizim arşivimizde.  Bunlar bizim arşivimizde olanlar; diğer farklı arşivlerde de olan 
milyonlarca belge var. Biz kurum olarak şunu tespit ettik: Türkiye’de belge restorasyonu konusunda yetişmiş eleman 
sayısı fazla değil. Bize ülkemize yeterli değil. Ayrıca belge restorasyonu konusunda yetişmiş özel sektörümüz de yok. 
Kurumsal olarak diğer kurumlarla işbirliği yaparak özellikle belge restorasyonu konusunda arşivcilerin yetiştirilmesi 
ve geliştirilmesi noktasında çalışmalar da yapmaktayız. Bu alanı geliştirmek arzusundayız. Özellikle özel sektör tem-
silcilerine her fırsatta diyoruz ki belge restorasyonu konusunu Türkiye’de geliştirin. Yabancı ülkelerde bu işi yapan 
özel sektör eliyle değil de kendi belgelerimizi kendi özel sektörümüz eliyle yapalım tavsiyesinde bulunuyoruz. Bu 
konuda da gerekli motivasyonu sağlıyoruz özel sektöre.

Yine kendi içimizde restorasyon ve konservasyon işiyle uğraşan personele yenilik ve gelişmeleri takip etmesi 
için yurt içi-yurt dışı hem geziler hem eğitim ve kurs imkanı sağlamaktayız kurumsal olarak. 

Yine tarihimize vefamızın bir örneği olarak kurumumuzun 160 yıllık geçmişe sahip tarihi içerisinde arşivlerinde 
var olan Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine ait binlerce kıymetli tarihi eserin sergilenmesi, halkımızın görgü-
süne beğenisine sunulması niyetiyle bir müze çalışmamız var. Şu anda biz müze gibi değil ama bir sergi salonu çalış-
masıyla Server Efendi Sergi Salonu çalışmasıyla Arşiv Dairesi Başkanlığımızda 80 adet tarihi belgenin sergilenmesini 
gerçekleştiriyoruz. Ama bu yeterli değil. Şöyle bir karar aldık: Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki 
Beyin de talimatıyla, olurlarıyla İstanbul’daki daha önce Defter-i Hâkânî  binası olarak da kullanılmış tarihî değere 
sahip ve bugün bölge müdürlüğü binası olarak kullandığımız binamızı Tapu Kadastro ve Harita Müzesi yapmak isti-
yoruz. Bu müzenin özelliği şu olacak tapu, harita, kadastro ve arşiv konularında arşivcilik konusunda ne kadar değe-
rimiz var geçmişe ait ne kadar belgemiz bilgimiz ve donanımımız var bunları sergileme imkânı göreceğiz. Herhangi 
bir üniversite öğrencisi veya herhangi bir lise öğrencisi meslekle ilgili arşivcilikle ilgili tapuyla kadastro ve haritayla 
ilgili bir öğrenci bu müzeye geldiği zaman müzeyi dolaştığı zaman aslında birkaç ayda öğrenebileceği bilgiyi birkaç 
saatte öğrenebileceği bir müze haline getirmeyi düşünüyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız başladı. Hem mevzuat 
çalışmalarımız devam ediyor hem de tasarım çalışmalarımız devam ediyor, ciddi komisyonlar kurduk. Bu konuda ça-
lışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu müzeyi de hayata geçirmiş olacağız. Yine kurumumuzda, 
biraz önce hocamın söylediği gibi “arşiv denilince hep geçmişe bakmamak, bugünü ve geleceği de düşünmek lazım.” 
Biz bunun adına da hareket eden bir kurumuz. 971 Tapu Müdürlüğümüzün arşivinde bulunan belgeleri elektronik 
ortama aktararak daha hızlı etkin ve verimli hizmet verilmesi bunun yanında arşiv belgelerinin yıpranmasını ve kay-
bolmasını önlemek ve hizmet sınırlarımızı daha geliştirmek niyetiyle dijital arşiv çalışmalarımız da var. Bu konuda 
projelendirme çalışmamız devam ediyor. Arşiv belgemizde yani günlük hayatta kullandığımız, ekonominin içinde 
kullandığımız, alım satım işlemlerinde kullandığımız arşiv belgelerimize herhangi bir müdürlüğümüzden herhangi bir 
personellerimiz ulaşabilir hale gelecek bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. 

Yine arşiv dairemiz de arşiv mahzenlerindeki nem oranları ve ısı değerleri cihazlarla tespit edilerek iklimlen-
dirme cihazlarımızla standart koşullarda belgelerimizin korunmasını sağlıyoruz. Bununla birlikte yangın sistemleri-
mizde gazlı sistem kullanılıyor ve belgelere zarar vermeden müdahale etme imkânına sahibiz. Bu da şunu gösteriyor. 
Kurum olarak arşivlerimizin muhafazası ve arşivlerimizin gelecek nesillere aktarılması noktasında teknolojiyi en 
ileri seviyede kullanıyoruz. Ayrıca arşiv belgesi dediğimiz belgenin içerisinde alan veriyi de özellikle tapu kadastro 
hizmetlerinde TARBİS dediğimiz Tapu Arşiv Otomasyonu Projesinin yanında Tapu Kadastro Bilgi Sistemi Projesiyle 
günlük hayatta Türkiye’nin her yerinden vatandaşımızın hizmetine sunabilir hale geldik. İlgili kurum ve kuruluşların 
hizmetine sunulabilir hale geldik. Sözel verinin yanında grafik veriyi MEGSİS dediğimiz sistemle kurum kuruluşların 
yine vatandaşlarımızın ve ilgililerin kullanımına sunabilir hale geldik. Aslında bunlar da arşivciliğin farklı bir modeli. 
Yine Harita Bilgi Bankası Projemizle Türkiye’de üretilmiş tüm haritaları yine harita bilgi bankası projesi içerisinde 
toparlıyoruz meta data verilerini toparlıyoruz. Herhangi bir kurum veya kuruluş veya kişinin, özel sektörün bir harita-
ya ihtiyacı olduğu zaman bizim sistemimize girmek suretiyle ihtiyacı olan haritanın var olup olmadığını tespit ediyor, 
eğer varsa yeni bir harita üretimi yapmıyor ve var olan haritayı kullanıyor. Haritalarda aslında birer arşiv belgesidir bu 
yönüyle baktığımız zaman. Burada da mükerrer yatırımların mükerrer maliyetlerin önüne geçmiş oluyoruz. 

Yine elektronik belge yönetim sistemi konusunda da kurum olarak en ücra köşeye kadar yani 971 Tapu Müdürlü-
ğü, 22 Bölge Müdürlüğü, 81 Kadastro Müdürlüğüyle EBYS’ye geçmiş nadir kurumlardan biriyiz biz Türkiye’de. Bu 
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yönüyle de teknolojiyi, bilişimi en ileri seviyede kullanıyoruz. Kullanmaya çalışıyoruz. Evet benim sunumum da bu 
kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.

HAMZA KANDUR
Süremizi bir hayli aştık o yüzden vakit kaybetmeden sırayı Refik hocama vereceğim. Buyurun hocam. Sizden 

lütfen zamanı iyi kullanmanızı rica ediyorum. Bize biraz yardımcı olun. 

REFİK TURAN 
Sayın Başkan, değerli genel müdürlerim ve kıymetli misafirler. Hepinizi tekrar saygıyla selamlarım. 
Osmanlı Coğrafyası Arşiv toplantımızda sizlerle buluşmak güzel. Şimdi yıllar öncesinden kalma tarihin bazı 

rivayet hikâyeleri vardır. Bunlardan birisi meşhur Hz. Ömer döneminde Muaviye’nin ilk Şam valiliğinde geçer. Şam 
valisi Muaviye oralardaki birilerinin malına veya arazisine zorla istimlak eder ve şikâyet Hz. Ömer’e kadar gider. Hz. 
Ömer’de bunu derhal şiddetle durdurur ve Muaviye’yi cezalandıracağını bildirir. Arkasından Osmanlı Devleti hüküm-
darı Fatih Sultan Mehmed içinde bulunduğumuz şehrin fatihi ve dünyaya bu yönüyle tanınmış, dünyada ün kazanmış 
büyük hükümdar. O da aynı şekilde Fatih Camii veya külliyesini gene bir kamu binası yaparken birisinin arazisine el 
koymuş, konu kadıya kadar gitmiş. Kadı rivayete göre Fatih’in aleyhine hüküm veriyor. Arada diyet ödeniyor ve iş 
tatlıya bağlanıyor. Avrupa’da da bir hikâye vardır. Avrupa’nın büyük diye anılan hükümdarları vardır. Büyük Sezar, 
Büyük İskender ve onlardan Büyük Petro biz Deli Petro deriz ama, Almanya’yı Almanya yapan hükümdarlardan birisi 
ve simge şahsiyetlerden birisi Friedrich’dir. Büyük Friedrich Berlin yakınındaki Potsdam sarayını yaparken yine böy-
le oradaki köylü bir kadının malına el koyar veya zorla istimlâk eder. O da büyük Friedrich’in karşısına çıkar. Bunu 
yapamazsın der. Ben hükümdarım yaparım dediğinde ilginç bir cevap gelir ve bu cevap hala daha Avrupa zihinlerinde 
çalkalanır. Bugün de bir ilkedir. Der ki; Berlin’de hâkimler vardır ve ben onlara başvururum. Tabi Büyük Friedrich 
bundan çok memnun olur.

Demin Genel Müdürümün de ifade ettiği gibi çok önemli haklardan birisi mülkiyet hakkıdır. Tapu hakkıdır ve 
çok eski çağlardan beri de tedrici bir şekilde gelişme göstermektedir ve bu toplantının temel konularından birisi de 
elbette budur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti günümüzde çok önemli bir dönüşüme girdi. Yurt dışına gittiğimizde bu 
dönüşümü daha çok fark ediyoruz çıkanlarımız da fark etmektedirler. Ben hakikaten kendi açımdan çok mutlu oluyo-
rum. Böyle bir dönemde de yaşadığım için şükür ediyorum. O da ayrı bir konu çünkü tarihte görülmedik bir şekilde 
baş döndürücü bir gelişme de var. Elbette iktisatçılarımız, ekonomistlerimiz bunu daha iyi değerlendireceklerdir. Bana 
yurt dışındakilerin ifade ettiği şekliyle mesela tekstilde, turizmde, tarımda, gıdada, inşaatta, sağlıkta, ulaştırmada ve 
bilişimde fevkalade bir gelişme var. Türkiye başa çıkmış değil de diğer gelişmiş ülkelerle rekabet eder noktada. Görü-
yorum ki bu rekabet ettiği noktalardan birisi de arşivcilik. Bu da ayrıca memnuniyet verici bir şey çünkü istiklalimiz 
ve istikbalimizin temel unsurlarından birisi bu. Arşiv olmadan asla. Tarih olmadan asla. Arşiv bizim kültürel anlamda 
gıda ambarımız, hazinemiz. Tarih ve tarih bilincini de bunun tabiri caizse çok özür dilerim teşbihte hata olmasın ye-
mek haline dönüşmesi. Ama işin temeli arşiv. Dolayısıyla memnuniyet verici gelişmelerden birisi de arşivimizdeki 
hakikaten modern uygulamalar. 

Son 20-25 yıl içerisinde çok önemli gelişmeler oldu tabi ki dünyadaki gelişmelere de ayak uydurduğunu görüyo-
ruz ve bunlardan belki birincisi ve şu anda en çok lazım olan arşiv tasnifi yoksa tabi ki milyonlarca arşiv malzememiz 
var bizim. Bu konuda demin Halil İnalcık’ı ifade etti Genel Müdürümüz doğrudur, belki dünya birincilerinden belki 
2-3 birinci varsa birisi de Türkiye’dir. Çünkü Osmanlı Devleti dünya birincisi devletlerden birisiydi ki arşivin böyle 
olması da gayet normal bir şey. İşte bu dev arşivin süratle tasnif edilmesi, okuyucuyla buluşturulması konusunda 
fevkalade büyük gelişmeler oluyor. Ben Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nü de burada hakikaten yüksek gayret-
lerinden dolayı tebrik ediyorum. Tabi yeterli mi yani o da yetersiz buluyor. Daha yapılacak çok iş var belki çünkü 
Türkiye 780 bin kilometrekarelik bir ülke ama geçmişi neredeyse geçen ifade ettik 20-22 milyon kilometrekarelik ge-
niş coğrafyanın adeta yoğun arşivi burada. Bu bakımdan da başa çıkmak kolay değil. Yapılacak işler geleceğin arşivi 
konusunda bu tabi hemen dijital sistem diyoruz. Gerçekten dijital sistem dönemeç noktalarından birisidir.

Dünya tarihine baktığımızda büyük sıçramaların olduğu dönemler vardır. Bu belki periyodik değildir. Ani bir 
gelişme olur bir buluş olur yükselişler başlar. Mesela ulaştırmada ve dünyanın bütün ülkelerinde genel gelişmeye katkı 
yapan temel unsurlardan birisi buharlı makinaların gemiye tatbikidir. Bunun yanı sıra çağımızdaki bilgisayar dünyayı 
yeni bir dönüşüm noktasına getirmiştir ki arşiv de bunlardan kaçamayacak bir konumdadır. Tabi dijital sistemlerden 
bahsetti ben öncellikle dijital sistemlerden yararlanarak acil bir dijital simülasyona dayalı bir kitap mı diyeceksiniz, 
program mı diyeceksiniz ona geçilmesi kanaatimi burada da sizlerle paylaşmak isterim. Bir de arşivlerde süratle geniş 
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bir indeks çalışması gerekiyor ki bu çok okuyucuya ve çok araştırmacıya biliyorum ki önemli bir sürat kazandıracaktır. 
Bunun yanı sıra öncellikle tarihçiler ve arşivciler, kütüphanecileri arşivler, süratli buluşturma için yine okullara 

yönelik el kitabı mahiyetinde de olsa, acil bir okuma arşiv ders kitabı olmasında yarar vardır. Bunun yanı sıra belki 
söylediklerim olabilir mi olamaz mı bilmiyorum ama bazen bazı fikirler, hayaller vardır ki gerçeğe de dönüşebilir. Os-
manlı Devleti diyoruz hakikaten Ukrayna steplerinden taa Hint Okyanusuna bir tarafta Atlas Dağlarından Türkistan’a 
kadar bir coğrafya göz önünde bulunduruluyor. Fakat Osmanlı Devletinin bir önceki yapısı Selçuklu Devleti. Onu da 
unutmayalım. Biliyoruz ki Selçuklu Devletinden o dönemde çok geniş bir arşiv malzemesinin yönetildiğini biliyo-
ruz ama ne yazık ki bu arşiv malzemesinin büyük bir kısmı bu döneme intikal etmemiş görünüyor. Sadece 2 önemli 
araştırmacımız devlet arşivlerinden kalan bazı önemli bilgileri günümüze aktardılar. Bilmiyorum ama perde arkasında 
kalanlar varsa onlar da geleceğin araştırmacılarını bekliyor. Birisi Fuat Köprülü: “Anadolu Selçuklu Devletinin Yerli 
Kaynakları“ adıyla önemli bir makale yayınladı orada bazı bilgiler sunuyor. Biri de Osman Turan hoca yine “Anadolu 
Selçuklu Devleti Dönemine Dair Resmi Vesikalar” adıyla ama öte yandan biliyoruz ki hani bu devletin tahrirleri var 
ki Osmanlı tahrirleri onların taklitleridir. Yine Şer’iyye Sicili  veya Kadı Sicili dediğimiz tutanakları var. Noter def-
terlerinden bahsediliyor ve ayrıca Divân defterlerinden bahsediliyor yazılı kaynaklarda ama örneği maalesef elimizde 
yok bunların. Bunu ben Devlet Arşivleri Genel Müdürümüzle de konuştum niye yok diye bu sorunun cevabını biz 
tarihçiler açısından da veremiyoruz. İnşallah günün birinde bunlar da verilir. İstiyorum ki bu da Osmanlı yanı sıra bir 
de Selçuklu arşiv bölümümüz olsun. Hacmi önemli değil ne kadar olursa olsun bu bizi bin yıl öteye götürecek. 

Tarih de milletler, devletler köklülüğüyle güç kazanıyorlar elbette siyaset, askeri güç ve ekonomik güç o devletin, 
milletin büyüklüğünü gösteriyor ama arka planda arşiv olmasa olmazlardan birisi. 

Son olarak şöyle bir husus daha var o da işin mutlu noktalarından birisi Hollywood’da bir film çevrildi Yüzük 
Kardeşliği diye ben buna karşılık Çağrı ve Tuğrul Bey kardeşliği, devlet kardeşliği diye bir yazı yazmıştım. Burada 
görüyorum ki dünya çapında bir arşiv kardeşliği de doğmuş. Dünyanın çeşitli yerlerinden uzmanlar arkadaşlarımız, bu 
salonda buluşuyoruz ve kardeşliğimiz daim olsun, çoğalsın, var olsun. Saygılar sunuyorum efendim.

HAMZA KANDUR
Teşekkür ederim sayın hocam. Özellikle zamana da riayet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi akademisyen 

hocalarımıza geldi sıra önce Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesinden Fahrettin Özdemirci buyurun.

FAHRETTİN ÖZDEMİRCİ
Değerli konuklar ve geleceğin arşivcileri hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
Geleceğin arşivcileri dediğimizde, geleceğin kurumsal bellekleri nereye gidiyorsa teknolojiyle aslında arşivciler 

de oraya doğru evirmeli ve kendilerini geliştirmelidir. Aramızda geleceğin arşivcileri de var, öğrencilerimiz de var, 
onlar da kendilerini bu doğrultuda geliştirmelidir. Kurumsal belleklerin geleceğini ve geleceğin kurumsal belleklerini 
şekillendirecek olan arşivcilerdir. Arşivcilerin bu anlamda mesleklerindeki bu değişim süreçlerine uyum sağlamaları 
gerekmektedir. 

Tarihsel süreçte baktığımızda arşivcilerin Sümerlerin ilk arşivi tutması, matbaanın gelişmesi önemli dönüm nok-
tası idi. Günümüzde ise arşivciler için önemli dönüm noktasını oluşturan elektronik ortamda belgelerin üretilmesi ya 
da belgelerin elektronik ortama taşınmasıdır. Yenilikçi teknolojiler her alanda olduğu gibi arşiv alanına da girmektedir. 
Geleceğin arşivcileri o zaman nasıl evrilecek, teknolojiyi bilen kullanan kişiler olacak. Arşivci evrilmek zorunda yok-
sa mesleğini robotik sistemlere bırakmak zorunda kalacaktır diye yaklaşımları da aslında görüyoruz. 

Yine dünkü oturumlarda da belirtildi. Oxford Üniversitesinin İnsanlığın Geleceği Enstitüsünün yaptığı araştır-
malar var. Bu araştırmalara girdiğimizde görüyoruz. Diyor ki arşivciler mesleğini %76 robotik sistemlere bırakacak. 
Kütüphaneciler %65, dosya görevlileri %97 gibi çok yüksek rakamlar öngörülüyor. Demek ki biz mesleğimizde dö-
nüşmek zorundayız. Robotik sistemlere ne öğreteceğiz, eğer öğretecek bir şeyimiz yoksa robotik sistemler de bu 
sistemleri devir alamaz. Ama bir taraftan baktığımızda da veri analizcileri, veri yöneticileri, veri bilimcileri ise hala 
meslek olarak varlıklarını sürdürecekler gibi gözüküyor. Tabi bu çerçevede şunu görüyoruz: Endüstri dört sıfır çer-
çevesindeki yapay zekâ uygulamalarının, gelişmelerinin devletlerde de veri işlemede yapay zekâ önem kazanacağını 
bize gösteriyor. İnsanı tümden devreden çıkarmanın mümkün olmayacağını düşünüyorum. Yapay zekâ teknolojileri 
arttıkça onları daha iyi besleyen ve daha iyi anlayan insanların değeri de artacaktır. 0 zaman biz burada yine aynı nok-
taya geliyoruz. Bir değişim dönüşüm sürecini yaşıyoruz. Bu değişim ve dönüşüm sürecini iyi yönetmek zorundayız. 
Arşivciler olarak da bu dönüşümün içerisinde kendimize yeni yerler aramak durumundayız. Teknoloji risktir ama riski 
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yönetebilmek gerekir. Eğer riski yönetirsek, o zaman biz bu arada tehdit yerine avantaja dönüştüreceğimiz çok alan ve 
çok noktada kendimizi geliştirebiliriz. 

Belge yönetimi ve arşiv disiplininin kapsama alanı içerisinde artık neleri görüyoruz. Teknolojiyi görüyoruz, bi-
lişimi görüyoruz, siber güvenliği görüyoruz ve bu konular her gün hayatımıza giriyor. Dolasıyla arşivlerin ve arşivci-
lerin de hayatına girmek zorunda. Artık belge merkezi ve arşivler veri merkezine dönüşüyor. Kurumlarda arşiv yerine 
artık veri merkezi kavramının ön plana çıkacağını görüyoruz. Tabi bu çerçevede bu veri merkezine dönüşüm sırasında 
da arşivcilerin de veri bilimcisi gibi bir kavramı belki burada kullanabiliriz. Bu dönüşümü sağlamak zorundayız.

Mevcut arşivcilerimizin, arşivde çalışanların bilgi birikim ve deneyimlerinin yeni teknolojiyle uyumlu hale ge-
tirilmesi önemli noktalardan birisidir. Yine şöyle bir alıntı yapacağım. Veri analizi önemli kararlar veriye dayalı ola-
rak veriliyor. Diyor ki Amazon, bankalardan daha önemli veriye sahip. Banka cebinizdeki parayı biliyor. Amazonsa 
hayallerinizi, beklentilerinizi ve heveslerinizi, duygularınızı ve kaçamaklarınızı biliyor. O zaman demek ki kurum 
ve kuruluşlarda daha fazla veri analizi ortaya çıkacak, aynı şey devlet için de geçerli. Devletin hafızasını oluşturan 
belleğini oluşturan arşivlerin artık bir veri analizi ve çapraz analiz yöntemleriyle analiz edilmesi gerekiyor. Bunları 
kimler yapacak bana göre burada en önemli nokta yine arşivciler olarak karşımıza çıkacaktır ve bu noktada bölümlerin 
bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin de evrilmesi ve yeni teknolojileri daha fazla kapsama alanına alması gerektiğini 
görüyoruz. Uğur hocam da söyledi. Bölümlerin birbiriyle tarih bölümü, bilişim bölümleri birlikte çalışmalar yapması 
gerekiyor. Bugün biz bölümlerde baktığımızda yüksek lisans ve doktoraya en çok gelen öğrencilerin çalışmak iste-
dikleri alan elektronik belge yönetimi, e-arşiv ve dijitalleştirme. Demek ki burada bir ihtiyaç var ve bunu yapmamız 
gerekiyor. Bilgi çok bol, artık elektronikle birlikte o kadar çok veriyi hızlı transfer ediyoruz ki; artık bilgi bu veri yığını 
içerisinde anlamını yitirmeye başlıyor. O zaman anlamlı bilgileri çıkarabilmek için bu veri yığınını iyi yönlendirmek 
gerekiyor. Kamu kurum ve kuruluşları içinde bu noktada yine arşivcilerin önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum. 

Bir de hayallerimiz var. Süremiz de çok kısaldığı için hocam, geleceğin arşivcileri konusunda elbette çok şey 
söylenebilir. Sizlerin de soruları varsa bu konuda da açıklama yapabiliriz. Çok şey hayal ediyoruz, mesela ben di-
yorum ki halkın ziyaret ettiği bilgi edinmek için geldiği bir bilgi merkezi gibi arşivleri hayal ediyorum. İnsanların 
geçmişe dokunabildiği alanlar olarak herkesin ziyaret edebileceği yerler olarak hayal ediyorum. Tabi elbette güvenlik 
önlemleri var, bir takım noktalar var. Bunlara dikkat edilecektir. Yine daha iyi şartlarda çalışan arşivcileri görmek 
istiyorum. Kadro sorunları çözülmüş olan mutlu arşivcileri görmek istiyorum. Denkler arasında eşitliğin sağlandığı 
çalışanlar görmek istiyorum Türkiye’de. Arşivde çalışanların masadan kafasını kaldırdığında gün ışığını görebile-
ceği mekânlarda çalışmasını istiyorum. Arşiv depoları değil, güvenli arşiv saklama alanlarının artık oluşturulması 
gerektiğini düşünüyorum Devlet kuruluşlarında. Uğur hocam söyledi, devlet arşivleri yani milli arşiv yasasının artık 
çıkmasını hayal etmek değil, artık görmek istiyorum. Yusuf Sarınay hocam da burada daha önceki Devlet Arşivleri 
Genel Müdürü. O zaman yardımcı doçent miydim ya da işte asistanlıkta yeni doktoramı bitirmiştim. Yasal çalışma 
yaptık, sağ olsun Yusuf hocayla da görüşlerimizi, hatta ismimi vermiş meclisteki komisyona da gitsin diye. Bir takım 
komisyonların ikisinde görüşüldü yasa ondan sonra çıkmadı. Hala yok. Evet, bu yasa birçok noktada başlangıç ola-
caktır, yani bir sonuç değil. Bu başlangıcın da bu dönemde atılacağını hayal ediyorum. Arşivcilerin veri bilimci olarak 
evrilmesini hayal ediyorum ve teşekkür ediyorum. 

HAMZA KANDUR
Teşekkürler hocam sağ olun. Şimdi de hayatının önemli bir kısmını arşivlerde geçirmiş evden daha çok arşive 

giden bir hocamız Ali Akyıldız hocamız. 29 Mayıs Üniversitesi'nden. Buyurun hocam. 

ALİ AKYILDIZ
Sayın başkan, değerli hazirun. Öncellikle organizasyon komitesine teşekkür etmek istiyorum çünkü benim ho-

cam Mübahat Kütükoğlu’nu onursal başkanlığa hak ettiği bir şekilde uygun görmüşler ve hatırlayıp böyle bir kadirşi-
naslık gösterdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Değerli dostum Hamza Bey’in de söylediği gibi neredeyse 32 yıldır hem bir çalışan hem de bir araştırıcı olarak 
arşivde bulundum. Yani son 32 yılımın nerdeyse yarıdan çoğunun arşivde geçtiğini ifade edebilirim. 2 yıl da Başkan-
lık Arşivinde araştırıcı olarak çalıştım, pardon görevli olarak çalıştım, uzman yardımcısı olarak çalıştım. Dolayısıyla 
benim burada söyleyeceklerim hem içeriden hem de dışarıdan birisidir. Benden önceki değerli konuşmacılar işin 
mutfağından bahsettiler. Ben o mutfakta pişirilmiş olan aşın bir müşterisi olarak burada konuşacağım. Dolayısıyla 
yapılmış olan, devletin 1986’dan beri ki o dönemde 3-4 kez yapılan bir sınav neticesinde biz girmiştik. Burada değerli 
dostlarım var araştırıcı olarak hala arşivde çalışan. Bir kısmı akademisyen ve bir kısmı buradalar, çok zorlu bir sınav-
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la girmiştik. 1986’dan beri devletimiz bütün imkânlarını esasında tahsis ediyor ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmıyor. 
Birkaç yüz metre ötede arşiv binasına baktığınızda bunu hiçbir masraftan kaçınılmadığını görürsünüz. Ancak benim 
burada ifade etmek istediğim iki şey var. Birincisi arşivin yeni binasının maliyeti yani maliyet derken iktisadî bir ma-
liyetten bahsetmiyorum. İkincisi de dijitalleşme konusu. Bu iki konuda da devlet kendi iradesini ortaya koyduğu için, 
bunların nasıl bir şey yapılabilir konusuna tekrar girmeyeceğim. Çünkü arşivin seçilen yeri konusunda da ben daha 
önce medyaya da yansıyan görüşlerimi belirtmiş olduğum için üzerime düşeni yaptığımı zannediyorum bir akademis-
yen olarak. Ama bu karar verilmiş ve devletimiz bu kararı vermiş, orada büyük harcamalar yapılarak büyük bir bina 
inşa edip arkadaşlarımızı ferah mahallere kavuşturmuş oldu. Burada benim esas üzerinde durduğum biz üniversiteyi 
bitirdik, hepimiz gibi ama esas yetişme alanımız arşivdi. Benim bir akademisyen ve bir tarihçi olarak okulda aldığım 
bilgiler son derece sınırlı bilgilerdi. Ben, Nejat Göyünç, Mübahat Kütükoğlu, rahmetli Halil Sahillioğlu, Mehmet 
Genç’in öğrencisiyim. Okuyamadığımız veya anlamlandıramadığımız hususları hocalarımıza sorardık. Tabi bilenler 
biliyor ama bazılarına çok şaşırtıcı gelecek bütün doktora süresince 100 poz kullanma hakkımız vardı. Yani 100 tek 
çekim. Hal böyle olduğu için de biz oraya gidip orda istinsah ederdik. Müthiş bir öğrenme yeteneğidir. Yani arşiv bir 
akademiydi. Bence en büyük maliyeti yerin uzak ve sapa oluşundan dolayı büyük hocaların artık arşivle irtibatlarının 
kopartılmış olması en büyük maliyettir. O dönemin idarecileriyle konuşurken belli merkezlerde arşivlere servisler 
konacağını söylemişlerdi ama bir ara galiba bir kaç gün veya bir iki hafta koymuşlar ama kimseye haber vermedikleri 
için müşteri yok deyip vazgeçmişlerdir. Bu birinci husus yani arşiv şu anda akademi olma özelliğini kayıp etti. Okul 
bir mektep olma özelliğini kayıp etti. Gelen gençler birkaç anahtar kelime vererek orda portföylerine düşen belgelerin 
birer kopyasını alıyor ve gidiyor. Mesela ben ilişkimi koparmamaya çalışıyorum ayda bir de olsa haftada veya 15 
günde bir de olsa gitmeye çalışıyorum. Eskiden hani insanlar sorarlardı. Bir şeyler öğrenmeye çalışırlardı şimdi bakı-
yorum hiç bir şey sormuyorlar bize. Acaba bize mi güvenmiyorlar yoksa soru mu yok. Yoksa her şeyi mi biliyorlar. O 
okul olma özelliğini kayıp etti. Bu büyük bir maliyettir. Bunun üzerine Sayın Genel Müdürümüz burada, Kabili Kelâm 
bir insan dolayısıyla bunların üzerinde düşünecektir diye umuyorum. 

İkinci husus dijitalleşme. Dijitalleşmenin artık kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Dün Sayın Genel Müdürümüz ile 
konuşurken de ifade ettim. Aynı defteri 1-2 yıl geçtiğinde ikinci bir kere baktığımda o defterin fersudeleştiğini ve ade-
ta cildinin paramparça olduğunu gördüm. Dolayısıyla burada bir problem var. Ben az önce sayın genel müdürümüzün 
konuşmasında fermanı vermem gibi bir şey değil belgeyi hem muhafaza edeceğiz hem de gerektiğinde araştırıcının 
hizmetine sunacağız çünkü bazen dijitaller netice vermiyor. Bir örnek üzerinden bunu daha iyi anlatabilirim. İkili bir 
yani kapatılmış bir evrak sonradan ortadan bölünmüş şimdi buradan geliyorum tek dijital, buradan geliyorum bitiyor. 
Gerisi yok, bir taraftan bakıyorum başka yazılar var tabi 5-6 sayfalık bir şey olduğu için buradaki problem o bütünlüğü 
göremiyorsunuz. Sonra geldim arşivdeki arkadaşlarımdan istedim sağ olsunlar getirdiler ve belgeleri birleştirdiğimde 
o problemi çözebildim. Şimdi belgelerin muhafazasında ve hor kullanımında bir problem var. Dijitalleşmeden de 
devletimiz geri adım atamayacağına göre burada şöyle bir önerim olabilir; Genel Müdürlerimiz burada az önce de 
ifade ettiler. Türkiye’deki arşiv malzemesinin en azından dijital kopyalarının Osmanlı Arşivinde ve Cumhuriyet Ar-
şivinde her iki arşivde de kopyalarının olması gerekiyor her hâlükârda ve arşiv bu manada bir merkez de olarak orda 
toplanmalı en azından dijital veriler. Ama benim esas söylemek istediğim bu dijital verilerin sadece orada muhafaza 
edilmesi değil şimdi arşivin yeni binası orada ve insanların ayaklarının kesileceğini söylediler. Burada ben bir çözüm 
öneriyorum ve bunu yaparsanız tarihe geçersiniz. Taşradan gelen arkadaşlarımız var meslektaşlarımız var. Benim 
önerim şu nasıl ki demin sayın genel müdürlerimiz kendilerinde olan malzemeyi birbirlerine intikal ettirme ve onlara 
ulaşma kolaylığı protokolünü yapacaklar. Bütün bu arşiv malzemesinin hepsini taşrada ve Türkiye’nin değişik yerle-
rinde İzmir, Adana, Van, Trabzon veya Erzurum, Samsun gibi yerlerde dijital arşiv ve hizmet birimleri oluşturularak 
burada insanların kıt kanaat kendi ceplerinden ödeyerek İstanbul’a gelip veya Ankara’ya gelip buralara insanları ve 
akademisyenleri mahkûm ve mecbur etmeyelim. Bu hizmet birimlerini çok önemsiyorum sadece taşra için de öner-
miyorum. Ayrıca İstanbul’da ben bunu önceki yöneticilere de söyledim ama Fossati Binasının kesinlikle elden çıkarıl-
mamasını ve oranın bir dijital arşiv olarak hizmet vermeye devam etmesini önermiştim. Fakat demek ki böyle merkezi 
bir yerde kiralanacak binalarla beşer onar personelle bu hizmetler verilebilir. Bunlar umarım hayata geçer, geçerse de 
Türk tarihçiliği için inanılmaz bir hizmet olacaktır. Yani artık hiç kimsenin akademisyen olarak çalışmamaya bahane 
bulamayacağı bir tablo ortaya çıkar. 

Benim Arşiv Genel Müdürlüğü'nden istirhamım, daha önce Selahattin Bayram Osmanlı Arşivi Genel Müdür 
Yardımcısı ve Osmanlı Arşivinde yöneticimiz onunla da konuştum. Dijital ortamda ki katalogları nasılsa var deyip, 
eskiden kataloglar ciltlenir ve arşivdeki salonlarda bulundurulurdu. Şimdi benim tecrübem bana şunu gösterdi. Dijital 
olarak bir arama yaptığınızda bazı aynı kelimeyi hiçbir değişiklik yapmadan iki ayrı günde farklı sayıda belge çıkıyor, 
dolayısıyla dijital arama güvenli değildir. Benim öğrencilerim arşivlerde kataloglardan tararlar. Çünkü bazı anonim 
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özetlerin hiçbir şekilde anahtar kelimeyle yakalanma ihtimali yoktur. Bundan dolayı katalogların eskiden olduğu gibi 
ve şimdiye kadar yapılmış olanların ciltlenerek arşivdeki dolaplarda muhafaza edilmesini talep ediyoruz. Sabrınızı 
çok zorladığımı biliyorum ama bir husus daha belirterek sözlerime son vermek istiyorum.

Arşivde sadece dijital kopyalar veriliyor. Bugün Sayın Genel Müdürümüzle de görüştüm ben konuyu kendisine 
açtığımda bunun çok kolay bir şey olduğunu ve yapacaklarını söylediler. Sadece dijital veriler değil hepimiz dijital 
verileri kullanıyoruz. PDF’leri kullanıyoruz. Bilgisayarımızda ne var bilmiyoruz. Bunların ayrıca tasnif edilmesi ge-
rekiyor ki kullanabilesiniz. Benim isteğim, tercihim isteyene dijital verin ama ben bir talepte bulunduğum zaman bana 
çıktısını verin. Diyebilirsiniz ki çıktısını alabilirsiniz. Hayır, çünkü zaten arşivde kullanılan bilgisayarların küçüklüğü 
ve bir defterin büyüklüğü, en azından bir defterin bir sayfasını bakabilmek için 5-6 kere tıklamanız gerekiyor. Mater-
yal olarak 2 saatte tarayacağım bir defteri dijital olarak 2 günde tarayamıyorum. Dolayısıyla orada ben bir araştırıcı 
olarak büyük vakit kayıp ediyorum. Artık çıktı için de ayrı bir şey istemiyorum. Aldığım zaman elimde ne olduğunu 
bileceğim ve bir çalışma yaparken de buna göre ayarlayacağım. Sabrınız için teşekkür ediyorum. 

HAMZA KANDUR
Teşekkür ederim hocam. Zamanımızı bir hayli aştık. Sinem hanım bana kızacak ama sabrınızı bir 5 dakika daha 

zorlayacağım ben. Çünkü özellikle salondan katkı sağlamak isteyen varsa birer dakikalık iki kişiye söz vereceğim.

İZLEYİCİ
Hocam teşekkür ederim. Benim geleceğin arşivcilerine yönelik bir önerim olacak. Ülkemizde geri kalmış bir 

eğitim konusu var. Uluslararası bir arşiv kongresi yapıyoruz ama tarihte bu belgelerin kullanımına yönelik bir tane 
dahi bildiri görmedim. Öncelikle bizim kanıt temelli öğretimde yani bu belgelerin kullanıcısı olan öğrencilere öğret-
menlere sunumuyla ilgili bizim arşiv sitelerimizi güncellememiz gerekiyor. Benim özellikle bu konuda önerim olacak. 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün öncülüğünde, çeşitli öğretim programlarına göre sayfalar hazırlamamız lazım. 
Sayın hocamın da bir doktora öğrencisi var bu konuda biliyorum. O yüzden çalışmalarının da çıkacağına inanıyorum 
o yüzden ben bu konuyu tekrar bir hatırlatmak istedim. Hem bilgi belge üretimi hem de tarihçilerin ve arşivcilerin 
bu konu da çalışması gerekiyor ve gerçekten geri kaldığımız bir husus. İkincisi de hocam milli arşiv yasası gerçekten 
ihtiyacımız. Ama benim büyüklerime bir istirhamım var tüm arşivleri kapsayacak şekilde güncellemenin yapılması. 
Teşekkür ediyorum. 

HAMZA KANDUR
Bu arada Genel Müdürümüze birkaç tane cevap hakkı doğdu ama kendisine de birkaç dakikalık söz vereceğim. 

İZLEYİCİ
Çok uzatmamaya çalışacağım elimden geldiği kadar. İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar diyor Yahya Kemal Be-

yatlı. Bir de hayallerimizi bir hedef olarak önümüze koyarsak kıymeti olacağına inanıyorum. Ben 30 yıldır Osmanlı 
arşivin çalışanıyım. Geçtiğimiz günlerden bu yana yasa geçilmez bir duvar gibi karşımızda durmaktadır. 2 veya 3 sene 
önce alabildiğimiz tek kadro bugün ismi araştırmacı kadrosundur. Sayın genel müdürümüz zaten konuya vakıf biliyor 
ve kendisi de bu konu için uğraştı ve dediğim gibi sonuç uzman arşivci olmadı. Biz şiddetle, hemen Türkiye’nin bu 
sorununun halledilmesini sizden özellikle istirham ediyoruz. Çünkü 1937’de değerli kâğıdın kese kâğıdı olarak kulla-
nılmamasına dair bir kanunumuz var. Daha sonra imha kanunumuz var, ama bizim millî arşiv yasamız yok. Millî arşiv 
yasamız yokken, sağlam bir temelimiz yokken, üzerine ne inşa edebiliriz bilmiyorum. Hayalimde bütün ülkemizi uzun 
yıllar geliştirilebilmesine izin veren, temeli sağlam, kurum arşivlerinin birim arşivlerinin kent arşivlerinin oluştuğu 
uzman arşivcilerin buralarda görevlendirildiği bir arşivcilik dünyası istiyoruz. 

HAMZA KANDUR
Teşekkürler. Şimdi diğer katılımcılardan tekrar söz almak isteyen yok. 

UĞUR ÜNAL
Hocam şimdi bu kadar konu var arşivci olmak zor. Ama arşiv yöneticisi olmak daha zormuş. Bunu geçen zaman 

çok daha iyi anlattı. Şimdi şunu evvela belirtiyim akademisyenlerimizin, arşivcilerimizin bir tespiti var. Ve yerindedir. 
Fakat bu konularda ne denli çalıştığımızı ne denli gayret gösterdiğimizi ama bütün bunların karar mercii nihayetinde 
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bir Genel Müdürlük değildir. Kamu işleyişinde bunların yerini biliyorsunuz; yasama organı bütün bu süreçleri biz 
yakından takip ediyoruz ama Ali Akyıldız hocam üstadımızdır ve arşiv çalışanımızdır. Bir şekilde kabili kelam dedi 
ama herhalde biz anlatamıyoruz diye bazen kendimden şüphe etmeye başladım. Çünkü hocam şu anda birçok konu 
doğru ama yani şehirlerde sunulan bakın ben bir memur çocuğu olarak ilk arşive geldim 98 senesinde kendi imkân-
larımla geldim. 2 hafta kaldım babamın maaşını harcadım. Dolayısıyla ben az önce hanım efendinin de belirtiği gibi 
hayalimiz dediğimiz şeyleri hedefim olarak koydum. Bu konuda adım attığımızı da düşünüyorum yani ben herhalde 
bunları anlatamamaktan biraz mustarip olmam gerekiyor. Yani kabili kelâmlığımdan şüphe eder oldum kelimesinin 
sebebi bu. Hocam şu anda biz 33 milyon görüntüyü dijital ortamdan evinize sunuyoruz. Bakın 33 milyon görüntü, 
teknik personelim de burada. Evinizden ofisinizden İzmir, Adana, Mersin bütün şehirlerden. Hocam şu anda bu kadar 
görüntüyü biz dijital ortamdan sunuyoruz. Bunun alt yapısını yapabilmek için uzmanlarımız ve bizim yıllardır uğraş-
tığımızı herhalde kimse farkında değil arşivcilerimizin bu kadar uğraştığının yani biz araştırmacılarımız ve akademis-
yenlerimizin biraz bunu görmelerini ve bu son gelişmeler üzerine biraz kritik etmelerini istiyoruz. Bu son gelişmeleri 
değerlendirmelerini istiyoruz. Yoksa bunu çok evveliyatına giderek eski süreçlerden değil, bunlar yılladır hayaldi 
şimdi biz bunları çalışıyoruz şu anda biz bunları yurt dışından da ziyaretçilerimize de ki sadece takıldığımız bir konu 
var o da başbakanlık ve dış işleriyle görüşmeleri yapıyoruz onu çözmek üzereyiz. Şu anda Türkiye’de 30 milyonun 
üzerindeki görüntüyü insanlar evlerinden alabiliyor. Yani bunu sadece İstanbullu akademisyenlerimizi düşünmeyecek. 
Lütfen, İstanbul’da şimdi Kâğıthane uzak olarak adlandırılıyor ve mekân konusunu bakın tartışmak için demiyorum 
da lütfen şunu görün Kâğıthane uzak ama bir Ankaralı bir Kayserili için çok daha uzak biz bunları da aşmaya çalıştık 
ve şu anda gelinen nokta bu durumdadır.

Arşiv kanunun konusu, benim personelim şunu takdir eder. Kadro konusunda araştırmacı kadrosu olan bir süreci 
o günün şartlarında tek tek personelimizle konuşarak resmi gazetede var olan bir hüküm daha sonra tebdil edilerek 
değiştirilmiş ve araştırmacı kadrosuna alınmıştır. O süreçte uzmanlık almak mümkün değildir. Yani personel sistemi 
açısından, dolayısıyla ben bunu personelimle de hem Ankara’da hem İstanbul’da “Arkadaşlar böyle bir kadromuz var. 
Böyle bir kadro için mücadele edeceğim. Ne dersiniz.” dediğimde hepsi “Allah razı olsun size başarılar diliyoruz” 
dedi. Allah nasip etti bu kadroyu aldık arkadaşlar. Bu bizim nihai hedefimiz değildir ama küçümsenecek bir kadro da 
değildir arkadaşlar. Orada ciddi bir hak yemiş oluruz. Ancak şuna inanıyorum milli arşiv kanunu kesinlikle çıkmalı 
ve milli arşiv kanununu Fahrettin hocam da belirtti: Gerçekten arşivcilerin temel hayali oldu. Milli arşiv kanununu 
herkes kendi açısından değerlendirmemeli personel sadece personel rejimi veya orada yapacağı terfi açısından değil. 
Kamu kurumları, personel herkes Türkiye’nin kapsayıcı bilginin merkezine dönüşeceği, bilgiyi yönetebileceğimiz, 
bilgiyi değerlendirebileceğimiz, tek merkezde toplamayı bir millî arşiv kanunu için ben de elimden gelen mücadeleyi 
yapıyorum. Allah nasip ederse de bunu biz başarırız, bizden sonraki arkadaşımız başarır ama Türkiye’nin şu anda 
bir dönüşüm süreci var. Türkiye’de şu anda cumhurbaşkanlığına geçiş var. Bu süreçte ben arşivlerin çok daha iyi bir 
konuma oturtturulacağını düşünüyorum ve hepinize saygılar sunuyorum sağ olun. 

FAHRETTİN ÖZDEMİRCİ
Teşekkür ediyorum. Burada arşiv yöneticilerinin de olduğu bir ortam olduğu için öğrencilerimize daha fazla staj 

imkânı sağlayın. Biz geleceğin arşivcilerini yetiştireceksek arşiv alanlarını görmeleri gerekiyor. Ben Ankara Üniver-
sitesinde hem akademik hem uygulamada çalışan bir hocayım. Ben bir staj imkânı veriyorum Ankara Üniversitesinin 
kurum arşivinde ama bir Tapuda, bir Devlet Arşivlerinde öğrencilerimizin hem elektronik hem de klasik arşivi gör-
me imkânları var. Bu imkânı artırırlarsa çok sevinirim. Özellikle bunu belirtiyorum çünkü Devlet Arşivleri aslında 
geleceğin de devlet veri merkezidir. Bu konuda da ayrıca Uğur hocamla konuşuruz, çok önemli bir nokta. Teşekkür 
ediyorum. 

HAMZA KANDUR
Gelecekle ilgili pek fazla bir şey konuşamadık aslında ben bu panelde aslında geleceği konuşmayı istiyordum 

ama biraz daha günceli konuşma fırsatımız oldu. Şimdi dünya değişiyor ve dünya hızla bir yöne doğru gidiyor ve 
bizim bunun farklında olmamız lazım. Para birimleri değişiyor. Artık dijital paraya geçiyoruz. Bu da zaten dünyada-
ki şu an hâkim sistemin sonu demektir. Biraz da kargaşalar ondan kaynaklanıyor. Bunula beraber üretim sistemleri 
değişiyor, makinelerin birbirleriyle konuştuğu bir sisteme gidiyoruz. Ulaşım sistemleri değişiyor. İnsansız araçlar 
hayatımıza girdi. Çok yakın gelecekte çok daha fazla girecek. Sağlık sistemi değişti ve değişiyor, insana dokunmadan 
kanser dâhil birçok hastalığın teşhis edebilen cihazlar artık günümüzde var. Robot sistemler, mobil sistemler tüm 
bunların içerisinde devlet değişiyor. İşte e-devlet uygulamaları her geçen gün biraz daha yaygınlaşıyor. Bütün bunlar 
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bilgi ve belge yönetimini arşiv alanını etkilememesi söz konusu değil. Dolayısıyla bizim o anlamda düşünüp önümüze 
bakmamız lazım. Biz akademisyenler de eğitim sitemlerimizi ona göre tasarlayacağız. Bürokraside bu işi yapanlar 
kendilerinin uyguladıkları sistemleri buna göre yapacaklar. Biz dünyadaki bu dönüşümden geri kalmayız, kalırsak 
başta bahsetmiş olduğum karanlık çağa biz de girme durumunda kalabiliriz. O anlamda Türkiye’de birçok alanda ol-
duğu gibi bizim alanımızda da yetişmiş adam sayımız her geçen gün daha da artıyor. İnşallah çok daha iyi bir geleceğe 
doğru yelken açacağız diyorum. 

Ben tüm panelistlere katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Sabrınızı zorladık affınızı rica ediyorum. Hepinize 
saygılar sunuyorum teşekkür ederim.

SUNUCU
Hocam bu özel oturum için biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüyle Devlet 

Arşivleri Genel Müdürlüğü arasında, iki kurum arşivlerinde bulunan tahrir defterlerinin karşılıklı olarak değişim pro-
tokolü imzalandı. İki genel müdürümüz tarafından. Bu protokol çerçevesinde Sayın Genel Müdürlerimiz şimdi arşiv 
hazinelerini birbirlerine taktim edecekler karşılıklı olarak. Genel müdürlerimiz Sayın Gökhan Kanal ve Sayın Uğur 
Ünal imzalanan protokolle her iki kuruma da akademik araştırma ve çalışma yapmak üzere gelen akademisyenler ve 
araştırmacılar kaynaklara daha kolay ulaşım imkânı bulacaklar.
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ZEKERİYA KURŞUN 
Değerli konuklar, 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi’nin son özel oturumuna hoş geldiniz. Bize 

tahsis edilen süre içerisinde, bugün çok önemli bir konuyu dile getireceğiz. Değerli hocalarımızla birlikte konuşaca-
ğız. Belki yeni ufuklar açılacak önümüze ya da bildiğimiz bilgileri teyit etmiş olacağız. Bu açıdan geldiğiniz için ve 
burada bulunduğunuz için şükranlarımızı arz ediyoruz.

İlan edilmiş programda 3 konuşmacı görünüyor idi ama son anda Taha Bey gelemeyeceğini beyan ettiler. Affı-
nıza sığınarak söyleyeceğim; şu çok yanlış bir davranış bizim kültür tarihimizde. Medya tarihimizde önemli bir yeri 
de olsa Taha Bey’in yaptığını ben gerçekten uygun bulmadım. Dolayısıyla bu doğru bir davranış değil. Daha önce 
belirlenmiş bir programa sonradan iptal etmek insanlara karşı yapılmış bir haksızlık olarak görüyorum.

Biz bu konuyu arkadaşlarla seçerken, elbette kendilerine göre nedenleri/sebepleri vardı ama ben konuyu başka 
bir noktayı nazardan görüyorum. Meseleyi burada birkaç gündür yapılan tartışmalarda büyük ölçüde ki özellikle arşiv 
kongremizin inisiyatifini yüklenmiş olan Tapu ve Kadastro Arşivinin zaten adı üstünde tapu ile başlayan bir tartışma-
mız var. Tapular bildiğiniz gibi ve burada daha önce söylendiği gibi özel ve tüzel kişilerin mülkiyeti tescili ve nesiller 
boyu korunması, hak kaybı olmadan intikalini sağlar. İşte tıpkı bu tapular gibi bazı anlaşmalar da özellikle kurucu 
anlaşmalar da ilgili ülkelerin yani hangi ülkeler ise bu, Türkiye’de olabilir tabi başka biri de olabilir. Bu ülkelerin tapu 
senetleridir. Kabul etmemiz gerekiyor ki, bugün burada anlatacağımız anlaşma metni de Türkiye Cumhuriyeti’nin 
tapu senedi mesabesindedir. Teknik olarak bu anlaşmaya her türlü eleştiri getirilebilir ama bir kurucu anlaşma olduğu 
için üzerinde düşünülmesi ve öğrenilmesi gerekiyor.

Bugüne kadar birçok toplantıda ya da yazıda karşılaştığımız hatta ilkokuldan üniversite son sınıfa kadar bize in-
kılâp tarihi derslerinde okutulan Lozan Anlaşması’nın maalesef algı boyutunun da farklı bir şekilde tecelli ettiğini, zi-
hinlerimizde şekillendiğini görüyorum. İşte bu algılardan hareketle önümüzde bazı sorular bulunmaktadır. Dolayısıyla 
ben bu soruları sizin adınıza konuşmacılarımıza arz edeceğim. Yöntem bakımından konuşmalarımız birinci turdaki 
konuşmalarını tamamladıktan sonra, zamanımız sınırlı olduğu için soru yöneltmek isteyen arkadaşlarımız hemen hızlı 
bir şekilde konuşmalar yapılırken yazılı sorularını bize iletebilirler. Biz bu soruları da ikinci turda konuşmacılarımızla 
birlikte cevaplamaya çalışacağız.

Mesela Türkiye Cumhuriyeti için Lozan Anlaşması ne anlama geliyor? O bir başlangıç mı yoksa bir sonuç mu? 
Yani bu önemli bir soru bunu cevaplarsak Lozan Antlaşması hakkında bilgimiz olur. Lozan Antlaşması hangi şartlarda 
yapıldı. Bu anlaşma sadece millî mücadele ve sonuçları ile mi ilgili yoksa 20. yüzyılın başından itibaren dünyada 
var olan diğer gelişmelerle, mesela Osmanlı Devletini paylaşım planları ile hatta Türkleri yeniden Orta Asya’ya geri 
gönderme zihniyeti ile mi ortaya çıkmıştır? Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Biliyorsunuz bu tür anlaşmalar sadece 
bir ülkeyi bağlamıyor, birçok tarafı var. Dolayısıyla bu durumda yani elimizdeki bu anlaşmanın Lozan Anlaşması’nın 
siyaset ve uluslararası hukuk, diplomasi tarihindeki yeri ve önemi nedir? Bunu değerlendirmeden anlaşmayı anlama-
mız, sadece inkılâp tarihindeki maddeleri anlamamız mümkün değildir.

Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunu meşrulaştırır. Buna bir şüphe yok. “Millî sınırlarını nasıl 
ve ne şekilde belirlemiştir” sorusu hep gündemdedir. Sanıyorum burada tamamen cevaplanmasa da bununla ilgili bir 
şeyler söylenebilir. Lozan Anlaşması ki, Hikmet Bey’in konuşmasının içine giren önemli bir konu: dinî azınlıklara 
nasıl bir statüsü sağlamıştır? Ermeniler ve başka azınlıklar da bunun içerisine girmektedir. Hatta Lozan Anlaşması 
daha sonra yapılan inkılâplara nasıl yansımıştır? Türkiye’nin hukukî yapısını ve vatandaşlık kavramını nasıl şekillen-
dirmiştir? Tabii en önemli mesele Lozan Anlaşması nasıl algılanmıştır?

Bir başka soru fakat hayati bir soru, buna Sevtap Hanım cevap verecektir. Çokça bu algıyla birlikte düşünülen bir 
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soru; böyle bir anlaşmanın süresi olabilir mi? Lozan 100 yıllık bir anlaşma mıdır? Mesela algıya göre 2023 yılında bi-
tecek ve Türkiye bağlarından kurtulacak mıdır? Ya da Lozan’ın gizli maddeleri var mıdır? Aslında sizden gelebilecek 
muhtemel soruları düşünerek ben bu soruları hazırladım ama siz daha başka sorular da ilave edebilirsiniz. Hepsinin 
cevaplanması bu sürede mümkün olmasa bile bu soruların içinde kısmen de cevapları olduğunu düşünerek ben sözü 
hocalarıma vermek istiyorum. İlk sunuyu Hikmet Bey yapacaklar. Kendileri bizim öğrencilerimize ihtiyatla tavsiye 
ettiğimiz ve ders kitabı olarak okuduğumuz kitaplarıyla bu dönemi en iyi bilenlerden. Hocam buyurunuz.

HİKMET ÖZDEMİR
Sayın Başkan, değerli meslektaşlarım. 15 dakika içerisinde sizlere ifade edeceğim hususları bu milletin bir ev-

ladının bir akademisyenin 2002'den beri yaklaşık 15 yıldır yaptığı çalışmaların bir özeti diye dinlemenizi istirham 
ediyorum. Bir bakıma bir akademisyenin akademik vasiyeti de diyebilirsiniz.

Aktarmak istediğim ve birinci derecede önem verdiğim bilgi şu; bunu bilmemiz gerekiyor: 23 Haziran 1919 
tarihli bir muhtıra var. Osmanlı Hükümeti tarafından hazırlanan bu muhtıra Paris’te barış görüşmelerinde sunuluyor. 
Bu 23 Haziran 1919’de daha Milli Mücadele başlamamış. Bu muhtıra da bizim o zaman ki hükümetimiz; Kafkasya 
Ermenistan’ına Doğu Anadolu vilayetlerinden biraz daha toprak verelim bir şekilde onların da orada yaşamasına ve 
bu sorunun çözümüne yardımcı olalım şeklinde bir görüş beyan ediyorlar. Yapıcı bir tutum sergileyelim diyorlar. Bu 
muhtıra ile ilgili bildirimi aklımızın bir köşesinde tutalım. Bu muhtara da belirtilen husus aynen gerçekleşmiş olsaydı 
bugünkü Doğu Anadolu için söylüyorum bazı vilayetler Ermenistan'a bağlı olacaktı. Bu nasıl ortadan kalktı, ne zaman 
ortadan kalktı. Bu sorunun cevabı çok önemli ama nasıl ortadan kalktığı da ne zaman ortadan kalktığı da önemli. Bu 
rezalet 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalanması ile ortadan kalktı. Kesin olarak ortadan kalktı nasıl or-
tadan kalktı? Yakup Kadri Karaosmanoğlu’na birisi söylüyor kimin söylediğini ben tespit edemedim. Mustafa Kemal 
söyleseydi Yakup Kadri başkomutan böyle söyledi derdi. Fevzi Çakmak olabilir belki başka bir askeri şahsiyet, fakat 
bunu söyleyenin askeri bir kişi olduğuna eminim. Türkiye'nin sınırları diyor, Türk askerinin silahından çıkan mermi-
nin ulaştığı yere kadardır. Buna yakın bir başka sözü de başkumandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Her büyük mey-
dan muharebesinde dünya yeniden kurulur," diyor. Bu anlamda Dumlupınar Meydan Muharebesi ile bu topraklarda 
dünya bir kere daha kuruldu. Nasıl kuruldu? Eğer Dumlupınar Meydan Muharebesi olmasaydı bu söylediğim, bizim 
Osmanlı Hükümeti’nin muhtırasıyla, kötü niyetliydiler demiyorum ama o verdiği tavizle Doğu Anadolu'nun bugünkü 
sınırları olmazdı. Şimdi bu çerçevede bu işin nasıl sonuçlandığı sorusunun cevabı açık: Türk milletinin evlatları, Türk 
milletinin ordusu önce Sakarya'da sonra Dumlupınar’da silahlarının namlusuyla bu sınırları çizdiler. Lozan bunun 
sadece tescil edilmesiydi, kâğıda geçirilmeseydi. Peki, Lozan’da ne oldu ondan önce Paris'teki barış görüşmelerinde 
dikkatimi çeken bir husus var. Onu söylemek istiyorum. Paris Barış görüşmelerinde bazı mesleklerden insanların öne 
çıktığını görüyoruz. İstatistikçilerin, nüfus bilimcilerin, haritacıların. Her heyet oraya bu topraklar benim demek için, 
haritası ile gitti, istatistik uzmanlarının, etnik nüfus listeleri ile gitti. Ermeni grupların temsilcileri de çok yoğun bir 
diplomatik çaba içerisine girdiler. Paris görüşmelerinde de, Lozan görüşmelerinde de. Konumun başlığı sınırladığı 
için beni Lozan görüşmelerinde ki Ermenilere şöyle bir bakmak istiyorum. 

Lozan’da Ermeniler adına bazı şahsiyetler öne çıkmıştı. Bunların en başta geleni kimdi biliyor musunuz? Osman-
lı hükümetinin uzun süre Dışişleri Bakanlığını yapan Noradunkyan Efendi idi. Bilgili bir adamdı, iyi bir hukukçuydu. 
Osmanlı dış işlerinde bakan olarak görev yapmıştı. Ama bakın, dikkat edin Paris'te ve Lozan'da ve bilhassa Lozan'da 
Ermeniler adına lobi faaliyetinin başında Osmanlı Dışişleri Bakanı var. Dikkat edin, Osmanlı hükümetinin Dışişleri 
Bakanı. Başka kim? Ermenistan eski başbakanı. Şimdi arkadaşlar biz şöyle bildik ders kitaplarında Lozan'da Ermeni 
meselesi hiç gündeme getirilmedi. Evet, ana görüşmelerde Lozan tartışılmadı. Ancak, tarih veriyorum; 22 Aralık 1922 
günü alt komitede Ermeni meselesi tartışıldı. Bunun tutanakları elimizde bunları size çok hızlı bir şekilde aktarmak 
istiyorum. Orada İngiliz, Fransız delegeleri var, İtalyanlar var soruyorlar: “Ne kadar dışarıda Osmanlı Ermeni’si var, 
ne istiyorsunuz, nereyi istiyorsunuz. Ermeni yurdu neresi size göre?” Ermeni yurdu dedikleri bölgeyi harita üstünde 
gösteriyorlar, bizim Doğu Anadolu'da bir bölge. Sonra peki diyorlar; ya Katolik Ermeniler ne olacak? Onlara da Kilik-
ya diye bilinen Adana bölgesini gösteriyorlar. Maraş filan oralar hep Ermenistan olacak. Lozan’da alt komitede oluyor 
bu görüşmeler. Tutanaklarda enteresan olan bir şey daha var: Peki, diyor Rumbold İngiltere temsilcisi: ne kadar kişi 
buraya gelecek, Osmanlı Ermeni’si? 700 bin diyor Ermeni temsilcileri ve ekliyorlar Kafkasya bölgesinden bu tarafa 
geçecekler. Kilikya’ya da 150 binle 200 bin arasında Çukurova’ya gelen Ermeniler. Tabii tekrar geri gidiyorlar. 

Şimdi demek istediğim şu; çok güçlü bir lobi faaliyeti yürütülüyor alt komitede. Ana oturumlarda konu tartışıl-
mıyor. 

Baş delege İsmet Paşa’nın hatıratında çok ayrıntılı olarak vardır; bilhassa Noradunkyan ve Paşalyan efendilerle 
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yaptığı görüşmeyi aktarmıştır. Evet, ne istiyorsunuz dedim, eski hariciye nazırı ve öteki de eski Osmanlı zabiti. Yurt 
istiyoruz, Ermeni Yurdu. Nerede istiyorsunuz, kuzeyde mi güneyde mi. İsmet Paşa’nın cümleleri kısa fakat hedefi 
bulan cümlelerdir. Güney kuzey Ermeni Yurdunu nereden isterseniz verin, diyorlar. İsmet Paşa diyor ki, biz Ermeni 
Yurdu falan veremeyiz. Ha Ermeniler geleceklerse yaşarlar Türkiye Devleti'nde. Ama biz kimseye öyle yurt, toprak 
veremeyiz. İsmet Paşa'nın deyimiyle söylüyorum “adam küstahlaşıyor”, İsmet Paşa sertleşiyor. Diyor ki, bakın böyle 
yapmayın, yurdu bölmeyin. Vatan burası gelin oturun ama böyle yurt falan isterseniz ve bunu da dayatırsanız verme-
yiz. Biz bunu kabul etmeyiz. Yarın bir gün gene benimle görüşmek istersiniz, ben görüşmem diyor. İlişki kesiliyor. 
Noradunkyan Efendi birkaç kere daha aracılar vasıtasıyla görüşmeye çalışıyor ama nafile, İsmet Paşa görüşmüyor. 

Şimdi ben size neden İsmet Paşa'nın görüşmediğini söyleyeceğim. İsmet Paşa'nın görüşmemesinin çok temel bir 
nedeni var. Çünkü Ankara'da meclis hükümeti yani Rauf Orbay’ın başkanlığındaki hükümet 14 maddelik bir talimat 
veriyor heyete. Talimatın üzerinde tarih yok. Üzerinde madde madde yazmışlar. 1. madde çok açık; Ermeniler her-
hangi bir şekilde toprak talebinde bulunurlarsa bu bir terk sebebidir. Bavulları toplayın gelin anlamında yani. Musul 
meselesi de var orada Misakı Milli meselesi de var… Lütfen okuyun o talimatı. Bazı kitaplarda yayınlandı.

1. madde bu konu, Ermeni Yurdu gündeme getirilirse Ankara'ya sormayın. Bazı konuları Ankara'ya sorun di-
yorlar. Bazı konularda da siz karar verin diyorlar. Yani heyete bir inisiyatif bırakıyorlar. Şimdi demek istediğim şu, 
hükümetin, Ankara'daki Meclis hükümetinin yazılı verdiği talimatla terk edin gelin diyor. Bakın o talimat uygulanıyor. 
Tereddüt yok o talimat uygulanmış. Talimatı nasıl uyguladı. Şimdi oraya geleceğim, biraz daha açacağım. Mart 1922: 
Büyük Taarruz’dan önce. Biz Sakarya'dan sonra uzun süre bekledik. Başkomutan orada akıllı davrandı, orduyu hazır-
ladı. Büyük bir taarruza ve baskın bir taarruza hazırladı. Mart ayında İngilizler, Fransızlar yani karşımızdaki devletler 
bize barış teklifi sundular. Dediler ki, Ermenilere yurt verin. Ayrıca Milletler Cemiyeti bu azınlıklar konusunda yetkili 
olsun. Londra'ya giden Yusuf Kemal Tengirşenk başkanlığındaki heyete bu söylendi. Ankara bu teklifi reddetti ve 
kapatıldı. Konu askeri açıdan çözüldü. 

Değerli arkadaşlar, meslektaşlarım, kardeşlerim 1071'de Alparslan'ın ordusu, bu toprakları vatan yapan o büyük 
meydan muharebesinde nasıl kahramanca çarpıştıysa, aynı milletin evlatları bu defa başka bir başkomutanın komuta-
sında Dumlupınar’da tarih bir kere daha tekrarlandı. Çarpıştılar. Kadere bakın ki, bu milletin şimdiki ordusunun kar-
şısındaki ordu daha önceki Bizans ordusunun tarihsel anlamda devamıydı. 1071-1922 arasında bir kere daha bu top-
raklarda bize bir fırsat doğdu. Bakın kelimeyi iyi seçiyorum; bize bir fırsat daha doğdu. Ordumuz hakkımızı korudu. 

Evet, burada arşivlerin, belgelerin önemini vurgulamak için söylüyorum. Bu yaptığımız iş doğru yani doğru 
derken arşivlerde çalışmamız doğru, yabancı arşivlerde de bizim arşivlerde de çalışmamız doğru. Çünkü hakikati 
oralarda aramamız gerekiyor. Ama unutulmaması gereken bir hakikat var ki 

bu cümleyi ifade edeyim. O da şu; bizim bu topraklarda ki devlet geleneğimizde bir çizgi var, Devlet geleneği. 
Sultan Alparslan, Sultan Fatih yani 1071, 1453 ve 1922 Mustafa Kemal ile süren bir gelenek. Bu geleneğin ebediyete 
kadar devam etmesini istiyorsak, konuşmamın başında ifade ettiğim gerçeği de hiç aklımızdan çıkarmamız gerekiyor. 
“Vatanımızın sınırları; askerimizin silahından çıkan merminin ulaşıldığı yere kadardır.” Yani gücümüzün yettiği yere 
kadar biz hükümran olabiliyoruz. Şimdilik teşekkür ediyorum.

ZEKERİYA KURŞUN
Teşekkür ediyoruz Hikmet Hocamıza önemli bir konu ancak bu kadar sürede bu kadar vecih anlatılabilir. Mesele 

de şunu tekrar hatırlatmamız gerekir ki her anlaşmada mutlaka kazanımlar ve kısmen vazgeçmeler de olabilir; ama bu 
konuşmadan anladığımız kadarıyla Lozan Antlaşması ile birlikte hatta 1914 ıslahat fermanına göre daha genişletilmiş 
olan coğrafyada bir Ermenistan’ın kurulması kesinlikle engellenmiştir. Bu bizim kazanımlarımızdan bir tanesidir. 
Dolayısıyla Lozan üzerinde konuşurken bu kazanımın nasıl olduğunu hatırlamamız gerekiyor ve şunu da hatırlattı ho-
camız bizlere tabii Lozan Antlaşması’nı daha çok elimizdeki inkılâp kitaplarında okuduğumuzda kesik kesik bilgileri 
ulaşıyoruz. Ana görüşmelerin içerisinde olmadığı için de Ermeni meselesi diye bir şey yok. Ermeni meselesi Lozan’da 
bir demokrasi kılıcı gibi heyetin karşısında sürekli tutulduğunu tutanaklarda çok net bir şekilde görebiliyoruz. Dola-
yısıyla tutanaklar çok önemli, arşiv belgeleri bu konuda çok önemli. 

Söz, tutanak ve arşiv belgelerine gelmişken bu konuda uzun yıllarını vermiş olan Değerli hocamız Sevtap De-
mirci hanımefendi bizlere daha önce konuşmamızın başında sorduğumuz bazı soruların konuşmalarında cevabını 
verecektir. Buyurun Hocam.
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SEVTAP DEMİRCİ
Çok teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli katılımcılar. Bu nazik davete ben de çok teşekkür ediyorum aranızda 

bulunmaktan ne kadar mutlu olduğumu söyleyerek sözlerime başlıyorum.
Sayın hocam önemli bir konuya değindi. Ben de konuşmaya başlamadan önce küçük bir katkıda bulunabilirim. 

Arşivlere bakarken ben de Zekeriya hocamın dediği gibi uzun yıllar çalıştım. Ben de doğal olarak Ermeni meselesi 
ile karşı karşıya kaldım. Mesela önemli bir şeyi hatırlıyorum okuduklarımdan: Azınlıklar konusu tartışılacak ve Türk 
delegasyonu salona giriyor. Salonda masalar hazırlanmış, herkesin oturacağı yer belli. Kapıdan içeri giriliyor. Bir 
bakıyorlar ki salonda öyle yukarıdan aşağı siyah cübbeler giyinmiş, boynunda haçlar, sakallı böyle 4-5 kişi oturuyor 
Delegasyonun oturacağı yerde.  Ne delegasyonu bunlar. Ermeni delegasyonu diyorlar. Bunu söyleyen İngiliz Dışişleri 
Bakanı. Ve Türk tarafı diyor ki; Ermeni delegasyonunun burada ne işi var. Ulusal davalarına Uluslararası kamuoyu 
önünde anlatmaya geldiler. Türk tarafı itiraz ediyor ve diyor ki Ermeniler bu konferansın tarafı değillerdir. Dolayısıyla 
burada bulunmamaları gerekir. Lord Curzon ısrarla ben konferans başkanıyım ve konferans Başkanı olarak kendilerini 
davet ettim ve konuşacaklardır diyor. Konuşurlardı veya konuşmazlar da tartışması. Nihayetinde Türk delegasyonu 
elini de masaya vurarak eğer bir tarafsa Ermeniler ve konuşacaklarsa biz masayı terk ediyoruz. Dışarı çıkıyorlar ve 
dışarı çıktıklarında karşılarında basın-yayın ordusunun flaşları patlıyor. Resim çekiliyor ve zor sorular soruyorlar 
dışarıdaki gazeteciler. Ne oldu, niye çıktınız. Ertesi gün bütün gazetelerde ve dünya Basın Yayın organlarında Türkler 
konferansın uzlaşmaz tarafı olarak gösteriliyorlar. “Türkler Diplomasiden ne anlar, bunların tek anladığı dil savaştır, 
toptur, tüfektir. Bunlar uygarlıktan nasibini almamış bir halktır, bunları geldikleri Orta Asya bozkırlarına, taslarını ta-
raklarını toplayarak geri göndermek gerekir “şeklinde yazılar yazıldı. Tekrar Türk delegasyonu köşeye sıkışıyor ve 
tabii bunlar niye yapılıyor ona değineceğim. Bunların bir tek nedeni var: Musul. İsmet Paşa Musul konusunda son 
derece ısrarcı ve “Vatan toprağı, Misak-ı Milli içinde ve kesinlikle veremeyiz” diyordu. Onlar da Ermeni meselesini 
Musul’u almak için bir araç olarak kullanılıyorlardı. Böylece, ben de küçük bir katkıda bulunmak istedim sizlere. 

Şimdi, diplomatik görüşmelere bakacağım, diplomatik mücadeleye bakacağım. 4-5 senelik araştırmanın sonu-
cunda elimdeki bulgu şu: bu müzakereler, mutlaka ama mutlaka başarıyla sonuçlandırılmak zorundaydı. Yani şunu 
söylemek istiyorum; savaş bir alternatif olarak masada bulundurulmuyordu. En son çare olarak savaşa girersiniz. Her 
iki tarafta; her iki taraf derken müttefikleri kast ediyorum. Kast ederken de daha çok Londra’yı kast ediyorum yani 
İngiltere’yi kastediyorum. Çünkü müttefiklerin başı konumundaki ülke İngiltere’ydi. Gerçekten müzakereler İngiltere 
ve Ankara arasındaydı. Zaman darlığı nedeniyle konunun detayına giremeyeceğim, iki taraf da savaşmayacaklardı. 
Dolayısıyla neye kalıyor olay; diplomatik, taktik ve stratejik mücadeleye. O konuda ne kadar başarılı olabilirse o 
kadar iyi sonuç alınabilecekti.

Çok ciddi bir mücadele söz konusu. Neden biliyor musunuz? 150-200 yıllık Şark Meselesini artık sonlandırı-
yorsunuz. Emperyalist güçler Şark Meselesi’ni yani Osmanlı İmparatorluğu’nun ne olacağı ve nasıl paylaşılacağı, 
nasıl bir bölüşüme tabi tutulacağı meselesini zaten 1. Dünya Savaşı sırasında çözdüler, daha doğrusu çözdüklerini 
düşündüler. 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında artık Osmanlı İmparatorluğu’ndan bahsetmek maale-
sef mümkün değildir. Yerle yeksan oldu, parçalandı, paramparça oldu ve işgal edildi. Üstüne üstlük bir de Sevr Barış 
Anlaşması’yla tamam dediler, Şark Meselesi çözüldü. İmparatorluğun geleceği belirlendi ve aralarındaki paylaşım 
gerçekleşti. Ama ne yazık ki düşünülen plan gerçekleşmedi. Çünkü hesaplanamayan bir mücadele, Milli Mücadele 
Anadolu’da alevlendi.  Milli Mücadele; Şark Meselesi’ne son vermek isteyen, Sevr’le birlikte tabuta koydukları Os-
manlı’ya son çiviyi çakan Batılı devletlerin karşısına dikildi ve çözümün Sevr de değil Lozan’da olacağını gösterdi.

Bu son derece önemli; bütün mesele Şark Meselesi’ydi, yani, İmparatorluğun ne olacağı meselesiydi Fakat umul-
madık şekilde ortaya çıkan Milli Mücadele, Osmanlı Devleti’nin imzalamış olduğu Mondros’un yerine Mudanya 
ateşkesini getirdi savaş kazanıldıktan sonra, ve de bildiğiniz gibi Sevr’in yerine de Lozan’ı getirdi. 

Diplomatik mücadelede en önemli konu şu; oraya gittiniz de hep size şunu söylüyorlar. Siz hangi cüretle burada 
bulunuyorsunuz, siz yenik Osmanlı İmparatorluğu’sunuz. 1. Dünya Savaşı’nda yenilmiş ve Mondros’u imzalamış 
bir devlet olarak burada bulunuyorsunuz. Ankara hükümeti ısrarla altını çiziyor, biz buraya mağlup bir devlet olarak 
gelmedik. Biz burada, Milli Mücadele’yi vermiş, galip bir devlet sıfatıyla bulunmaktayız. Lord Curzon’un bütün söy-
lemi mağlup devlet üzerinden, İsmet Paşa’nın da tüm itirazı galip devlet üzerinden: Biz Ankara hükümetiyiz, biz sizin 
desteğiniz olan Yunan’ı yenmiş ve galip devlet sıfatı ile buradayız. Birinci mücadele alanı bu. Bunu kabul ettirmek 
istiyorlar diplomasi masasında. İkinci olarak ‘biz sizinle eşitiz’ söylemi. Sanki ast-üst ilişkisi kurmaya çalışıyorlar. 
Böyle bir şey reddediliyor, ısrarla reddediliyor. Hatta iki de manifestosu var, iki tane olay var:

 Birincisi, konferans salonu meselesi. Oturma düzeni karşılıklı konulan sandalyeler şeklinde ayarlanmış. Kim 
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oturuyor burada diyor İsmet Paşa; diyorlar ki Türk delegasyonu, birkaç kişilik sandalye. Sonra soruyor İsmet Paşa; 
karşısındaki sandalyelerde kim oturuyor?; Diyorlar ki, İngiltere, Fransa, İtalya bilmem ne. ‘Siz ne demek istiyorsu-
nuz. Savaşın galipleri savaşın kaybedenlerini yargılıyor öyle mi?”  Hayır diyor İsviçreliler, öyle bir şey yok. “Siz 
öyle dediniz, sabaha kadar bu oturma düzeni düzeltilecek, yoksa görüşmelere başlamayacağım” diyor, İsmet Paşa. 
Konferans salonundan çıkıyor. Gerçekten de sabah erken saatte gelip bakıyor ki, salon yeniden düzenlenmiş, herkesin 
herkesi göreceği şekilde yan yana, böyle yarım ay gibi düzenlemişler salonu. Bakınız bu, biz sizle eşitiz demektir, bu 
dayatmaya başkaldırıdır.

İkincisi; Açılış konuşmasını kim yapacak? meselesi. Konuşmayı ev sahibi olmaları sıfatıyla İsviçreliler yapacak-
lar. Arkasından da Lord Curzon cevabi bir konuşma yapacak. O an İsmet Paşa ben de konuşacağım diyor. Hayır, efen-
dim, konuşamazsınız-konuşurum, bir münakaşa çıkıyor. Sonra diyor ki İsmet Paşa; gidin Lord Curzon’a da söyleyin 
o da konuşmasın! Düşünebiliyor musunuz gidecekler Lord Curzon’a sen konuşamazsın diyecekler. Böyle bir şey olur 
mu? Tabi kimse bir şey söyleyemiyor. Hiç kimsede bu durumdan İngiltere'yi haberdar edemiyor, çekindiklerinden…
ve açılış konuşmasında önce İsviçreliler sonra İngilizler arkasından da İsmet Paşa konuşuyor. İşte bu; “siz bize yenik 
devlet muamelesi yapamazsınız, diplomasi masasında sizinle eşit koşullarda buradayız.” fikrinin en önemli şekilde 
vurgulanmasıdır.

Üçüncüsü; Konferansı Batılılar organize etti. Herkesi Lozan'a çağırdılar. Ankara hükümetinin Diplomasi mü-
cadelesine bakın: Onlar Lozan'a çağırmadan önce Ankara hükümeti onları nereye çağırdı dersiniz? İzmir'e çağırdı. 
Neden İzmir'e çağırdı? Çünkü İzmir Milli Mücadele’nin sembolü olan bir şehirdi. Hem psikolojik olarak hem de sem-
bolik olarak Ankara hükümetini bir adım öne geçirecekti. İzmir'de yapmak istediler ama İngiltere bunu kabul etmedi. 
Şimdi detaya giremiyorum ama bir tek şey de söyleyeceğim; gerekçeleri de ne oldu biliyor musunuz? Tabii çok gizli 
gerekçeleri var: a) Asla ve kat’a Türklerin ayağına gidemeyiz gidersek İngiltere'de yenilmiş gibi gözükecek, bu kabul 
edilemez. b) Türklerin ayağına gidemeyiz gidersek, bir de bunlar başkan olmak isteyecekler, çünkü konferans onların 
toprakların da. Bu da kabul edilemez. c) Türklerin ayağına gidersek bugüne kadar resmi olarak tanıdığımız İstanbul 
hükümetinin hukuki durumunu zora sokarız, gidemeyiz. Bunlar Türk Delegasyonu’na söylenenler değil. Bunlar gizli 
dosyalar ve belgelerde söylenenler. Türklere söylenen ne? Yunanlıların baş delegesi Venizelos “çok hassas bir adam, 
onun duyguları incinir.” “Allah aşkına İsmet Paşa” diyor Lord Curzon, “zaten yendiniz, yani bir de üzerine gider gibi 
yapmayalım. Tarafsız bir yerde yapalım.” Allah herkese verirken vicdanı bize biraz daha fazla vermiş galiba, biz hep 
mağdur olanın yanındayız. İtirazlar oldu ama nihayetinde Lozan kabul edildi.  Fakat, Lozan’ın olumsuz getirisi oldu. 
Çünkü yine biliyorsunuzdur, bilmeyen dostlar için hatırlatalım,  Ankara’dan Lozan’a - Lozan’dan Ankara’ya çekilen 
telgraflar, maalesef Türkiye üzerinde tek hat olan Doğu Hattı’ndan (Eastern Line) geçiyordu ve bilin bakalım bu hat 
kimin kontrolünde idi? Bu hat sizinde tahmin edeceğiniz gibi İngiltere’nin kontrolündeydi. Dolayısıyla bütün telgraf-
lar okundu. Bunları anlatıyorum, çünkü bu kadar olumsuzluğa karşı verilmiş bir mücadeledir. 

Konferans başladıktan sonra da, konferans başkanlığı için ciddi mücadele verildi. Çünkü konferans başkanı gün-
demi belirleyen kişi, kimin hangi saat, kaç dakika konuşacağını belirleyen kişi. İşte Zekeriya hocam şimdi muhteme-
len saatine bakıyor. Sevtap hoca daha ne kadar konuşacak diye, kaç dakika konuşacak diye, gündemi belirleyen kişi, 
dolayısıyla istiyorsunuz ki karar mekanizmaların da sizden de birileri olsun. Fakat bizim önerimiz şuydu; rotasyon 
yapalım herkes sırayla olsun, bir ay birisi olsun, mesela ikinci ay İngiltere olsun, üçüncü ay Fransa olsun, dördüncü ay 
neyse İtalya olsun ve/veya Türkiye olsun vesaire… Hayır dedi Lord Curzon böyle olmaz. Tam delegeler hazırlanmış 
benimsemiş olayı, götürüyorlar, sıra diğer ülkeye geçecek, bu olmaz. Pekala, ne yapacağız? Konferans başkanlığı 
“konferansa davet eden ülke” olma sıfatıyla biz İngiltere’ye düşer, çünkü biz davet ettik, biz organize ettik deyince 
bakın diplomatik atak nasıl geldi Türk tarafından.. Nasıl sıkı bir mücadele geldi. Sayın Curzon dedi İsmet Paşa; doğru 
söylüyorsunuz, size düşüyor olabilir, çünkü konferansa siz davet ettiniz ama unuttuğunuz bir şey var: biz de davet 
eden ülke sıfatına haiziz. Çünkü biz de sizi İzmir’e davet ettik! gelmediniz. Ama davet eden ülke olma kriteri eğer 
varsa bizim içinde geçerli olmalı. Bu sefer geri adım atma sırası Lord Curzon’da. Doğru söylüyorsunuz İsmet Paşa, 
ama diyor, yani unuttuğunuz da bir şey var. Neymiş: bu başkanlık “kıdemli temsilciye düşer”. Ne demek kıdemli 
temsilci sevgili dostlar; bütün herkes kıdemli temsilcinin İngiltere olduğu konusunda hem fikir. Bu kıdemin kriteri 
ne?  yaş mı? Yaş olarak İsmet Paşa’dan büyük. İsmet paşa 39 – 40’lı yaşlarda, Curzon 60 küsur yaşında. Yaş olarak 
büyük. Yoksa, çok uzun zamandan beri dünya sahnesinde olan bir ülke; üzerinde güneş batmayan imparatorluk! Bu 
kriter ona mı gönderme yapıyor? Diplomatik deneyim mi? O anlamda da belki İsmet Paşa nihayetin de bildiğiniz gibi 
postalları çıkardı, Ekim 1922’de Mudanya’yı imzaladı, Kasım 1922’de koştura koştura Lozan’a gittiler. Kriterin ne 
olduğu açıklık kazanmadan kıdemli temsilcinin İngiltere olduğunu herkes kabul etti ve böylesine bir diplomatik beceri 
ve taktik savaşıyla konferans başkanlığı Türklerin elinden alınmış oldu. 
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İsmet Paşanın taktiği şu: ben önce bu küçük devletlerle uğraşacağım. Önce onları kendi tarafıma çekeceğim. İkili 
görüşmeler yapıyor; çayda, kahvede, yolda yürürken, Pazar günü kahvaltı ederken herkesle görüşüyor.  Bütün hedefi 
şu: bunlar ne istiyorlar Türkiye’den? Biz bunlara bunu verelim, devre dışı bırakalım. Sonrasında esas hasım olan 
İngiltere ile olan sorunlara odaklanalım. Fakat bir, bir buçuk ay sonra başbakan Rauf beye, Ankara’ya telgraf çekiyor 
diyor ki; “Rauf ben bunlara Türkiye’nin tamamını da versem bunların gözü doymayacak. Bu taktikten vazgeçiyorum. 
Tam bir U dönüşü yapıyorum. Öncelikli olarak İngiltere ile olan sorunlarımı çözmeye odaklanıyorum.” Gerçekten de 
doğru bir taktikti. Çünkü bu müzakerelerde şu fark edildi: Barışın anahtarı, kilidin anahtarı İngiltere’de ve İngiltere ile 
bir şekilde bir ortak noktada buluşmak gerekiyor.

Dolayısıyla önce İngiltere ile olan sorunları çözmeye yönelik bir strateji benimsendi. Bunu yaparken de en önem 
verdiği şey karşıdaki o müttefik dayanışmasını yıkmak. Çünkü İngiltere, Fransa, İtalya böyle herkes yekvücut şek-
linde Ankara’nın karşısında. Tek başınasınız sevgili dostlar. Düvel-i Muazzama karşınızda siz tek başınasınız. O tek 
başınalığı yenebilmek için kavga kıyamet Sovyetler Birliğini davet etmeye uğraştı. Davet edilecekler, onlar gelmezse 
bizde gelmiyoruz, noktasına kadar geldi. Çünkü Milli Mücadele de ortaklığımız var. Onlar da emperyalizme karşı 
1917 Ekim devrimi sonrasında mücadele etti. Biz de emperyalistlerin işgalini altındayız; Onlar da Çar’larını gönder-
di. 1 Kasım 1922 saltanatın ilgası ile, Ankara hükümeti de aynı şeyi yaptı; onlar devrimlerini gerçekleştirdi, Ankara 
Lozan barışı sonrası devrimini gerçekleştirecek; silah yardımı vesaire yoluyla Milli Mücadele de müthiş bir birliktelik 
var. Boğazlar konusunda, Musul konusunda, Sovyetler birliğinin desteğini almak için illa da Sovyetler birliği gelsin 
diyen bir Ankara hükümeti vardı. 

Uzlaşmaz taraf görüntüsünü silmek için çok uğraştı İsmet Paşa. Mademki öncelikli olarak İngiltere ile bir ortak 
nokta da buluşmak lazım o zaman Boğazlar konusu ve Musul meselesinin üzerine gitmek lazım diye düşünüldü. 
Boğazlar konusunda Ankara hükümeti ve Rusların tezi birebir örtüşmesine rağmen - çünkü her iki taraf da ne diyor. 
bu emperyalistlere kapalı olacak Boğazlar, İngiltere’de geçemez, Fransa’da geçemez, ABD de, ancak bizim iznimizle 
geçebilir-. Burasının rejimini Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler belirlemeli. Türkiye’nin yönetiminde bir Boğazlar rejimi 
olmalı. Bu birebir Sovyetlerin de tezi fakat Türkiye diplomatik bir manevrayla -ki bu bir zorunluluk ve bir mecburiyet 
idi-  dedi ki; “bizim tezimiz İngiliz tezi ile çok da ters düşmüyor gibi görünüyor”. Neden? 

Çünkü Türkiye 150-200 yıldır Batılılaşmak için uğraşıyor. Batılı kurumlar, batılı değerler içerisinde yer alma an-
layışında, Tanzimat tan beri bu var, ve bunu Batı ile savaşarak yapamazsınız. Hem onlar gibi olmak istiyorsunuz, hem 
de onlara karşı mücadele ediyorsunuz. İkinci olarak; ödenecek borçlarınız var. Bu ülkeyi ayağa kaldırmanız lazım, bu 
borçlar ödenecek. Bir yerde kapital lazım, para lazım yatırım lazım, bu kaynak Batıda. Sovyetlerde ancak kendi ken-
dini toparlamaya çalışıyor, size nasıl yardım edecek?  Bir de, devrimler yapılacak ve devrimler içinde acil barış ortamı 
gerekiyor. Ama belki de en önemli sebeplerden bir tanesi sona kaldı: Boğazlara ilişkin konuşmayı yaptıktan sonra 
İsmet Paşa, ara da bahçe ye çıktığı zaman koşa koşa, Sovyet delegesi geliyor, İsmet paşayı yakalıyor bileğinden… 
İsmet Paşa o nasıl konuşmaydı öyle, nasıl dersin sen Sovyetlerle Türklerin tezlerinin ters düştüğünü…İsmet Paşa 
diyor ki, şimdi döner söylerim, derim ki, Türkiye’nin tezi birebir Sovyetlerle örtüşüyor. Sizde, bizde pekâlâ biliyoruz 
ki, Boğazlar nedeni ile İngiltere Türkiye’ye savaş ilan edecek. Askeri olarak bizim yanımızda mısınız?  Sovyetler Bir-
liği’nden gelen cevap gayet muğlak, biraz da böyle yerli yerine oturmayan bir cevap. İsmet paşa şunu görüyor: eğer 
bir şekilde Milli Mücadele’nin kazanımları feda edilir ve savaşa tutuşulursa Sovyetler Birliğinin aktif askeri desteği 
yanında olmayacak. Dolayısıyla daha dikkatli adım atmak gerekiyor.

Sonraki en önemli başlık, Musul başlığı. Tabii Misak-ı Milli’nin gerçekleştirilemeyen kısmıydı Musul. Bizim 
hedefimiz Misak-ı Milli sınırlarıydı çünkü.  Askeri zaferlere diplomatik zafer eklemek, yenik Osmanlı değil, zafer ka-
zanmış bir ulus olduğumuzun altını çizmek, ulusal egemenlik, tam bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün bütün dünya 
tarafından tanınması da diğer önemli hedeflerdi.

 Musul için biz “vatan toprağı vazgeçmeyiz” dedik, onlar “vermeyiz” dediler ve görüşmeler kilitlendi. Görüş-
meler kesildikten sonra Ankara hükümeti, bir Amerikan şirketine (Chester and Kennedy) Musul, Kerkük, Süleyma-
niye'de petrol arama, bulma, çıkarma ve demiryolu inşa etme iznini verdi. Neden, çünkü Musul elden gidiyor ve 
mutlaka Amerikalıları yanınıza çekmeniz gerekiyor. Bu hamle kıyameti kopardı ve ortalık birbirine girdi. İngiltere 
dedi ki bunu veremezsin senin sadrazamın Sait Halit Paşa 1914 ‘de bunu ‘Turkish Petroleum Company’ dedikleri 
bir İngiliz şirketi var ona verdi, dolayısıyla bizim olanı veremezsin dediler. Ankara hükümeti dedi ki veririm: Çünkü 
1914 deki hükümet, İstanbul hükümetiydi, biz Ankara hükümetiyiz. Ayrıca Musul, Misak-ı Milli sınırları içinde, siz 
illegal olarak işgal ettiniz, eğer benim toprağımsa-ki öyle- tasarruf hakkı da benim, istediğime veririm, verdim de gitti. 
İngiltere’nin cevabı çok vahim oldu sevgili dostlar, Kürdistan operasyonu diye bir operasyon devreye sokuldu. Musul, 
Kerkük, Süleymaniye bölgesi iki gün bombalandı. Türkiye’nin Musul konusundaki plebisit çağrıları cevapsız kaldı. 
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İkinci yarı görüşmeleri başladığında plebisit yapılacak durum ortadan kalkmıştı.
Sonuç itibarıyla, bu bir tarihi hesaplaşmadır ve bu hesaplaşmada kazanımlar kayıpların çok çok ötesindedir. 

Bugün her zamankinden daha çok sahip çıkılması gereken bir anlaşmadır. Sağından solundan çekiştirilmesine izin 
verilmemelidir, zira Türkiye’nin kurucu belgesidir, doğum belgesidir, tapu senedidir.

Sabrınız için çok teşekkür ederim. 

ZEKERİYA KURŞUN
Çok teşekkür ediyorum efendim. Tabii konular hakikaten çok uzun ama bu kadar hızlı bir şekilde ancak bu kadar 

güzel anlatılabilirdi. Şimdi bir hususu hatırlattı bana Sevtap Hanım. Yani benim sizden istirhamım şu olacak: evlerini-
ze gittikten sonra Doğu Sorunu ismi olarak girerek karikatürleri lütfen araştırın. Hangi karikatürleri tabi Lozan dönemi 
değil daha Abdülhamid dönemi 1878 yılına ait karikatürlere araştıracaksınız. Orada ilginç bir şey ile karşılaşacaksınız. 
O da şudur aslında şark meselesi doğu batı çelişkisi çatışmasının veya doğu batı ilişkilerinin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. 1878'de nerdeyse bu masada yaşanan yani oturma düzeninden işte Türk delegasyonuna karşı alınan tavra 
kadar hemen hemen her şey yaşanmıştı. Üstelik orada Almanya sözde Türkiye’ye yakınlık gösteriyordu. Almanya bu 
yakınlıktan ve tarafsızlığından dolayı ev sahipliği yapıyordu. Üstelik İngiltere o tarihte Ruslara karşı yeni bir antlaşma 
yaptırtarak Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü sağlamayı amaçlıyordu ve böyle bir toplantıya şöyle bir göz gezdirirsek 
oradaki basında yayınlanan karikatürlere bakarsak gerçekten bir paylaşım savının ortaya konulduğunu gösteriyor. 
Bizim burada Musul ile ilgili 100 yıllık ukde diye ifade ediliyor tabi ve anlaşmamız ile ilgili bir takım teknik eksikler 
ve sorunlarımız Misakı Milli tahakkuk ettirilmemesi konusunda tartışmalarımıza rağmen bence 1878'e ciddi bir cevap 
teşkil ettiğini 1923'de bunun durulduğunu yani Şark Meselesi hesaplaşmasını durdurdu. Durdurulduğunu anladım 
bittiğini söylemiyorum yanlış anlaşılmasın ama burada bir durak oluştuğunu gösteriyor. Belki bu konuda sizden eğer 
demin başta söylediğim gibi sorular gelecekse onlara da cevap vereceğiz ama değerli konuşmacılarımıza kısa 5’er 
dakikalık ek ilave değerlendirmeler yapmalarını isteyeceğim. Bu çerçeve de belki bu batının algısı ve arşivlere, kitap-
lara, broşürlere nasıl yansımış bunu bu çerçeve de yine bu coğrafya batıda, batı arşivlerinde uzun zamandır çalışmış 
olan Hikmet Hocama sormak istiyorum. Hocam buyurun 5 dakika içerisinde sorular gelinceye kadar bunu değerlen-
dirmenizi istiyorum.

HİKMET ÖZDEMİR
Şimdi elbette bunun 1914 öncesi var. Yani bu yayınların, 1878 Berlin antlaşmasından sonra özellikle Avrupa’da 

yapılan yayınların Fransızca, İngilizce yayınların, başlangıçta Almanca yayınlar o kadar fazla değil, ama İngilizce ve 
Fransızca yayınlar yaygın. Osmanlı coğrafyası ile ilgili bir kısmı bunların, bir kısmı da onların Ermenistan dedikleri 
bölge ile ilgili. Yalnız benim özelikle Londra’da hem İngiliz arşivinde hem de çok iyi bir kütüphane olan o dönem 
yayınları ile ilgili British Library’de yaptığım çalışmalarda, belge ve kitap okuma ve not alma çalışmalarında şöyle 
bir gözlemim var. Değerli arkadaşlar bir yılı başlangıç yılı alalım örneğin 1905 diyelim şimdi bu yıldan itibaren bu 
alanda yayınlanan kitapları, taradım. Bunların 1923’e kadar olanları için bu değerlendirmeyi yapıyorum. Birinci Dün-
ya Savaşı öncesi ve sonrasında yapılan yayınlarda hâkim olan hava şu: Biz silahlı bir şekilde müttefiklerle birlikte 
yani Fransız, İngiliz ve İtalyanlarla aktif olarak savaşa katıldık, sizin için öldük. Biraz önce ifade ettiğim Lozan’daki 
alt komite tutanağında da var bu tür anlatılar, 5000 kişi diyorlar kayıpları için… Nitekim İngiltere askeri arşivindeki 
belgelerde de saptadığımız bir gerçek var. Doğu Anadolu’daki vilayetlerde Osmanlı tebaasındaki Ermeni gençlerden 
gönüllü birlikler oluşturuluyor. Şimdi bir harp sırasında siz gönüllü birlikler oluşturuyorsunuz ve bu gönüllü birlik-
lerin başında komutan sıfatı ile bulunan kişilerden bir kısmı eski milletvekili veya Osmanlı döneminde siyaset yapan 
kişiler. Örneğin Erzurum Milletvekili Karakin Pastırmacıyan Meclisi Mebusunda, Van Milletvekili Dramyan. Şimdi 
bu tablo karşısında açık bir arkadan vurma yani bölgede isyan ve silahlı bir faaliyette bulunma ile karşı karşıyasınız. 
Bununla ilgili birtakım kararlar ve yayınların tamamında 1923 yılına yani Lozan Barış Antlaşması’na kadar hakim 
olan hava biz silahlı birlikler kurduk. Gönüllü taburlar kurduk, ermeni alayları kurduk, nitekim size şunu söyleyeyim 
Ermenistan Cumhuriyeti’nde silahlı kuvvetlerin ilk başkomutanı Nazarbekyan adında bir Ermeni general. Bu kişi 
daha önce Rus ordusunda kolordu komutanıydı ve Ermenistan ordusunun ilk dönem birliklerinin önemli bir kısmı Os-
manlı Ermenisi askerlerden oluşuyor. Biz bu dönem yayınlarından Osmanlı Ermenilerinden nereye gönüllü gittiğini, 
hangi kademede görev yaptıklarını tespit edebiliyoruz. Şimdi bu söylem, Lozan Antlaşması’ndan sonra yerini şuna 
bırakıyor: Biz mağduruz, diyorlar ve hiçbir silahlı faaliyeti anlatmadan büyük bir mağduriyet anlatısı başlıyor. Bizi 
Türkler aniden katlettiler. Yerlerimizden ettiler şunu yaptılar, bunu yaptılar. Muazzam bir mağduriyet edebiyatı böyle 
bir yayın yapılıyor. Soykırım yaygarasına dönüşen bu yayınların şimdiki evresini biliyorsunuz. Demek istediğim şu; 
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eğer bir yerde bir bölgede silahlı bir isyan faaliyetinde bulunuyorsanız ve hükümet, resmi makamlar bununla ilgili 
tedbirler almışlarsa, bu 1948 soykırım sözleşmesi ile hiç alakası olmayan bir husustur. Çünkü orada hükümet tedbirler 
alıyordu. Bu tedbirlerin insani sonuçları olmuştur. Büyük bir facia… Onlar ayrıca değerlendirilir ama bu soykırım söz-
leşmesindeki kapsamına girmez. Şimdi bu söylediğim tamamen kontrol edilebilecek açık kaynaklardaki bir bilgidir. 
Lozan’a kadar silahlı faaliyetlerle, isyanla övünme ve Lozan bıçak gibi bunları kesiyor. Lozan’dan sonra yeni söylem 
başlatılıyor. 1965 yılında 1915 olaylarının ellinci yıldönümünden sonra da eylem politikasında ciddi bir değişiklik 
yapıyorlar. 1973’ten – 1985’e kadar farklı bir evre. Biliyorsunuz bu evrede silahlı terör faaliyetinde bulunup 36 tane 
suçsuz günahsız diplomatı ve elçilik görevlisini katlediyorlar. Terörü kullanarak sorunu farklı bir boyuta taşıyorlar. 
Geldiğimiz noktada şimdi de diyorlar ki; soykırım kararları soykırım anıtları vesaire. Bu şunu gösteriyor: İhtilaf şu 
anda da devam ediyor. Filmle devam ediyor, belgesel ile devam ediyor. Romanla devam ediyor. Bugün belgesel, film, 
edebiyat, roman bunlar bir tür tank gibi top gibi silah gibi kullanılıyor.

Bu bir kirli savaştır arkadaşlar. Tek kelime ile bu bir kirli savaştır. O nedenle ben tekrar tekrar teşekkür ediyorum. 
Tapu Kadastro Genel Müdürlüğümüze, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümüze, Türk Tarih Kurumumuza. Çok başa-
rılı işler yaptılar ve yapmaya devam edecekler. 

Son olarak şunu söyleyeyim: 1919 yılında New York Halk Kütüphanesi’nde Türk-Ermeni ilişkileri konu başlığı 
altında Türkleri karalayan, kötüleyen eserlerin sayısı 2019. Bizim ne yaptığımızı anlatmaya çalışan eserlerin sayısı 
sadece 17. 

Ve birde şunu söylememe izin veriniz. Osmanlı hükümeti ve ondan sonraki milli mücadele döneminde kurulan 
hükümet ve o yıllarda Avrupa’da bulunan Türk aydınları, 1923 yılına kadar Fransızca, İngilizce, Almanca ve Arapça 
olmak üzere doğrudan bu sorunu anlatan 33 kitap yayınlamışlardır. Bu da çok önemlidir. Yani mücadelenin önemli 
bir kısmını bilimsel yayınlar ve özellikle diğer dillerdeki yayınlar oluşturmaktadır. O dönemde yaptığımız yayınlar, 
yabancı dillerde yayınlar, arşiv belgelerini de yabancı dillerde yayınlıyoruz. Çünkü bunu anlatmamız gerekiyor ve bu 
milletin evlatları zorunlu sürgün olarak yaşadıkları yerlerde Zürih’de, Lahey’de bulundukları ülkelerin dillerinde bro-
şürler yazarak 1915 olaylarının ne olduğunu anlatmaya çaba gösteriyorlar. Bize düşen ise onların nöbetini devralmak 
ve milletimizin bu konudaki hukukunu sonuna kadar savunmaya devam etmektir.

ZEKERİYA KURŞUN
Benim anladığım kadarıyla, izninizle şunu ilave etmek istiyorum. Esas itibari ile isterseniz 1878'de isterseniz 

1914'de başlayan temel sorunların Lozan’la durdurulduğunu -ki sorunun bir tanesi Doğu Anadolu’da Ermenistan 
kurdurma fikriydi- Lozan‘la bunun önlenmiş olduğunu ama bu tehlikenin bitmediğini, bu konuda benzeri faaliyetlerin 
anlayışların sürdüğünü ifade eden Hocamız aslında her halde şunu da ilave etmemizi istiyor: Yani aynı zamanda bu tür 
faaliyetlerle mücadele edebilmeniz için bir meşrutiyet kaynağınız olmalı. O da Lozan olsa gerektir.

Efendim şimdi tabii Sevtap Hanım başta sorduğum bazı sorulara cevap verdiler. Özellikle bu meselenin sadece 
bir millî mücadele ile ilişkili olmadığını çok öncesinden başlayan ama millî mücadelenin bir sonucu olarak netleştiğini 
ifade ettiler. Teknik bakımdan heyetin durumu bakımından da bize bilgiler verdiler. Bu konuda doyurucu bilgilere 
ulaştık ama belki böyle bir antlaşmanın niteliği bakımından, uluslararası antlaşmanın şekli bakımından ve daha doğ-
rusu dünyadaki benzer uluslararası antlaşmalara baktığınız zaman Lozan nereye oturuyor. Tabi ki en önemli mesele, 
kafamızdaki bir algıyı nasıl cevaplayacağımız konusunda kendisinden birazcık açıklama yapmasını istiyorum: 2023 
yılına geldiğimizde Lozan antlaşması sona erecek mi? Sizin adınıza bunu soruyorum. Buyurun hocam.

SEVTAP DEMİRCİ
Teşekkür ederim. Söyleyemediğimizi şu 2-3 dakikada toplayayım. Dedim ki çok önemli bir antlaşmadır ve her 

zamankinden fazla sahip çıkılması gerekir. Böyle bir şey söyledim çünkü Lozan Türkiye’nin uluslararası alanda milli 
bir devlet olarak tanınmasını getirdi. Sevgili dostlar bu çok önemlidir, oraya gittiğiniz de siz neydiniz?  Ankara Hükü-
meti… devlet değil.. hatta ve hatta yenik Osmanlı diye bakıyorlar. Lozan size uluslararası tanınmayı getirdi. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yoldaki en önemli adımdı. O nedenle kurucu belge diye adlandırıyorum. İkinci 
çok önemli neden de bu, hepimizin sahip çıkmasını gerektiren.. En sonunda Zekeriya hocamızın sorduğu sorunun 
cevabını vereceğim. Birinci Dünya Savaşı’na son veren bütün barış antlaşmaları -Bulgaristan’la Neuilly, Almanya ile 
Versailles, Macaristan ile Trianon, Avusturya ile St. Germain- galipler tarafından hazırlandı, mağluplara dikte ettirildi. 
Hiçbir madde görüşülmedi, tartışılmadı bunun tek istisnası Lozan’dır. Tek istisnası çünkü arkanız da çok ciddi bir as-
keri başarı vardır. Askeri zafer vardır ve siz mücadele ettiğiniz bu emperyalist güçleri masaya oturtarak o masa başında 
müzakereye zorlamak suretiyle sonuca ulaştınız. Yani bu bir uzlaşma, bu bir müzakere, bu bir ‘devletlerin eşitliği 
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prensibi’ çerçevesinde yapılmış görüşmeler sonucu ulaşılan bir hedeftir ya da varılan bir hedeftir. Bir başka önemi; 
150-200 yüzyıldır uluslararası ilişkilerin ana gündem maddesini oluşturan Şark Meselesi’ne son noktayı koymuştur. 
Altını çiziyorum son noktayı Türkler koymuştur. Şark Meselesi,  Batının istediği gibi çözülmedi.  

Hiçbir şey bilmemiz gerekmiyor, hiçbir şey…. yani Lozan’ın ne olduğunu bilmemiz gerekmiyor. Bir tek şey 
yapsak yeter: bir Sevr haritası açacağız önümüze, bir de Lozan haritası açacağız, ikisini karşılaştıracağız. İlkindeki 
sınırlara bakacağız, sonra Lozan’daki sınırlara bakacağız.  1919‘larda kararlaştırılan Misak-ı Milli sınırları büyük 
ölçüde gerçekleştirildi. Elinizde hiçbir şey kalmamıştı sevgili dostlar: Trakya zaten gitti Birinci Dünya Savaşı öncesi, 
Balkanlar gitti, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Hem Anadolu gitti, hem Orta Doğu gitti. Siz bütün toprakları kay-
bettiniz, ama mücadele ettiğiniz Anadolu topraklarını geri aldınız. Evet, eksiği olabilir ama geri aldınız. Dolayısıyla 
Türk tarihinde gerçek bir dönüm noktasıdır. Batılılarla eşit ülke konumuna getirdi sizi bu antlaşma; ve şu çok önemli: 
Birinci Dünya Savaşı’na son veren bütün antlaşmaların tamamı yenik devletlere ağır tazminat yükü getirdi. Bunun 
tek istisnası Lozan’dır. Biliyor musunuz: Siz dediler yenilmiş bir devlet olarak tazminat ödeyeceksiniz. İsmet Paşa 
da dedi ki o halde biz de Yunanistan’ı yendik Yunanistan’da bize savaş tazminatı ödeyecek; kaldı ki biz yenik devlet 
değiliz. Biz o savaş tazminatı ödemeyeceğiz ama Yunanistan yenik devlet olarak Ankara hükümetine savaş tazminatı 
ödeyecek. Bunun için neredeyse savaşa gidiyorduk biz,  son anda bildiğiniz gibi Karaağacı bari verelim savaş tazmi-
natı karşılığı dediler. 

Dahası, bu anlaşma uzun yıllar süren savaş dönemini bitirdi. Türkiye’nin uluslararası ilişkilerine istikrar getirdi, 
güven getirdi. Birinci Dünya Savaşı’ sonrasında imzalanan bütün barış antlaşmaları yer ile yeksan olmuşken ayakta kalan 
ve bugün hala geçerli olan ve de imza eden bütün ülkeleri bağlayan tek antlaşma, Lozan barış antlaşmasıdır. Lozan barış 
antlaşmasının öyle yüzyıl sonra bitecek sonu gelecek gibi bir eki ve protokolü falan yoktur. Sizi temin ederim yoktur. 
Bütün yabancı belgelere -şu anda açılmış olan bütün belgelere- sadece Dışişleri Bakanlığı değil Sömürgeler Bakanlığı, 
Hindistan Bakanlığı; Savunma Bakanlığı, bütün belgelere baktım. Bizdeki yayınlanmış belgeler ile karşılaştırmalı olarak 
yazdım ve inceledim, 100 yıl sonra sona erecek diye de herhangi bir madde yoktur. Teşekkür ederim.

ZEKERİYA KURŞUN
Ben teşekkür ederim. Netice itibari ile sorumuzun cevabı net ve açık bir şekilde gelmiştir. Bu konuda sanıyorum 

algı ile hakikati karıştırmamak gerekiyor. Algılar devam eder biz onları önleyemeyiz ama belgeler ne söyler burada 
önemli, belgeler bize diyor ki bu antlaşma sonsuz bir antlaşmadır. Ama gücünüz farklı bir noktaya gelirse, bu antlaş-
manın eğer varsa eksikleri onun üzerinden konuşabilirsiniz. Şimdi bize ayrılan sürenin tamamlanmasına birkaç dakika 
kaldı. Ben bunu izninizle ikişer dakika olarak yine hocalarımdan rica edeceğim. Mesela biz antlaşmanın ne derece 
mükemmel olduğunu söyledik ama sayın hocam Hikmet Bey'e soruyorum bir eksiğimiz var mı? Bu antlaşmanın bir 
eksiği var mı? Bunu bize iki dakikada özetleyebilir misiniz?

HİKMET ÖZDEMİR
Hocam çok teşekkür ederim. Lozan Antlaşması'nın çok ama çok büyük bir eksikliği vardı ve orada çözülemeyen 

çözüme kavuşturulamayan önemli konular vardı. Bunlardan bir tanesi ki çok önemli Misakı Milli sınırları ile ilgili 
olarak Musul meselesi. Bir kere o konu Lozan’da çözülmedi. Çözülemedi daha sonra 1926‘da bugünkü şeklini ka-
bul etmek durumunda kaldık. Biz orada aslında bir plebisit yapılmasını istiyorduk. Çünkü bizim istihbaratımız da o 
yöndeydi. Oradaki özellikle aşiretlerin Kürt aşiretlerinin Türkiye’ye katılma lehinde oy vereceklerini biliyorduk, dü-
şünüyorduk değil, biliyorduk ama İngiltere böyle bir plebisite razı olmadı. Nitekim Kars, Ardahan, Batum’da plebisit 
yapıldı gerçi Batum’u bırakmak durumunda kaldık. Bir o konu durdu. Lozan’ın asıl büyük eksiği Boğazların bizim 
tarafımızdan kontrol edilememesiydi. Boğazlar bizim Milli egemenlik alanımıza, 1936 Montrö Sözleşmesi ile girebil-
di. Onun için Montrö Sözleşmesi’ni de lütfen Lozan’ı tamamlayan diğer bir önemli sözleşme olarak anmamız gerekir. 
O tarihe kadar biliyorsunuz biz boğazları askeri açıdan kontrol altında bulunduramıyorduk. Bir komisyonun gözetimi 
altındaydı. Başka şeylerde söylenebilir ama bu iki şey çok önemli bununla yetiniyorum teşekkür ederim.

ZEKERİYA KURŞUN
Ben de teşekkür ederim tabii, görülüyor ki, var olan bir şeyin ya da eksik olan bir şeyin tamamlanması mümkün-

dür. Montrö de bunu sağlamıştır ama tamamen yok sayarsanız neyi tamamlayacaksınız. Evet hocam size de iki dakika 
veriyorum.
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SEVTAP DEMİRCİ
Ben sayın hocama tamamen katılıyorum. Evet, önemli bir eksik Musul, tabii ama bir antlaşmada, bir görüşmede, 

bir müzakerede bir şeyler veriyorsunuz, karşılığında bir şeyler alıyorsunuz. O günkü koşullar da Musul’un alınması hiç 
ama hiç mümkün değildi. Türkiye’nin onu ancak bir savaşla alabileceği düşünülebilirdi. Bu savaşı da daha geriye bak-
tığımız zaman; 1908 işte Bosna – Hersek, hadi ona savaş demeyelim. Bosna – Hersek’in ilhakı Avusturya – Macaristan, 
arkasından nefes alamadan 1911 Trablusgarp geldi. Daha toparlanamadan 1912 -1913 Balkan savaşları geldi. Daha ne 
olduğumuz anlayamadan 1914 – 1918 Birinci Dünya Savaşı geldi. Arkadan 1919 -1922 Milli Mücadele geldi. Düşünü-
nüz ki, sürekli savaşan bitkin yorgun bir ülke var. Musul’u ancak ve ancak savaşla alabilirsiniz. Top yok, tüfek yok, ordu 
yok bunu anlatmaya gerek yok. Dolayısıyla o günkü koşullarda mümkün değildi ama Türkiye Musul’un elden kaydığını 
gayet net gördü. 1926 biliyorsunuz hocamın da dediği gibi Milletler Cemiyeti kararıyla, dikkat ediniz Milletler Cemiyeti 
kararıyla Türkiye’nin elinden alınıp, İngiliz mandası olan Irak’a verilmiştir. Türkiye bunu gördü, görüyor, gidiyor eli-
mizden ve bir operasyon düzenlemeye çalıştı. Musul’a operasyon düzenlemek üzereydi. Türkiye’nin Musul operasyonu 
gerçekleştirdiği sırada sizde pekâlâ biliyorsunuz bir anda Türkiye’nin güney doğusunda Şeyh Sait isyanı patlak verdi. 
Türkiye güneye gönderdiği birliklerini geri çekip, içerideki isyanı bastırmakta kullandı. Zamanlama manidardır, bu kadar 
da tesadüf olur mu diye düşünmek lazım, tam Musul operasyonu sırasında içeride bir ayaklanma…. 

İkinci konuda hakikaten hocamın dediği gibi Boğazlardır. Uluslararası komisyon kuruldu ve askersizleştirildi. 
Ama Mustafa Kemal Atatürk, siyasi konjonktürü son derece başarılı bir şekilde okuyarak, İkinci Dünya Savaşı öncesi 
bu eksiği 1936‘da toparladı ve Türkiye’nin hükümranlık haklarının perçinlendiği bir boğazlar sözleşmesi imzalandı. 
Bir de Hatay’ımız var o konuda da Atatürk son nefesine kadar bunun mücadelesini verdi. Şöyle de bir ifadesi var: 
“Kırk asırlık Tür yurdu düşman elinde esir kalamaz” diye. Kendisi göremedi ama daha sonra katıldı anavatan toprak-
larına Hatay. Bir de o gün tamamlanamayan daha uzun yıllara yayılarak ödenen Osmanlı borçları meselesi var. Konu, 
1923’de sonuçlandı ama ödenmesi uzun yıllar aldı. Osmanlı borçlarında da çok ciddi bir mücadele verildi. Değerli 
dostlar, önce altın üzerinden hesaplandı, sonra sterlin Türkiye itiraz etti ve Frank üzerinden ya da Türk lirası üzerinden 
ödeme kabul ettirildi. Ama en önemlisi, bu borçların mutlak surette paylaştırılması gerektiğinin altı çizildi ve Birinci 
Dünya Savaşı bitti de bir tek Türkiye Cumhuriyeti mi ortaya çıktı ? diğer devletlere ne olmuş ?onlar Osmanlının par-
çası değil miydi? denilerek borçlar bölüştürüldü.Türkiye Cumhuriyeti geçmişi ile bağlantısını koparıyor, işte yadsıyor 
filan gibi sözler, duyuyor ve çok üzülüyorum, böyle bir şeyi asla kabul etmiyorum. Bu bir sürekliliktir, devamlılıktır. 
Eğer böyle bir şey düşünülmüş olsaydı en basit tabiri ile ‘efendim bunlar Osmanlı borçları biz ödemiyoruz, biz yeni 
cumhuriyetiz deyip devam edilebilirdi. Oysaki o borçlar, Osmanlının borçları, 50’li yılların ortalarına kadar (1954) 
ödendi. Teşekkür ederim.

ZEKERİYA KURŞUN
Ben de teşekkür ediyorum hocama. Hikmet Bey'in bir cümlelik bir ilavesi var onu alacağız.

HİKMET ÖZDEMİR
Arkadaşlar, diplomatik yoldan bir de Hatay’ı anavatana kattık. Lozan’ı tamamlayan bir faaliyet olarak bu da tabii 

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün son hizmeti oldu.

ZEKERİYA KURŞUN
Efendim çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarımızın katkılarına. Elbette ki Lozan‘ı biz daha da konuşmaya 

devam edeceğiz ama sanıyorum burada önemli bir mesaj çıkmıştır. Bu mesaj da kongremizin bir mesajı olarak ortaya 
çıkmıştır. Önümüzde bir kurucu antlaşma var ve bu kurucu antlaşmayı hem sahiplenmeli hem de iyi öğrenmeliyiz. Bu 
açıdan izniniz olursa küçük bir öneride bulunmak istiyorum. Dünyanın en eski ve ilk antlaşması olan Kadeş antlaş-
ması nasıl ki arkeoloji müzesine dünyanın en iyi müzesi haline getiriyorsa, biz de lütfen ya bir Lozan müzesi, Lozan 
Antlaşması müzesi yapalım ya da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün burada duyduğumuz ve haberini verdiği 
müzesinde bir Lozan köşesi yapmak sureti ile bu antlaşmanın sadece kitaplardaki 15 – 20 maddesi değil bütün madde-
lerini ve bununla ilgili elimizde bulunan veya derleyebileceğimiz bütün tutanakları, bir araya getirilsin. Böylece 2023 
yılına biz daha güvenle girelim diyorum ve çok teşekkür ediyorum. 

Yalnız bir beş dakika sabrınızı zorlayacağız aramızda çok değerli bir arşiv müdürümüz var: Cezayir arşivleri ge-
nel müdürü. Tabi Cezayir bizim için çok önemli bir ülke dolayısıyla bir beş dakikalık konuşma, genel müdürlüğümüz 
takdir ettiler. 
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Prof. Dr. Abdulmecid Şeyhi. Belki de aramızdaki en yaşlı arşivci olması hasebiyle alkışı hak ediyor efendim.

ABDULMECİD ŞEYHİ
Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cezayir Millî Arşivler genel müdürü olarak çok teşekkür ediyorum. 

Bana bu fırsat verildiği için onu üzerinde sizin dikkatiniz çekmek istiyorum. Bu iki konu tabi özellikle birincisi 
buradaki kongremizi de doğrudan ilgilendiren hem arşivler hem de tarihin yeniden yazılmasıyla alakalıdır. Bu da 
kavramlar konusudur. Maalesef kavramlar ile ilgili ciddi bir problemimiz var ve bu kavramların bir kısmı da maalesef 
Osmanlı zamanından tevaruz ettiğimiz kavramlardır. O tarihte oluşturulmuş ortaya çıkartılmış ama o tarihteki manası 
ile sonraki manası farklılaşmış olan ve bu mana farklılığından dolayı da özellikle sömürgeci ülkeler ki burada Ceza-
yir örneğinde Fransa’nın çokça kullandığı bir yer bir durum olmuştur. Mesela kapitülasyon kelimesi esas itibari ile 
Fransızcada olan manası istisna, imtiyaz değildir. Dolayısıyla biz onu yani Osmanlılar kapitülasyon diye ortaya koydu 
bugün onu farklı bir şekilde imtiyaz diye algılayarak aslında tarihin yazılmasında ciddi bir sorunla karşı karşıya kalı-
yoruz. Yine aynı şekilde Fransızcadan yapılan bir takım tercümeler de Cezayir’in merkezi için ticarî merkez ve kale 
kavramlarının karıştırıldığını ve bu da Fransızlara Cezayir üzerinde baskı kurma hakkını verdiğini söylüyor. Tavsiyem 
kesinlikle kavramların kendi yerinde ve kendi asıl manalarında kullanılıyor olmasıdır. 

İkinci husus da Türk tarihçilerine seslenmek istiyorum. Çünkü Türk Tarihçileri kısmen objektif tarihçiliğe ulaş-
mış durumdadırlar. Ancak Cezayir konusunu unutmasınlar. Cezayir’e özel bir ilgi alaka göstersinler. Cezayir‘i yazar-
ken başka bir yerde olmayan özelliklerini dikkate alsınlar. Osmanlı devleti Cezayir’de özel bir idare tesis ettiğini, bu 
idarenin başka bir yerde olmadığını, çünkü Cezayir’in doğrudan doğruya Osmanlıyı davet ettiğini beyan ettiler. Bu 
davetten dolayı Cezayir hiçbir zaman Osmanlının batılıların iddia ettiği gibi sömürgesi olmamıştır. Bizde de böyle bir 
algı yoktur. Cezayir Osmanlı Devleti'nin ortağı olmuştur. Nitekim bildiğiniz gibi Cezayir’deki yöneticiler daha sonra-
ki yöneticiler dayı anlamına gelen dayılar tarafından gelen ailede annenin kardeşi manasına gelen bunu ifade etti. Da-
yılar tarafından yönetilmiştir. Başka yerlerdeki gibi beyler tarafından değil bu da gösteriyor ki Cezayir’e ayrı özellikli 
bir yer ayırmıştır Osmanlı Devleti. Biz bir sömürge değil doğrudan doğruya Osmanlı devleti ile birlikte hareket eden 
bir ülkeydik. Bu vesile ile bu imkânı sağlayan değerli yöneticilere ve özellikle Türk arşivlerine, Türkiye Cumhuriyeti 
arşivinin ve Osmanlı arşivinin sunduğu imkânlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bu sayede aslında gerçek 
sebepleri yani Osmanlı, Cezayir ve diğer meselelerdeki gerçek sebepleri anlayabiliyoruz ve bu çerçevede geleceğimi-
zi kurabileceğimizi inanıyorum ve teşekkür ediyorum.

Son olarak şu hususu arz etmek istiyorum. Lütfen arşivcilerimiz ve tarihçilerimiz unutmasınlar ki, Osmanlı Dev-
leti'nin gerçekten  kuruluşu veya Osmanlı Devleti'nin bir şekilde ortaya çıkışı bahsettiğimiz yani Osmanlının tarihi 
ile değil  doğrudan doğruya Haçlı Seferleri ile birlikte başlamıştır. Dolayısıyla o bütünlüğü terk etmeden biz bu tarihi 
tekrar gözden geçirelim ve tekrar yeniden yazalım diyor ve bana program dışı bu imkânı sunduğunuz için çok teşekkür 
ediyorum diyerek sizleri selamlıyorum.





Oturumlarda Sunulan 
Bildiriler
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األرشيف الكوني: األرشيف، الذاكرة، والهوية 
عبدهللا إبراهيم*

1

تردّدت الكلمة الدالّة على »األرشيف« في معظم اللغات القديمة والحديثة ما يؤّكد بأّن المفهوم العام لألرشيف لم يغب عن 
التاريخ، فمادام االهتمام بحفظ الوثائق والمستندات قائما فيلزم وجود مكان خاص بذلك، واألرشيف هو خالصة لجمع الوثائق 
وصيانة  والتصنيف،  والحفظ،  والتسجيل،  التدوين،  أعمال  أّن  غير  ذلك،  تلزم  التي  األعمال  وسائر  فيه،  تحفظ  الذي  والمكان 
مأثورات الماضي، وبخاصة الكتابية منها، وطرق تداولها، أكسبت مفهوم األرشيف معنى متجدّدا ما لبث على حال واحدة، وبما 
أّن حركة التدوين والتسجيل والحفظ مستمّرة، فسوف يتغذّى مفهوم األرشيف مما ترفده به تطورات الثقافة األرشيفية، فال يمكث 

على حال في وظيفته.

عرفت الحضارات القديمة صنوفا من التوثيق األرشيفي العام الذي يدمج بين األرشفة والحفظ والصيانة لكافة المأثورات، 
ومن ذلك فقد »كان السومريون يرتّبون نصوصهم وسجالت محفوظاتهم )األراشيف( داخل سالل مصنوعة من ورق الصفصاف، 
أو داخل أكياس من الجلد، أو علب خشبية، ثم يفهرسونها بواسطة بطاقات مصنوعة من الفخار«1، وهو أمر شاع في أوساط 
السالالت العراقية الحاكمة، ولوحظ بأّن »ساللة حمورابي كانت شغوفة باقتناء مؤلّفات المدن أو الدول األخرى وحفظها وجمعها 
في مكتبات«2، وبذلك بدأت تظهر األفكار األولى لخزن الوثائق في مكان واحد، وتطور األمر بعد ذلك إلى تكديس تلك الوثائق 
في أروقة القصور، أو خزنها في غرف خاصة بها، وجرى االتفاق على أن مكتبة »آشوربانيبال« هي أول مكتبة عامة معروفة 
في التاريخ، فتكون هي األرشيف األول المعروف في التاريخ البشري الى أن يثبت عكس ذلك، وينبغي األخذ في الحسبان تداخل 
وظيفتي المكتبة واألرشيف في أول األمر قبل أن ينفصال عن بعضهما، وتبقى المكتبة، في وظيفتها العامة، جزءا من األرشيف 

العام الذي يؤدّي وظيفة حفظ المأثورات الشفوية والكتابية، مهما كانت أشكالها، وحمايتها في أماكن خاصة، واإلفادة منها. 

ذهب عالم اآلشوريات »جان بوتيرو« إلى أن أرشيف بالد الرافدين  يربو على نصف مليون وثيقة، فضال عن أضعاف 
هذا العدد من اآلثار الباقية لم تتمكن صروف الدهر من محوها رغم مرور خمسة آالف سنة عليها3. وفي التفاصيل التي أفاض 
»بوتيرو« في وصفها، فإن مخلفات الحضارة الرافدينية المكتوبة باللغتين السومرية واألكادية تألفت من أكداس من وثائق ال مثيل 
الوثائق ُوضعت في مناسبات خاصة،  لها، فضال عن« مكتبة عظيمة تضم نصف مليون قطعة على األقل«4، وأربعة أخماس 
بالممتلكات،  لوائح  فهناك  السياسية؛  أو  الجماعية  أو  الفردية  الحياة  بمجرى  وبمقتضى خطط مرتبطة  الظروف،  وُكتبت حسب 
وحسابات بالواردات وبالصادرات في المخازن، ومراسيم حول تنظيم الحياة الجماعية، وجرود بحسابات األسعار، ومعاهدات 
دولية، وسندات بمعامالت البيع والشراء والقروض والودائع، ومدّونات عن عقود القران والطالق والمهور، وسجالت للوصايا، 
المصلحة  إلى  تمّت  فيتناول موضوعات ال  الباقي منها  الخمس  أما  بالملكية،  تذكارية، وصكوك  والتبنّي، والرضاعة، وكتابات 

PhD. University of Baghdad  *
لوسيان بوالسترون، كتب تحترق، ترجمة هاشم صالح ومحمد مخلوف، وزارة الثقافة، الدوحة، 2010، ص28   1

م. ن. ص28    2
جان بوتيرو، بالد الرافدين: الكتابة، العقل، اآللهة، ترجمة األب ألبير أبونا، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 1990 ص13  3
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اليومية بصلة، ألنه مطلق في المكان والزمان، فهو »األدب«، وهو أدب ثّري بموضوعاته الدينية العائدة لذلك العصر بما فيه من 
أساطير، وترانيم، وصلوات، وأوصاف لالحتفاالت الملكية، واألحداث التاريخية، والمالحم البطولية، فضال عن ضروب متعدّدة 
من الهجائيات، والحكايات، والمساجالت األدبية، وكدس ضخم من لوائح األلفاظ واألفكار، ومعجم بلغتين سومرية وأكادية، وأحيانا 
بثالث لغات، ويضم ذلك األرشيف الموسوعات والفهارس، والبحوث الرياضية، والقضائية، والطبية، والتنجيمية، والفلكية، وإلى 
كل ذلك ضم األرشيف الرافديني القديم لوائح تشرح كيفية صنع الزجاج الملون، والعطور، واألصباغ، والمشروبات الروحية، 
وإعداد األطعمة. وختم »بوتيرو« هذه التفاصيل بالقول: إن هذه الوثائق المدهشة تمتد على ثالثة آالف سنة، وليست أقدم القطع فيها 
بعيدة عن الزمان الذي فيه تّم في البالد وضع أقدم كتابة معروفة، أي نحو سنة 3000 ق.م، وكل هذه المأثورات خضعت لثالثية 

متالزمة هي التدوين، وحفظ القطع، والعثور عليها5.

النصوص ونظمها  فأول من جمع  الرافدين،  ابتكارات بالد  ابتكارا من  المكتبات كانت  أن  المصادر على  اتفقت كثير من 
العثور على  باإلمكان  الميالد صار  قبل  السابع  القرن  آشوربانيبال في  2500 ق.م، وبحلول عصر  السومريون في حوالي  هم 
المحفوظات في أماكن كثيرة متعدّدة، وكان الكهنة يستشيرون النصوص الدينية، وكانت القصور تحتفظ بالحوليّات، والمراسالت، 
عن  بسجالت  تحتفظ  التجار  عائالت  كانت  بل  والمعابد،  القصور  على  حكرا  السجالت  بهذه  االحتفاظ  يكن  ولم  والمعاهدات، 
العقود والمراسالت التجارية، كما كان األفراد يجمعون مكتبات صغيرة مكّونة من نصوص دينية وأدبية من أجل الفائدة والمتعة 
الشخصية. لكن آشوربانيبال ذهب إلى أبعد من هذا، فكانت مجموعته من الُرقم الطينية والصخرية هي األرشيف المحفوظ في 
القصر الذي ورثه عن أبيه وجدّه، غير أنّه، بفعل اهتمامه الثقافي والديني، أضاف إليه كثيرا، وزاد في إثرائه، وحين تولّى الحكم 
بنى له قصرا خاصا به، شمال قصر أبيه، ضّم إليه غرفة كبيرة جعل منها مكتبة للقصر، وأودع فيها ما تحدّر إليه من العهود 
السابقة، ومن ذلك ملحمة كلكامش، كما أصبح معبد نَبو، إله الكتابة، ثالث المخازن الكبرى في أرشيفه؛ حيث شّكل مع المخزنين 
اآلخرين مجموعة آشوربانيبال الكبرى التي كانت تنمو باستمرار طوال حكمه الذي استمر زهاء أربعة عقود، ولم تكن مكتبته أكبر 
مكتبة ابتكرت، فحسب، بل أشملها أيضا؛ إذ استوعبت نصوصا مهمة من كل أنحاء إمبراطوريته، وأفضلها تنظيما حيث كانت 
األلواح تُنسخ بصيغ قياسية ثابتى، ثم تُرقّم بعناية وتُعنون وتُصنّف. وكانت تبذل جهود عظيمة لضمان دقة النصوص األقدم، ويعود 

الفضل في معرفتنا ألدب بالد الرافدين اليوم إلى مقتنيات آشوربانيبال بالدرجة األولى6.

يجوز اعتبار مكتبة آشوربانيبال أول أرشيف معروف في التاريخ. من الصحيح أنه هنالك مكتبات شخصية قبل ذلك؛ لكن 
هذه المكتبة األولى التي جرى تحديد وظيفتها العامة، وهي الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي والديني لبالد الرافدين من 
شمالها إلى جنوبها، بما في ذلك ثبت الملوك القدامى في بالد الرافدين، وقد ُخصص للقيام بذلك عدد وافر من النّساخ والكتّاب تولّوا 
تدوين كل ذلك في مئات آالف األلواح الطينية المشوية بالنار، وفيها حفظ التراث السومري والبابلي واآلشوري. وإذا كان األرشيف 
جالت والوثائق، فسيكون الوسيط بين الثقافات حينما يدرج نفسه في تيار اإلرسال واالستقبال  الحديث هو المكان الخاص بحفظ الّسِ
العابر للغات. وكان آشوربانيبال« مدركا تماما للرابطة بين الحاكم والكلمة المكتوبة« فقد ُعثر على لوح يحمل تعريف به بأنه »ملك 
العالم«، وقد وهبته اآللهة نفاذ البصيرة، ومنحه نبو، إله الكتابة، الحكمة، فكتبها على األلواح، وجمعها، ورتّبها متدّرجة، من أجل 
أن يسهل له قراءتها، واحتفظ بها في قصر«7، وبعمله العظيم وفّر آشوربانيبال فرصة نادرة لمن جاء بعده في معرفة تاريخ بالد 

الرافدين، وبذلك جرى ربط وظيفة األرشيف بالهوية.
2

وإذا كان »األرشيف« في التاريخ القديم يتألّف من خزانة إليداع الُرقم الطينية، والنقوش الحجرية، وأوراق البردي، والجلود 
المدبوغة، فقد تطّور، في العصر الحديث، وآل الحال به إلى مجموعة مبان غايتها حفظ ماليين الوثائق بأشكالها الكتابية والصورية، 
وانتهى األمر بأقراص صلبة كبيرة الحجم حفظت الصور الرقمية للوثائق، وصار أمر تداولها عبر الشبكة العالمية متاحا للباحثين 
والمتخصصين، وربما عامة المتّصفحين، وفيما كان األرشيف يعاني من مشاكل الحفظ واالّطالع، وتعذّر العثور على الوثائق 
المطمورة فيه، أمسى، بالفهارس اإللكترونية، والتبويب الحديث، سهل المنال، وربما يكون األرشيف، بطرائق الحفظ الُمحكمة، 

5  م. ن. ص 33-34
كام، ترجمة موسى أحمد الحالول، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، 2012، ص184-185  6  ديفيد دامروش، كتاب بين الرُّ

7  ألبرتو مانغويل، المكتبة في الليل، ترجمة عباس المفرجي، دار المدى، بغداد، 2012، ص83
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كثير من األرشيفات عبر  بالغة في  تسببت في أضرار  التي  اآلفات  والتلف، والضياع، وهي من  التآكل،  منأى عن  أصبح في 
التاريخ، فضال عن الكوارث الطبيعة من زالزل وفيضانات، أو األعمال المقصودة كالحروب والغزوات، وما يتبعها من تدمير 
أو نهب، فكل ذلك أصبح من تركة الماضي، فقد بلغ األرشيف منطقة األمان نتيجة لتطور وسائل الحفظ والتصوير واالستنساخ، 
وبإدراجه في شبكة اإلنترنيت، وحفظه في أقراص صلبة، وإيداعه في أماكن حصينة، فقد أضحى في مأمن من صروف الدهر 
العفوية أو المدبّرة، ولكن يتهدّد األرشيف في المستقبل هو غير ما كان يهدده في الماضي؛ فتوّسع المادة األرشيفية، وتداخلها، 
وعدم اإلفادة منها في تغذية الذاكرة، وصون الهوية الجماعية، في ظل العولمة، أصبح من األخطار التي تهدّد وظيفة األرشيف، 
فال خوف على األرشيف نفسه، ولكن المخاطر تحدق بوظيفته العامة في صوغ الوعي الجمعي بالهوية، وبتوفّر وسائل االتصال، 
الثقافية التي بّشرت بها العولمة خدشْت صلة اإلنسان  وتطّورها، أصبحت محتويات األرشيف ميسورة للجميع، لكّن التحيزات 
التفكير في  الجماعية، وأمسى  الذاكرة  يقدّر مخزون  الماضي، وال  بمأثورات  يأبه  ما عاد  ثقافيا  أنموذجا  باصطناعها  بالماضي 
أرشيف يديم التواصل بين الثقافات، مع مراعاته للخصوصيات، والتنّوعات، أمرا ضروريا، فغاية العولمة تخّطي تركة الماضي 
بافتعال ذاكرة ال أعماق لها، وبذلك سيحل االبتذال والنفعية محل الجديّة والفائدة، وقد يعمل األرشيف الجامع على إنصاف الثقافات 
الطرفية، ويضفي عليها التقدير والعناية، ويؤدي وظيفة تعميق وعي الشعوب بهوياتها بدل أن تتعرض للمحو من النماذج الثقافية 

االستهالكية الجاهزة؛ وذلك هو »األرشيف الكوني«. 

من الضروري ربط داللة األرشيف بوظيفته الحقيقية، وهي الحفاظ على الذاكرة الجماعية وتزويدها بما تحتاج إليه، وبغير 
ذلك يصبح األرشيف عبئا ال فائدة منه، فقد اطلقت كلمة »األرشيف« على الوثائق المحفوظة بسبب قيمتها التاريخية8 ألنها تؤدي 
هذه الغاية الجليلة. وال يكتسب األرشيف أهميته من غير تقويم دائم، وتقويم األرشيف هو: تحديد الوثائق التي تستحّق الحفظ الدائم 
بسبب قيمتها الفعلية، ويشمل التقويم عملية الفرز لتحديد قيمة الوثائق بناء على استخدامها اليومي الرسمي أو من ناحية فائدها في 
البحث التاريخي9، وبذلك يؤّسس األرشيف وعيا أصيال لدى الشعوب ببدايات األفكار والظواهر، وبتطوراتها عبر الزمن، وعلى 
هذا فقد ذهب »دريدا« إلى أّن كلمة أرشيف تحيل على معنى البدء، ولها صلة بمبدأ األشياء، ويكون البدء مرتبطا إما على وفق 
الطبيعة أو على وفق التاريخ، وبذلك فهو يشير لألصل، ويحيل الجذر اليوناني لكلمة )أرخيونArkheion( على البيت المعلوم، 
أو المسكن المعروف، وبمرور الوقت صار يدل على مستودع الوثائق والسجالت10، وما لبث أن تطور المفهوم فصار يحيل على 

السجالت الرسمية، أي ما أمسى يعرف بـ«األرشيف العمومي«11.

يتولّى األرشيف، والحال هذه، مهّمات كثيرة يمكن تقسيمها على نوعين من الوظائف: وظائف فردية يتواّلها الباحثون لفائدة 
البحوث، ووظائف عامة تتصل بحاجة المؤسسات إلى الوثائق في رسم سياساتها. ولألرشيف، كما سلف القول، تاريخ عريق في 
ثقافة الشعوب قاطبة، وهو بمعنى من المعاني يمثل الذاكرة القومية ألي شعب من الشعوب، ويمكن تقسيم األرشيفات إلى أرشيفات 
محليّة، وإقليمية، وقارية، وكونية، وتتوفّر حاليا مؤّسسات وسيطة لترحيل الوثائق من أرشيف إلى آخر، ولعلها تنتهي بـ«أرشيف 
كوني« يجمع األرشيفات كلها، ويستخلص ما فيها من وثائق مهمة لها صلة بتواريخ الشعوب، وتجارب األمم، واألحداث الفاصلة 
في التاريخ اإلنساني بوجوهه السياسية واالقتصادية والدينية واالجتماعية والثقافية والبيئية والعلمية. ومن المهم مراعاة أمر هذه 

الخزانة االفتراضية الشاملة للمستندات العالمية، وإتاحة تداول محتواها للمستفيدين منها اآلن أو في المستقبل.

ظل األرشيف مستودعا للوثائق بأشكالها المختلفة: الحجرية، الطينية، والجلدية، والورقية، والبصرية، والسمعية، والرقمية، 
لكن ينبغي اقتراح وظيفة أخرى لألرشيف، وهي أن يكون مصدّرا للمعرفة العامة، وصائنا للهويات الجماعية، ومحافظا عليها من 
النسيان؛ يتحقّق ذلك بإدارج محتوى األرشيف في تيار المعرفة اإلنسانية، وتسهيل االنتفاع به في سائر إرجاء العالم، وقد تصبح 
دار الوثائق محطة إرسال للمعرفة تبعث بما فيها إلى كّل مكان، فذلك يعّمق معرفة العالم بنفسه حينما يعيد االعتبار للمأثورات 

المنسية، والوثائق المطمورة، بوضعها تحت النظر، وتسهيل أمر ترجمتها لكل من يحتاج إليها.

لم تتفق اآلراء بعدُ على تحديد أهمية المستندات، والمعايير التي ترّجح أهمية مستند، وتخفض قيمة أخر، فما يبدو غير مهم 

8  سلوى علي ميالد، قاموس مصطلحات الوثائق واألرشيف، دار الثقافة، القاهرة، 1982، ص9
9  م. ن. ص22

10  جاك دريدا، حمى األرشيف الفرويدي، ترجمة عدنان حسن، دار الحوار، الالذقية، 2003، ص 7-9 
11  سالم عبود اآللوسي، ومحمد محجوب مالك، األرشيف: تاريخه، أصنافه، إدارته، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1979، ص5
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في هذا اليوم سيظهر مهما في يوم غد، وما يعدّ متوسط األهمية في هذا القرن سيبدو غاية في األهمية في ذاك القرن، وما كان 
عبارة عن رقم طيني في العصور البابلية واآلشورية صار اليوم من النوادر في أهميته التاريخية، ولعل األرشيف الوسيط يكاد 
يكون بأهمية األرشيف األصلي الذي تودع فيه المستندات األصلية؛ فاألرشيف الوسيط يتولّى أمر تداول المستندات، وتبادلها، فيما 
يعد األرشيف األصلي هو الخزانة الخاصة بصونها وحمايتها. لن تتزعزع الثقة باألرشيف األصلي إنما يعمل األرشيف الكوني 
على امتصاص محتوياته، وإعادة توزيعها على العالم، وتداولها بما يوسع من الذاكرة الجماعية لألمم والشعوب، ويعّمق معرفتها 

بالماضي السحيق، ويساعد في استكشاف آفاق الستقبل. 

لقد أفرز التاريخ أرشيفات وطنية أو قومية، وصار من المناسب ظهور األرشيف الكوني، وقد يتعثر ظهور هذا األرشيف 
الجامع ألغلب ما أنجزه اإلنسان، الختالف األزمنة، واألمكنة، واللغات، والموضوعات، والشعوب، ولكن يحّق، على  العظيم 
سبيل االفتراض، القول بضرورة انشاء ذلك األرشيف الذي يتألف من مجموع األرشيفات الوطنية أو القومية أو االمبراطورية. 
من الصحيح أن كثيرا من األرشيفات الوطنية ما زال بعيدا عن تيار المعرفة العالمية بسبب الحواجز الثقافية واللغوية والسياسية، 
غير أنه باإلمكان توحيد تلك األرشيفات بعمل جبّار يردم الفواصل فيما بينها، ويزيل الحدود الفاصلة بين محتوياتها، وباالستعانة 
باألرشفة الرقمية التي اختزلت المساحات والحجوم إلى أقراص صلبة، أو تداول تلك المحتويات عبر شبكة األنترنيت يمكن تحقيق 

ذلك بِِفَرٍق من المتخصصين بالمحتوى الرقمي تتولى القيام بهذه المهمة الجليلة، بما في ذلك اإلفادة من برامج الترجمة. 

ولعّل المجلس الدولي لألرشيف The International Council on Archives يتولّى ذلك، فهو جزء من مهماته كونه 
معنيا باألرشيفات في العالم، فمن مسؤولياته األساسية تسيير األرشيف واالعتناء بالتراث األرشيفي وحفظه واستعماله في العالم 
وبتمثيله  السجاّلت  لهذه  بعرضه  وذلك  األرشيفّي،  العالمّي  التراث  وللحفاظ على  األرشيف  إدارة سجاّلت  والعمل على  قاطبة، 
للمتخّصصين في هذا المجال في جميع أنحاء العالم، ونقل المعرفة األرشيفية إلى خارج الحدود الجغرافيّة الوطنيّة. ومعلوم بأن 
)ICA( تأسس في عام 1948  ومقّره في باريس، وهو يتطلّع إلى حفظ التراث األرشيفي لإلنسانية بتبادل الخبرات، واألبحاث، 
في  األرشيفات  تطور  دعم  المعلنة  األساسية  أهدافه  ومن  األرشيفية.  المؤسسات  تنظيم  وحول  المهنية،  المسائل  حول  واألفكار 
كل البلدان بالتعاون مع الهياكل الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية، وتطوير الممارسات الجيدة، وتقوية العالقات بين 

األرشيفيين في العالم، وتسهيل استعمال الوثائق بالتعريف بمحتواها على أوسع نطاق وتسهيل النفاد إليها12.

أصبحت الحاجة ماسة ألرشيف جامع تنتفع منه سائر األمم في صون ذاكراتها، وحماية مأثوراتها، ويؤدي هذا األرشيف 
تتسم  ال  عمومها  في  اإلنسانية  القيم  أّن  للعالم  يكشف  وسوف  والثقافات،  الشعوب  بين  التعارف  إشاعة  في  األهمية  بالغ  دورا 
بالتعارض إنما بالتكامل، فهي ال تفّرق بين أهلها بل تجمعهم، شرط أن تنزع عن نفسها التطرف، وتنأى عن األيدلوجيات السياسية 
والدينية المتشدّدة، وإذا ما تعارفت الشعوب واالمم فسوف تسهر على مصالحها، وتحرص على مدّ جسور الثقة فيما بينها، وتقبل 
االختالفات فيما بينها باعتبار أن كال منها له ما يميزه عن اآلخر ويشركه معه، وكلما زاد تعارف األفراد والجماعات سهل عليهم 

إدارك األرضية المشتركة للقيم التي ينتمون إليها13.

لن تقتصر وظيفة األرشيف الكوني على تجسير الصلة بين الماضي والمستقبل، بل ستتخّطى ذلك إلى ربط أطراف العالم 
قديمه وحديثه، وعملية التجسير بنوعيها تشكل قوام الهويات؛ ألنها تغذّي الذاكرة بما تحتاج إليه من أجل بناء مفهوم واضح للهوية 
الجماعية، فال يُبنى تاريخ األمم إال على األرشيف الحاوي على سجالتها الكاملة، وسوف يلعب األرشيف الكوني دورا أساسيا 
تواريخ  كافة من  اللغوي  التعبير  أشكال  النظر  تحت  البشرية، ألنه سيضع  الخصوصيات  الثقافات، وطمس  تذويب  مقاومة  في 
وبذلك  العلمية،  والكشوفات  والعسكرية،  والسياسية  االقتصادية  واالتفاقات  الرسمية،  السجالت  عن  فضال  ومأثورات،  وعقائد 
يصون الذاكرة التي تتهدّدها العولمة بسياسة محو التنوع. إذن يمكن أن يغذّي األرشيف الكوني الذاكرة الفردية والذاكرة الجماعية 
النسيان، وال ندثرت  العالم إلى طّي  العالم، ولواله لذهب  بمقومات تتعرف فيه على نفسها وعلى سواها، فاألرشيف هو ذاكرة 
الكبيرة والصغيرة وكّل ما أنجزه بني البشر، فاألرشيف شاهد عيان على المسار اإلنساني بظفره  التواريخ والوقائع واألعمال 
أو بانهزامه، وبكل ما فيه من مالبسات، وخالفات، وتوافقات، وال ينبغي العبث به بل الحفاظ عليه باعتباره مدونة واصفة لتلك 

 )www.ica.org( 12  انظر موقع المجلس الدولي لألرشيف
13  جون رالستون سول، انهيار العولمة وإعادة اختراع العالم، ترجمة محمد الخولي، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2009، ص462
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األعمال واألفعال. 

الفكر اإلنساني، منذ  ثّم، فهي جزء جوهري من  الفاعلة، ومن  الحياة اإلنسانية  الذاكرة شرط ال غنى عنه في  ومعلوم أن 
األساطير األولى إلى العصر الحديث، فسؤال الذاكرة يغطي مسار التاريخ البشري، ألن ذلك المسار يحّل المعضالت الكبرى في 
حياة اإلنسان، وقد رأى »جون لوك« أن الذاكرة تؤدّي وظيفة ضرورية للعقل؛ ألنها مستودع األفكار، ولكن، وبسبب العولمة، 
بدأت تلوح أعراض فقدان الذاكرة، فلم يعد باإلمكان استرجاع الماضي التاريخي، وجرى األخذ بشذرات منه لالنتفاع بها في سياق 
الصراعات، أو باعتبارها مأثورات جاذبة لالهتمام التجاري، وقد رأى القائلون بأهمية الذاكرة أنها بدأت تتعّرض للتهديد الحقيقي، 

أو إلعادة انتاج محتوياتها في سياق الصراعات االجتماعية والدينية14.

بّشرت العولمة بعالم تهمين فيه الثقافة الغربية، وتستبعد سائر الثقافات األخرى، وتسبّب ذلك بظهور أعراض فقدان الهويات 
األصلية الضطراب الذاكرات الجماعية، وحجب محتواها عن النظر، أو تشتيته بما ال يتيح له تأسيس قاعدة تاريخية - نفسية 
للهوية، وذلك استنادا إلى فرضية تقول بأنّه في العالم المعاصر »ال أحد يراقب، وال أحد يهتم، وال أحد يحفظ سجال ألّي شيء؛ إلى 
درجة أن الذاكرة والتاريخ كالهما ميتان«15، وال يتوقف األمر على محو الذاكرات الجماعية بل طمس الشعور المشترك المنبثق 
من »التجارب المشتركة« لبني البشر، باألرشيف تتبلور هوية مرنة، وهو يحررها من قيود التطّرف الديني والقومي ألنه يحافظ 
على المعارف المتراكمة عبر التاريخ. ينبغي تأكيد القول على ذلك على الرغم من أنه لم يعد من المقبول األخذ بالقول القديم حول 
الهوية الثابتة باعتبارها جوهرا مطلقا؛ ألن الهوية الحديثة في حراك تاريخي دائم، وإذا كانت فيما مضى تميز الجماعات عن 
بعضها، وتعيد انتاج التماثل فيما بين أفرادها، بما يجعل الفرد عضوا في جماعته، وله منزلة فيها، فقد انتهى األمر بالهوية الحديثة 
إلى األخذ بالتحّول ألنها »تفترض وجود هيئات متعدّدة، ومتبدلّة، وزائلة، ينتمي إليها األفراد لفترات محدودة، وتقدّم لهم مصادر 

مماثلة يديرونها باسلوب متنّوع ومؤقّت. وفق هذا التصور يمتلك كل شخص انتماءات عديدة يمكن أن تتغير أثناء حياته«16.

بالهوية  له صلة  ما  كل  وفي  االجتماعي،  االنتماء  مفهوم  وترسيخ  لنفسها،  المجتمعات  تخيّل  بأساليب  الهوية  سؤال  يعنى 
الجماعية فإن مبادئ الوحدة واالستمرارية تحتل موقع الصدارة، ألنّها ترمي إلى تحقيق الكمال والتماسك؛ فما الهوية سوى تصور 
الجماعة لنفسها بوصفها كيانا منسجما ومتجانسا، وباعتبارها أمة ذات جوهر مشترك، وتغلب القول بوجود عائلة قومية لها جسد 
واحد ودم واحد ووطن حاضن لها، ونتج عن ذلك أن الجماعة تريد الحفاظ على ثقافتها وتراثها وذكرياتها وقيمها وطباعها، فضال 
بين األجيال والقوة  إيجابية على االستمرارية  قيمة  بالتغيير، وتنكره، وبذلك تضيف  تعترف  الزمن، وهي ال  عن فرداتها عبر 
األخالقية للتراث17، وبذلك يصح القول بأن هذا الهدف يتحقّق بصون األرشيف العام الحافظ على الذكريات المشتركة من دون 
السماح باالنغالق واالنطواء؛ ألن مفهوم الهوية القديم قد جرى عليه ما جرى من تحويل له صلة بجملة المتغيرات التي فرضها 
العصر الحديث، فظهرت الهوية المرنة التي  تتصل بالهويات األخرى وتنفصل عنها في الوقت نفسه؛ تتصل بها ألنها جزء من 
المشترك األعلى المغذّي للهويات كلها، وتنفصل عنها في حيازتها على خصوصيات ثقافية نابعة من السياق التاريخي الُمشّكل لها. 

وهذا االزدواج في الخصائص مفيد للهويات الجماعية ألنه يضعها في إطار التفاعل بين العام والخاص.

    لقد جرى التأكيد خالل العقود األخيرة من القرن العشرين على أّن »الغاية األساسية لنزعة العولمة هي تركيب عالم 
التشتت، والتمزق، والفرقة، وتقاطع األنساق  القيم، والتصورات، والغايات، والرؤى، واألهداف محل  متجانس تحلُّ فيه وحدة 
الثقافية. ولكن هذِه النزعة تختزل العالم إلى مفهوم، بدل أن تتعامل معه على أنه تشكيل متنوع من القوى، واإلرادات، واالنتماءات، 
الضيقة،  بالخصوصيات  المغلقة، والمطالبة  التعصب  تفجير نزعات  إلى  بالتنوع ستؤدّي  تقرُّ  والثقافات، والتّطلعات. ووحدة ال 
وظهور نزعات العنف، واللجوء إلى التأصيل شبه المغلق؛ فالعولمة بتعميمها النموذج الغربي على مستوى العالم، واستبعادها 
التشكيالت الثقافية األصلية، إنما توقد شرارة التفّرد األعمى؛ ذلك أّن بسط نموذج ثقافي بالقوة ال يؤدّي إلى حّل المشكالت الخاصة 
بالهوية واالنتماء، إنما يتسبّب بظهور أيديولوجيات متطّرفة تدفع بمفاهيم جديدة حول نقاء األصل وصفاء الهوية، واالمتناع عن 
الحوار والتواصل. إلى ذلك فإّن عملية محاكاة النموذج الغربي ستقود إلى سلسلة ال نهائية من التقليد المفتعل الذي تصطرع فيه 

14  طوني بينيت، ولورانس غروسبيرغ، وميغان موريس، مفاتيح اصطالحية، ترجمة سعيد الغانمي، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2010، ص 344-348
15  حميد دبشي، بشرة سمراء، أقنعة بيضاء، ترجمة حسام الدين خضور، دار نينوى، دمشق، 2014، ص125-126

16  كلود  دوبار، أزمة الهويات: تفسير تحّول، ترجمة  رندة بعث، النمتبة الشرقية، بيروت، 2008، ص21-22 
17  مفاتيح اصطالحية، ص702 
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التصورات، وهو يصطدم بالنماذج الموروثة التي ستبعث على أنها نُظم رمزية تمثل رأسمال قابل لالستثمار األيديولوجي عرقيا 
وثقافيا ودينيا«18. 

وضعت العولمة، والحال هذه، نفسها في تحدّ صريح  للخصوصيات الثقافية، وعملت على خلخلة الهويات الراسخة، بل 
إنها عّرضت اإلطار القومي للتهديد، وهو إطار شيّد الناس به هوياتهم، وأضفوا المعنى على حيواتهم، فتنامى، بظهور العولمة، 
إحساس بتفاقم التجزئة الثقافية، وتآكلت اليقينيات القديمة، وتحلّلت المعايير السابقة، وحّل محلها عالم سطحي قام على األخذ بالهوية 
الجاهزة؛ فالعولمة بشرت بأزمة هوية، وتأدّى عن ذلك أن كثيرا من الجماعات األصلية شعرت بأن هوياتها تتعرض للتقويض، 

فيما كانت من قبل تتصف بالتماسك19.
3

يمكن تشكيل األرشيف الكوني من خالصة األرشيفات األخرى، ولكن خير له أن ينبثق، في أول األمر، من أرشيف كبير 
وعريق يكون بؤرة لذلك األرشيف، ويصلح »األرشيف العثماني« أن يكون نواة لألرشيف الكوني لما يتفرد به من مزايا نادرة بين 
األرشيفات الوطنية والقومية، ففضال عن ثرائه بالوثائق األصلية باعتباره أحد أكبر خزائن األرشيف في العالم، فهو يتسم بالشمولية 
التي تغّطي األحداث التاريخية واالجتماعية واالقتصادية لعدد كبير من الشعوب التي كانت في إطار السلطنة العثمانية، إذا يعد 
األرشيف العثماني المرجع األهم للتاريخ القومي لزهاء أربعين بلدا في غرب آسيا، وشرق أوربا وشمال أفريقيا لمدة زادت على 
خمسة قرون، وقد انتبه العثمانيون منذ وقت مبكر إلى األخذ باألرشفة، وكانت »األوراق الرسمية تحفظ بعناية كبيرة في الدولة 
العثمانية داخل أكياس وصناديق«20. ومع االهتمام الواضح بالوثائق الصادرة عن اإلدارات في السلطنة العثمانية، بما في ذلك 
الباب العالي، منذ أول نشأة الدولة، فقد صدر قرار بإقامة مؤسسة أرشيفية خاصة بحفظ السجالت بتاريخ 1846 سميت »خزينة 
األوراق« تكون أرشيفا للدولة، وإنشاء المبنى الخاص بها«21. وكان االهتمام باألرشيف محّط اهتمام السالطين والصدور العظام، 
وعيّن لخزانة األوراق مدراء عامون كانت لهم الحظوة الكبيرة في المواقع الوظيفية للسلطنة، ولم يقتصر األمر على إسطنبول بل 
امتد االهتمام باألرشيف إلى المدن الكبرى في السلطنة، ولقد توارث األتراك حرص أجدادهم العثمانيين على ذلك التقليد األرشيفي 

العظيم، فسعوا للحفاظ على تلك التركة العظيمة، والعمل على تصنيفها، وتوفيرها للباحثين.

يحتفظ األرشيف العثماني بزهاء مئة وخمسين مليون وثيقة، وهو موّزع على أماكن عدة في إسطنبول، غير أن األهمية 
العالمية لألرشيف العثماني مصدره الوثائق األساسية للدولة العثمانية منذ نشأتها في بداية القرن الرابع عشر إلى سقوطها في نهاية 
الربع األول من القرن العشرين، ويرّجح أن األرشيف العثماني يملك »أكبر رصيد وثائقي في العالم«22. وكان قد جرى تقسيم 
مواد األرشيف إلى: الدفاتر، والوثائق، وأوعية المعلومات من خرائط وصور. ويكشف األرشيف العثماني أنه كان نتاج عمل جليل 
استوى خالل عدة قرون من العمل على الوثائق والمستندات، وحفظها في أماكن أمينة رعاية لمصالح المجتمع، وفي القرن التاسع 
عشر أنشئت له إدارة خاصة للعناية به، وعلى غير عادة كثير من الدول في بتر الصلة بالماضي، فقد انصرفت تركيا إلى االهتمام 
بماضيها، وماضي الشعوب التي كانت تشارك الشعب التركي االنتماء إلى إمبراطورية واحدة مترامية األطراف، فراحت تبذل 
الجهد في سبيل صون هذه التركة العظيمة من الوثائق، وتأمينها، وإتاحة الفرصة لالطالع على محتوياتها، ويصلح هذا األرشيف 
أن يكون نواة ألرشيف عالمي يجتذب إليه أرشيفات العالم األخرى بمعاهدات واتفاقيات وتفاهمات تسهل أمر إيداع نسخ مصورة 
من تلك األرشيفات فيه، بما في ذلك إمكانية التفكير بإدارة عالمية لهذه المؤسسة التي ستكون حاوية على التراث اإلنساني بكافة 

أشكاله.

18  عبدالله إبراهيم، الثقافة العربية والمرجعيات المستعارة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2004، ص6-7
19  مفاتيح اصطالحية، ص704

20  نجاتي أقطاش وعصمت بينارق، األرشيف العثماني، ترجمة صالح سعداوي، عّمان، 1986، ص37
21  م. ن. ص 39 

22  م.ن. ص43
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İTALYA İLE İLGİLİ DÜVEL-İ ECNEBİYE DEFTERLERİ: ŞEKİL 
VE MUHTEVA ANALİZİ

Abdullah ZARARSIZ*

GİRİŞ

Roma İmparatorluğu devrinde İtalya ve Anadolu yarımadaları, bu imparatorluğun hâkimiyet sahasında bulun-
muştur. İmparatorluk içinde yaşanan siyasi gelişmeler üzerine İmparator Constantin, başkenti Roma’dan İstanbul’a 
taşımıştır. Roma’nın ikiye ayrılmasından sonra Anadolu yarımadası Doğu Roma’nın )Bizans(, İtalya yarımadası ise 
Batı Roma’nın yönetiminde kalmıştır. İki yarımada arasındaki ilişki İtalya’nın kent devletlerine parçalanmasının ar-
dından da devam etmiştir. Bu kent devletlerinden özellikle Venedik ve Cenova denizcilik alanında gösterdikleri ge-
lişmelerle birlikte Bizans topraklarına ticaret amacıyla yönelmişler ve yaptıkları anlaşmalarla Bizans topraklarında 
ticaret kolonileri kurmuşlardır.1

1071 Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu toprakları Türk hâkimiyetine girmeye başlamıştır. Zamanla fetihleri-
ni batıya doğru genişleten Türkler, XIII. yüzyıl başlarında bir liman kenti olan Antalya’yı ele geçirmiştir. İtalyan dev-
letlerinin Türklerle ilk siyasi teması da bu döneme rastlar. Kıbrıs kralı ve Venedik ile yapılan anlaşmaya göre Venedik 
tüccarları Selçuklu topraklarında ticaret yapabilme hakkına kavuşmuştur.2 Selçukluların yıkılmasının ardından Batı 
Anadolu kıyılarına hâkim olan Aydın ve Menteşe beylikleri ile de anlaşmalar yapan Venedik, XIV. yüzyıl sonlarında 
Osmanlılar ile de temas kurmuşlardır. Venedik’in, Osmanlılardan elde ettiği ilk imtiyazlar 1390 tarihini taşımaktadır. 
Bu tarihte Yıldırım Bayezid’in anlaşma için gönderilen elçi Querini’ye verdiği mektuplar ile Venedikliler, Osmanlı-
lara ait topraklarda serbestçe ticaret yapma hakkına kavuşmuşlardır.3 İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Meh-
med’den İstanbul’da bir elçi )baylos( bulundurma izni alan Venedik, 1797’deki yıkılışına dek )savaş dönemleri hariç( 
Osmanlı başkentinde elçi bulundurmuştur.4 

Osmanlı Devleti ilki 1390, sonuncusu ise 1733 tarihli olmak üzere Venedik’e otuz ahidname vermiştir. 1733’te 
yenilenen son anlaşma, Venedik Cumhuriyeti’nin Fransız işgali neticesinde tarihe karışmasına dek yürürlükte kalmış-
tır.5 İki devlet arasındaki ilişkiler, ahidnamelerde mutabakata varılan maddeler üzerinden yürütülmüştür. İstanbul’daki 
Venedik baylosu, sorumlu olduğu tebaasının şikayetlerini Divan’a iletmiş ve buradan çözüm bulmaya çalışmıştır.

Venedik gibi Cenova Cumhuriyeti de denizcilik faaliyetleri sayesinde Doğu Akdeniz’de ve Karadeniz’de çok 
sayıda ticaret kolonisi kurmuştur. Meydana getirdiği güçlü donanması ile de sonraki devirlerde Osmanlıları çok zor 
duruma düşürmüşlerdir. Ceneviz ve Osmanlı arasındaki ilk antlaşma 1352 tarihlidir.6 İki taraf arasındaki ilk ticaret 
anlaşması ise 1387 tarihini taşımaktadır.7 Bizans döneminden itibaren Galata’da yerleşen Cenovalılar, İstanbul’un fet-
hinin ardından sultanın izniyle buradaki varlıklarını devam ettirmişlerdir.8 XIV. yüzyıl sonlarında Fransa egemenliği 

* Arş. Gör., Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, e-mail: abdullahzararsiz@akdeniz.edu.tr 
1 Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I: Selçuklular’dan Bizans’ın Sona Erişine, İstanbul 1990, s.22, 28.
2 Osman Turan, Türkiye Selçukluları Hakkında Resmî Vesikalar (Metin, Tercüme ve Araştırmalar), Ankara 2014, s.133, 138.
3 Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri, s.212.
4 Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri, s.311, 318.
5 Maria Pia Pedani, “Venedik”, DİA, c.XLIII, İstanbul 2013, s.44.
6 Venedik’in Bizans ile ittifak kurarak Galata’daki Ceneviz kolonisini kuşatması üzerine Cenovalılar, Orhan Bey’e elçi göndererek ittifak teklif 

etmiştir. Venedik donanmasının Marmara Denizi’nde bulunmasından rahatsız olan Orhan Bey teklifi kabul ederek elindeki kuvvetlerin bir 
kısmını Ceneviz gemileriyle Rumeli kıyısına geçirmiştir. Halil İnalcık, “İmtiyazat”, DİA, c.XXII, İstanbul 2000, s.247.

7 Aldo Gallotta, “Ceneviz”, DİA, c.VII, İstanbul 1993, s.364; bu anlaşmanın metni ve tahlili için bkz. Kate Fleet, “The Treaty of 1387 Between 
Murad I and the Genoese”, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, vol.56, no.1, London 1993, s.13-33.

8 Mahmut H. Şakiroğlu, “Fatih Sultan Mehmet’in Galatalılara Verdiği Fermanın Türkçe Metinleri”, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, 
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altına düşen Ceneviz, bir süre sonra bağımsızlığını kazanmış olsa da eski gücünden uzak bir şekilde varlığını sürdür-
müştür. XVII. yüzyıla gelindiğinde Cenevizliler artık ticari faaliyetlerini Fransız bayrağı altında sürdürmeye başla-
mıştır.9 Cenevizliler, Viyana kuşatmasının ardından Osmanlılara karşı müttefik devletlerin yanında yer almıştır. Bu-
nun neticesinde iki devlet arasındaki ilişkiler kesilmiştir. Karlofça Antlaşması’ndan sonra Ceneviz, ticari menfaatini 
düşünerek Osmanlılar ile ilişki kurmak istemiştir. Nihayet 1711 yılında Osmanlılar, Ceneviz’den bir elçi göndermesini 
isteyerek görüşmeyi kabul etmiştir. Görüşmeler sonucunda 1712’de Ceneviz’e bir ahidname verilmiş ve Ceneviz elçi-
si İstanbul’a gelerek Galata’ya yerleşmiştir. Fakat 1715 yılında Osmanlıların Mora’yı geri almak için Venedik’e savaş 
ilan etmesi ve Ceneviz’in de Venedik’e yardım etmesi üzerine elçi sınır dışı edilmiş ve ilişkiler kesintiye uğramıştır.10

Toscana bölgesi İtalya yarımadasının batısında bulunmaktadır. Bölgenin merkezi Floransa şehridir. Bu bölge 
XV.-XVI. yüzyıllarda Medici ailesinin yönetiminde olmuştur.11 Medici hanedanının son hükümdarı Jan Gaston’un 
1733’te çocuk bırakmadan vefat etmesi üzerine Toscana dukalığı, Habsburg hanedanından imparator VI. Charles’ın 
damadı, Maria Theresa’nın ise kocası olan Franz Stefan’a geçmiştir. Franz’dan sonra da oğlu Leopold Toscana dukası 
olmuştur. Osmanlı ve Toscana arasındaki ilişkiler, XV.-XVI. yüzyıllarda Toscana’nın korsanlara destek vermesinden 
ötürü düşmanlığa dönüşmüşse de, hanedan değişiminin ardından 1747 yılında Osmanlı ile Avusturya imparatoriçesi 
Theresa arasında anlaşma imzalanınca, Franz Stefan ile de 17 maddelik bir ticaret anlaşması imzalanarak iki taraf 
arasında dostluk tesis edilmiştir. İki taraf arasındaki ilişkiler anlaşmaların yenilenmesiyle birlikte İtalyan birliği sağla-
nıncaya dek dostluk üzere devam etmiştir.12

Osmanlılar ile Sicilyateyn )Napoli( krallığı arasındaki ilişkiler XIV. yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Napoli 
ve Sicilya krallıkları 1284 yılına kadar birleşik durumda iken, bu tarihte bu iki şehre hâkim olan Anjou ve Aragon 
hanedanları arasında ayrılmıştır. Napoli krallığı Anjoular, Sicilya ise Aragonlar tarafından idare edilmiştir. XV. yüzyıl 
ortalarında ise iki krallık da Aragon hâkimiyeti altında birleşmiştir.13 İspanyol hanedanın bölge üzerindeki hâkimiyeti 
XVIII. yüzyıla dek sürmüştür. 1734’te bağımsızlığın ilan edilmesi ve İki Sicilya Krallığı’nın kurulmasının ardından 
yeni krallık Osmanlı Devleti ile ilişki kurmuştur.14 1740 yılında İstanbul’a gelen elçi bir ahidname elde ederek ülke-
sine dönmüş ve böylece iki devlet arasında ticari ve siyasi ilişki tesis edilmiştir.15 İki devlet arasındaki ilişkiler İtalya 
krallığının kuruluşuna dek devam etmiştir.

Sardinya adası, İtalya’nın Sicilya’nın ardından en büyük ikinci adasıdır. Hristiyanlığın Avrupa’da yayılmasıyla 
papalığın etkisi altına giren ada, daha sonra Cenova ve Pisa gibi devletlerin etkisine girmiştir. Napoli’ye hâkim olan 
Aragonlar ve İspanyollar burada hâkimiyetlerini kabul ettirmiştir. XVIII. yüzyıldan itibaren küçük İtalyan şehirle-
rinin birleşerek daha geniş devletler haline gelmiştir. 1815’teki Viyana Kongresi’nin ardından Savoa, Piemonte ve 
Cenova topraklarını da bünyesine katarak geniş bir krallık haline gelen Sardinya krallığı Osmanlı Devleti ile dostça 
ilişkiler içinde bulunmuştur. 1823 yılında yapılan antlaşma ile iki devlet arasında ilişkiler kurulmuş, Osmanlı Devleti, 
Sardinya’nın merkezi Torino’ya daimî elçi tayin etmiş, Sardinya’dan gelen elçiler de Osmanlı kültür hayatıyla ilgili 
çalışmalar da bulunmuştur.16  Sardinya’nın son kralı II. Vittorio Emmanuele, İtalya’da siyasi birlik kurulduktan sonra 
meclisin seçimiyle ilk İtalya kralı da olmuştur. 

XV. yüzyılda İtalya’da Fransız ve İspanyollar nüfuz mücadelesinde bulunmuşlardır. 1559’da İspanya Habsburg-
ları Napoli bölgesine hâkim olsa da bir süre sonra egemenlik Avusturya Habsburglarına geçmiştir. İtalya yarımadasın-
daki küçük devletler uzun bir aradan sonra Napoleon Bonaparte’ın 1796’daki İtalya seferindeki başarılarının ardından 
milli bir bütün haline gelmiştir. Ancak Napoleon rejiminin 1814 yılında çökmesi üzerine İtalya tekrar Avusturyalıla-
rın eline geçmiştir. Avrupa’da yaşanan siyasi gelişmeler neticesinde Fransızların desteğiyle İtalyanlar Avusturyalıları 
ülkelerinden kovmuşlardır. 1861 yılında Roma, Venedik ve San Marino dışındaki topraklar, İtalya krallığı altında 

c.XIV/25, Ankara 1981, s.211; ayrıca bkz. Kerim İlker Bulunur, “II. Mehmed Tarafından Galatalılara Verilen 1453 Ahidnamesi ve Buna Yapı-
lan Eklemeler Hakkında Yeni Bilgiler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayı 50, İstanbul 2010, s.59-85.

9 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.II, Ankara 2011, s.467.
10 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.IV/2, Ankara 2003, s.172.
11 İlgili dönemde iki devlet arasındaki ilişkilere dair bkz. Mikail Acıpınar, Osmanlı İmparatorluğu ve Floransa: Akdeniz’de Diplomasi, Ticaret 

ve Korsanlık (1453-1599), Ankara 2016.
12 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.IV/2, s.173.
13 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.II, s.459.
14 Mahmut H. Şakiroğlu, “Napoli”, DİA, c.XXXII, İstanbul 2006, s.384.
15 1740’tan önce Sicilyateyn tüccarı Osmanlı ülkesine Fransa, Hollanda ve Avusturya bayrağı altında gelmiş, bu antlaşmayla birlikte kendi 

bayrağı ile gelme hakkı kazanmıştır. Mehmet Demiryürek, “The Legal Foundations of the Commercial Relations Between the Ottomans and 
Neapolitans”, Bilig, LXIX )Bahar 2014(, s.55.

16 Mahmut H. Şakiroğlu, “Sardinya”, DİA, c.XXXVI, İstanbul 2009, s.133-134; iki devlet arasında 1820 yılından itibaren ilişki kurma girişimleri 
olmuştur. Buna dair Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan bazı belgeler için bkz. Münir Aktepe, “II. Mahmud Devrinde Osmanlı-Sardunya 
Münasebetlerine Dair Bazı Belgeler”, TTK Belgeler, c.XI/15, Ankara 1986, s.89-144; Münir Aktepe, “II. Mahmud Devri Osmanlı İmparator-
luğu ile Sardunya Kırallığı Münasebetlerine Dair İrade-i Seniyyeler”, TTK Belgeler, c.XII/16, Ankara 1987, s.101-112; Münir Aktepe, “II. 
Mahmud Devrinde Osmanlı-Sardunya Münasebetlerine Dair Bazı Belgeler-III”, TTK Belgeler, c.XIII/17, Ankara 1988, s.183-212.
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birleşmiş ve krallığa da Sardinya kralı II. Vittorio Emanuele seçilmiştir. 1866’da Venedik, 1870’te Roma da krallığın 
topraklarına katılmış ve İtalya’da siyasi birlik tesis edilmiştir.17 İtalya krallığı da siyasi ilişkileri devam ettirmek için 
Osmanlı ülkesine elçi göndermiş ve eski anlaşmaların yenilenmesi suretiyle ticari ve siyasi ilişkilerin devamı sağlan-
mıştır.18

Osmanlı Devleti’nin yabancı devletlere verdiği ahidnameler ve bunlarla ilgili ortaya çıkan problemler, ilgili dev-
letlerin elçileri tarafından Osmanlı yönetimine bildirilmiş ve bu sorunların çözümü talep edilmiştir. Bu sorunlara dair 
Divan’dan çıkan hükümler düvel-i ecnebiye defterlerine kaydedilmiştir. Günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 
İtalyan kent devletleri ve krallıkları ile ilgili on beş defter bulunduğu kaydedilmiştir.19 Ancak aşağıda detaylarıyla 
göreceğimiz üzere dördü Venedik’e, biri Ceneviz’e, ikisi İtalya krallığına, biri Sardinya krallığına, ikisi Sicilyateyn 
krallığına, ikisi de Toscana dukalığına dair olmak üzere İtalya ile ilgili toplam on iki defter bulunmaktadır. Ayrıca 
Hadariye defterleri arasında da Sicilyateyn’e dair düvel-i ecnebiye defteri niteliğinde bir defter bulunmaktadır.

Tablo 1. İtalya ile ilgili düvel-i ecnebiye defterleri.

Defter No Defterin Arşiv Tasnifindeki Adı Hükümlerin Kapsadığı Yıllar

13/1 Dubrovnik Ahkam Defteri 1604-1628

14/2 Venedik-Dubrovnik Defteri 1628-1646

16/4 Venedik Ahidname Defteri 1670-1796

17/5 Venedik Hududname Defteri 1700

18/6 Venedik Ahidname Defteri 1718-1775

19/7 Venedik-Dubrovnik Defteri 1779-1806

20/8 Venedik-Dubrovnik Defteri 1788-1806

21/9 Venedik Defteri 1802-1806

52/1 İtalya Ahkam Defteri 1823-1896

53/2 İtalya Ahkam Defteri 1903-1912

93/1 Sardunya Nişan Defteri 1823-1902

96/1 Sicilya Ahidname Defteri 1740-1859

97/2 Sicilya Defteri 1801-1859

99/1 Toskana Ahidname Defteri 1832-1857

100/2 Toskana Ahkam Defteri 1833-1859

108 Ceneviz Ahidname ve Nişan Defteri 1712-1715

6 Hadariye )Sicilyateyn( 1740-1803

1. 13/1 Dubrovnik Ahkam Defteri

192 sayfadan oluşan defterin son üç sayfası boş durumdadır. Defterdeki hükümler 1604-1618 yılları arasındaki 
meydana gelen olayları içermektedir. Defterde toplam 852 adet hüküm bulunmaktadır. Bu hükümlerden 633’ü Vene-
dik baylosunun, geri kalan 219’u ise Dubrovnik elçilerinin arzı üzerine çıkmıştır.

Defterin ilk sayfalarındaki hükümler Dubrovnik ile alakalıdır. Defterin 7-11 sayfaları arasında 1604 yılında Vene-
dik’e verilen ahidnamenin sureti bulunmaktadır.20 Bunun devamında ise Venedik ve Dubrovnik tebaalarının Osmanlı 
topraklarında karşılaştığı gümrük vergisi21, gasp ve katl22, korsanlık23 gibi olaylarla ilgili hükümler kaydedilmiştir.

17 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), İstanbul 2013, s.302.
18 Ahmet Kavas, “İtalya”, DİA, c.XXIII, İstanbul 2001, s.447-448.
19 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s.43.
20 Ahidnamenin orijinal metni Venedik Devlet Arşivi’nde bulunmaktadır. Bu ahidnamenin metni için bkz. Hans Theunissen, Ottoman-Venetian 

Diplomatics: The ʻAhd-names, EJOS, I, Utrecht 1998, s.579-591.
21 Örnekler için bkz. BOA, A.DVNS.DVE.d, n.13/1, h.59, 62, 77, 347.
22 Örnekler için bkz. BOA, A.DVNS.DVE.d, n.13/1, h.33, 47, 170, 293. 
23 Örnekler için bkz. BOA, A.DVNS.DVE.d, n.13/1, h.68, 78, 304.
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Defter Osmanlı Arşivi Rehberi’nde Dubrovnik Ahkam Defteri adı altında kaydedilmiştir. Ancak defterin ilk say-
fasında “Venedik ve Dubrovnik’e müteʻallık ahkâm kaydıdır” ibaresi bulunmaktadır. Ayrıca defterdeki hükümler de-
taylı olarak incelendiğinde bu defterin “Venedik ve Dubrovnik Ahkam Defteri” olarak adlandırılmasının daha doğru 
olacağı kanaatindeyiz. Zira defterdeki hükümler ağırlıklı olarak Venedik baylosunun arzı üzerine çıkmıştır ve Venedik 
tebaasının yaşadığı sorunların giderilmesine yöneliktir.24

2. 14/2 Venedik Dubrovnik Defteri

Defter 182 sayfadan oluşmaktadır. 2-4, 14-43, 181-182 numaralı sayfalar boş bırakılmıştır. Defterde toplam 359 
adet hüküm bulunmaktadır. Defterin ilk sayfasında Fatih Sultan Mehmed tarafından Bosna’nın fethinin ardından veri-
len ve Bosna rahiplerine ibadetlerinde serbest olduklarını bildiren fermanın sureti bulunmaktadır. Defterin altıncı say-
fasında bulunan 1630 tarihli ahidname suretinde, Dubrovnik’in Sultan Orhan zamanından beri Osmanlı Devleti’nin 
haraçgüzarı olduğuna dair atıf yapılmıştır. Defterde Dubrovnik beylerine verilen ahidnamelerin suretleri de bulun-
maktadır. Defterde Venedik’le ilişkili olarak değerlendirilebilecek yalnızca bir hüküm bulunmaktadır. Söz konusu 356 
numaralı hüküm, 1540 antlaşması ile Venedik’ten teslim alınan Monemvasya )Benefşe( ve Anabolu ahalisine Sultan 
Süleyman’ın verdiği ahidnamenin 1640’ta tecdid suretidir.25

Hükümlerin tamamı Dubrovnik elçilerinin arzları üzerine çıkmış olmasına rağmen defter Osmanlı Arşivi Reh-
beri’nde “Venedik-Dubrovnik Defteri” olarak geçmektedir.26 Bu özelliğinden dolayı Dubrovnik Defteri olarak kabul 
edilmesi gereken bu defter, yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.27

3. 16/4 Venedik Ahidname Defteri

Venedik ile ilgili ikinci defterdir. Defterde ahidname suretleri nesih hat ile, hükümler ise genel olarak divani 
kırması ile kaleme alınmıştır. 395 hüküm içeren ve 199 sayfadan oluşan defterin 94-98, 111-112, 149-165, 167-182, 
184-199 numaralı sayfaları boş bırakılmıştır.

16/4 numaralı Venedik Ahidname Defteri’nde bulunan hükümler, ahidname suretleri hariç tutulursa 1699-1797 
yılları arasını kapsamaktadır. Bu defterde 1575, 1669, 1701, 1706, 1718 ve 1733 yıllarında Venedik’e verilen ahidna-
melerin birer sureti bulunmaktadır. Ahidnamelerin dışında Venedik’e zarar veren korsanlardan dolayı IV. Murad ve 
Sultan İbrahim zamanlarında verilen ve 1670, 1718 ve 1734’te tecdid edilen nişanların suretlerini de içermektedir. 
Defterde 1714 yılına kadar farklı konularla ilgili hükümler kaydedilmiş, bu tarihten sonra iki devlet arasında 1718 yı-
lında Pasarofça Antlaşması’nın imzalanması ile sona erecek olan bir savaş dönemi başlamıştır. 1718 yılından sonraki 
hükümler ise Venedik’in Osmanlı ülkesinde görevlendirdiği tercüman ve konsolos atamalarıyla ilgilidir.  

Defterdeki hükümlere bakıldığında ağırlık noktasını konsolos ve tercüman atamaları ile Venedik elçilerinin ve 
elçilikte çalışan görevlilerin şarap satın alabilmek için aldığı izinler ve tüccarların aldığı yol izinleri oluşturmakta-
dır. Venedik tebaasının karşılaştığı en önemli sorun ise cizye ve gümrük vergisi sorunudur. Ahidnamelerde Venedik 
tebaasının cizyeden muafiyeti ve gümrük vergisinin ne oranda ödeneceği gibi konular açık bir biçimde belirtilmiş 
olmasına rağmen cizyedarlar ve gümrük eminleri bu durumu göz ardı ederek haksız yere cizye ve gümrük vergisi 
almışlardır. Bu durumu sürekli şikâyet konusu olmuş ve görevlilerden bu konulara dikkat edilmesi talep edilmiştir. İki 
taraf arasında problem olan diğer konular ise korsanlık, asayiş olayları, alacak problemleri gibi konulardır. Hükümler 
deftere kaydedilirken önce problemin nedeni belirtilmiş, ardından problemle ilgili ahidname maddesine atıf yapılarak 
sorunun bu şekilde ortadan kaldırılmasına dair emir verilmiştir.

Bu defter tarafımızca yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.28

4. 17/5 Venedik Hududname Defteri 

Düvel-i Ecnebiye kataloğunda bulunan tek hududname defteri bu defterdir. Defterin tamamı nesih yazı ile kale-

24 13/1 numaralı düvel-i ecnebiye defterinin yanı sıra 6004 ve 17901 numaralı Maliyeden Müdevver defterlerin ana kaynak olarak kullanıldığı, 
Osmanlı-Venedik ilişkilerinin XVII. yüzyıl başlarındaki durumunu inceleyen bir çalışma için bkz. Metin Ziya Köse, Osmanlı Devleti ve Ve-
nedik: Akdeniz’de Rekabet ve Ticaret (1600-1630), İstanbul 2011.

25 BOA, A.DVNS.DVE.d, n.14/2, h.356.
26 Bu hatanın nedeni Dubrovnik’in Dobravnik olarak da anılması ve Osmanlı kaynaklarında دوبره ونيک imlâsı ile yazılmasıdır. Bu durum bazı 

eserlerde söz konusu kelimenin Dobra-Venedik olarak okunmasına ve Venedik ile ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Ancak Dubrovnik’in 
Osmanlı haraçgüzarı olduktan sonra Venedik ile siyasi bir ilişkisi olmamış, iktisadi ilişkiler geliştirilmiştir. Şerafettin Turan, “Dubrovnik”, 
DİA, c.IX, İstanbul 1994, s.542.

27 Özgecan Köker, XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti-Dubrovnik İlişkileri ve Hicri 1037-1056/1627-1646 Tarihli Ahkam Defteri Transkripsiyon ve 
Değerlendirmesi, Celal Bayar Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa 2011.

28 Detaylı bilgi için bkz. Abdullah Zararsız, 16/4 Numaralı Düvel-i Ecnebiye Defteri ‘Venedik Ahidname Defteri’ (Transkripsiyon-Değerlendir-
me), Akdeniz Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya 2015.
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me alınmıştır. Toplam 120 sayfadan oluşan bu defterin 1-3, 21-23, 50-53, 77-81, 114-115, 118-120 numaralı sayfaları 
boş bırakılmıştır. 

Hududname defteri, 1700 yılında belirlenen sınırları içermektedir. 1699’da imzalanan Karlofça Antlaşması’nın 
ardından iş sınırların belirlenmesine gelmiştir. İki tarafın belirlediği heyet kararlaştırılan yerde bir araya gelmiş ve 
sınır müzakerelerine başlamıştır. Sınırlar konusunda anlaşma sağlandıktan sonra karşılıklı belgeler verilerek sınırı 
temyiz etmeyi sağlayacak işaretler konulmuştur.29

Defterde öncelikle Avusturya ile Sirem )s.4-5(, Bosna )s.6-17(, ve Temeşvar’da )s.18-20( belirlenen sınırlar kay-
dedilmiştir. 24. sayfadan 49. sayfanın sonuna dek Venedik ve Osmanlı Devleti arasında kararlaştırılan sınırlar de-
taylarıyla yazılmıştır. Sınırlar, Knin )s.25-26(, Vrlika )s.26-28(, Sin )s.28-31(, Zadvarya )s.31-34(, Duvara )s.35-37(, 
Vrgorac )s.38-40(, Çiklot )s.40-47(, Resne )s.47-49( kaleleri arasında belirlenmiştir.30

54-58 numaralı sayfalar arasında Avusturya ile Tameşvar’da belirlenen sınıra konulacak olan humkaların hangi 
mahallere konulacağı detaylarıyla kaydedilmiştir. 

60-76 numaralı sayfalarda Bosna tarafında Avusturya ile belirlenen sınırlar kaydedilmiş, 82-111 arasına Venedik 
ile belirlenen sınıra konulan alametlerin yerleri kaydedilmiştir. 112-113 ve 116-117 numaralı sayfalarda ise Venedik 
ile Mora’da belirlenen sınırlara dair bilgiler vardır ve defter bu bilgilerle sona ermektedir.

5. 18/6 Venedik Ahidname Defteri

16/4 numaralı Venedik Ahidname Defteri’nin devamı niteliğinde olan bu defterde, Pasarofça Antlaşması’nın 
imzalandığı 1718 tarihinden başlayarak 1775 yılına kadar meydana gelen problemlerle ilgili kayıtlar bulunmaktadır. 

Defterde toplam 1770 hüküm bulunmaktadır. Hükümlerin yarıdan fazlasını Venedikli tüccara ve gemi kaptan-
larına verilen yol izinleri oluşturmaktadır. Yol izinlerinin ardından Venedik tebaasının karşılaştığı gasp, alıkoyma 
ve katledilme hadiseleriyle ilgili de çok sayıda hüküm bulunmaktadır. Bu olaylarla ilgili olarak taşradaki idarecilere 
gönderilen hükümlerde Venedik tüccarının parasını gasp eden, hatta olayı katletme boyutuna dek götüren eşkıya ve 
haydutların “şerʻ-i şerîf”e göre cezalandırılmaları ve gasp ettikleri malların sahiplerine iade edilmesi vurgulanmıştır.31

Eşkıyanın faaliyetleri yalnızca tacir ve kaptanlara yönelik olmamıştır. Dönemin en önemli posta teşkilatlarından 
birisine sahip olan Venedik ile İstanbul’da bulunan baylos arasındaki mektupları taşıyan ve Osmanlı kaynaklarında 
portaliçe32 olarak anılan ulaklar da eşkıyanın hedefinde olmuştur. Mektup taşıyanların bohçalarına el koyan ve zaman 
zaman da mektupları açıp okuyan eşkıya ile ilgili şikâyetlere karşılık faillerin bulunarak cezalandırılması ve ulakların 
güvenli bir şekilde seyahat etmelerinin sağlanması emredilmiştir. Bu konuyla ilgili problemlerin çoğu, ulakların Ve-
nedik’e ulaşmak için kullandığı rotanın üzerinde bulunan İskenderiye bölgesinde meydana gelmiştir.33 

Defterde konusu geçen diğer bir önemli konu da cizye ve gümrük vergisi ile ilgilidir. Ahidnamelerde Venedik el-
çilik görevlilerinin ve tüccarın cizyeden muaf olduğu konusunda hüküm bulunmasına karşın zaman zaman bunlardan 
cizye talep edildiği olaylar meydana gelmiştir. Örneğin, cizyeden muaf olan ulaklardan Bergos34, Tekfurdağı35, Filibe36 
ve Edirne37 gibi yerlerde zorla cizye alınmış ve bu durum şikâyet konusu olmuştur. Ulaklar gibi cizyeden muaf olan 
elçi ve konsolos hizmetkarlarından da zorla cizye alınmıştır.38 Tüccarlar da ahidnamelerle vergiden muaf kılınmasına 
rağmen cizyedarların hedefinde olmuştur. Mora39, Selanik40, İzmir41, Kıbrıs42, Haleb43, Girit44 gibi önemli ticaret nok-

29 Sınırların tespiti ve belirlenmesinde izlenen yola dair bkz. Maria Pia Pedani, “XV-XVIII. Yüzyılda Osmanlı Venedik İlişkileri”, Osmanlı, c.I, 
Ankara 1999, s.259-265.

30 Venedik ile 1700 ve 1718’de belirlenen sınırlarla ilgili müzakere ve bunların neticesine dair detaylı bir inceleme için bkz. Güner Doğan, “Ve-
nediklü ile Dahi Sulh Oluna”: 17. ve 18. Yüzyıllarda Osmanlı-Venedik İlişkileri, İstanbul 2017.

31 Örnekler için bkz. BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.137, 161, 253, 422, 786, 934, 1208, 1490. 
32 Kelimenin aslı mektup taşıyıcısı anlamındaki “portalettere” kelimesidir ve Osmanlı belgelerinde bozuk bir imla ve telaffuz ile portaliçe biçi-

mini almıştır. Abdullah Zararsız, 16/4 Numaralı Düvel-i Ecnebiye Defteri, s.334.
33 Ulaklar Venedik elçisinden aldığı mektupları İstanbul’dan karayoluyla Dubrovnik’e getirir ve orada kendilerini bekleyen gemilere binerlerdi. 

Venedik’ten İstanbul’a gelen ulaklar da benzer yolu takip ederdi. Tommaso Bertele, Venedik ve Kostantiniye: Tarihte Osmanlı-Venedik İliş-
kileri, çev. Mahmut H. Şakiroğlu, İstanbul 2012; bu konuyla ilgili örneklere dair bkz. BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.478, 524, 586, 593, 
1098, 1304, 1485.

34 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.23.
35 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.84, 85.
36 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.119, 131, 148.
37 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.1096.
38 Örnekler için bkz. BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.194, 419, 458, 1162.
39 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.1015, 1085, 1192, 1356.
40 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.1121, 1317.
41 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.1122.
42 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.1123.
43 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.914, 1190.
44 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.870, 951.
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talarında cizye vergisi ile ilgili problemler yaşanmıştır.
Venedik tebaasının yaşadığı sorunlardan birisi de gümrük vergisi konusundadır. Ahidnamelerde yüzde üç olarak 

belirlenen gümrük vergisi bazı limanlarda gümrük eminleri tarafından daha fazla oranda alınmak istenmiştir. Örneğin 
Mora’da Gaston voyvodası, burada bulunan Venedikli tüccardan yüzde dört-altı arası gümrük vergisi almış ve pişkeş 
almadan Venedik gemilerinin yüklenmesine izin vermeyeceğini belirtmiştir. Mora muhassılına hitaben gönderilen hü-
kümde, voyvodanın bu faaliyetini engellemesi istenmiştir.45 Ancak Gaston voyvodasının bu faaliyeti sonraki yıllarda 
da devam etmiştir.46 Gümrük vergisinin yüzde üçten fazla alındığı olaylar yalnızca Mora’da yaşanmamıştır. Mısır47 ve 
Haleb’de48 gümrük eminleri tarafından yüzde on, İlbasan’da ise yüzde beş oranında gümrük vergisi alınmış49 ve sorun-
lar yaşanmıştır. Ortaya çıkan bu sorunlara ilişkin gönderilen hükümlerde gümrük emini ve diğer devlet görevlilerinin 
Venedikli tüccardan gümrük vergisini ahidnamelerde belirlenen oranlarda alması emredilmiştir.

6. 19/7 Venedik-Dubrovnik Defteri

1779-1806 yılları arasındaki hükümleri kapsayan defterde toplam 336 hüküm bulunmaktadır. Hükümlerin büyük 
oranı Dubrovnik tebaası kaptanlara verilen gemi izinlerine dairdir. 51. sayfada Sultan III. Selim’in tahta çıkması mü-
nasebetiyle tecdid edilen ve Dubrovnik tebaasına Osmanlı topraklarında ticaret yapma, elçi bulundurma gibi haklar 
veren fermanın sureti bulunmaktadır. Bu sayfadan itibaren defterin sonuna kadar Dubrovnik konsolos ve tercüman 
atamaları için verilen beratların suretleri kaydedilmiştir.

Defter, Osmanlı Arşiv Rehberi’nde “Venedik-Dubrovnik Defteri”50 olarak isimlendirilmiş olsa da defterdeki hü-
kümlerin tamamı Dubrovnik elçilerinin arzları üzerine çıkmıştır. Bu nedenle defterin “Dubrovnik Defteri” olarak 
nitelendirilmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 19/7 numaralı defter yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.51

7. 20/8 Venedik-Dubrovnik Defteri

137 sayfadan oluşan defter toplamda 1008 adet hüküm içermektedir. Hükümler 1788-1806 yılları arasındaki 
arzlar sonucunda verilmiştir. 19/7 numaralı defterde olduğu gibi bu defter de “Venedik-Dubrovnik Defteri” olarak 
adlandırılmıştır fakat yalnızca Dubrovnik elçisinin arzları üzerine çıkan hükümleri ihtiva etmektedir. Bundan dolayı 
bu defteri de “Dubrovnik Defteri” olarak kabul etmek doğru olacaktır. 

8. 21/9 Venedik-Dubrovnik Defteri

109 sayfadan oluşan ve 1802-1806 yılları arasında çıkan 196 hükmü ihtiva eden defterde hükümlerin büyük kıs-
mı Dubrovnik tebaası gemi kaptanlarına verilen izinlerle alakalıdır. Osmanlı Arşiv Rehberi’nde “Venedik-Dubrovnik 
Defteri” olarak geçmesine rağmen bu defterdeki hükümler de yalnızca Dubrovnik ile alakalı hükümleri kapsamakta-
dır. Bu özelliğinden dolayı bu defter de “Dubrovnik Defteri” olarak görülmelidir.

9. 52/1 İtalya Ahkâm Defteri

Defter 319 sayfadan oluşmaktadır. Defterin 53-56, 60-66, 316-319 numaralı sayfaları boş bırakılmıştır. Defterde 
toplam olarak 1585 adet hüküm bulunmaktadır ve hükümler 1823-1896 yılları arasındaki arzlar üzerine çıkarılmıştır. 

Defterdeki ilk hükümlerde muhatap olarak Sardinya krallığı geçmektedir. Bilindiği gibi 19. yüzyıl başlarına 
kadar İtalya yarımadası irili ufaklı çok sayıda şehir devletine bölünmüş durumdaydı. Bu durum 1861 yılında bütün 
bu kent-devletlerin İtalya krallığı yönetimi altında birleşmesine dek sürmüştür. Bu tarihten önce ise yarımadadaki en 
önemli krallık Savoia hanedanı tarafından yönetilen ve Piemonte bölgesi ile Sardinya adasının topraklarını içeren 
Sardinya krallığıdır. Bu nedenden dolayı söz konusu defterdeki ilk hükümlerde Sardinya krallığı zikredilmektedir.

Defterin ilk 52 sayfasındaki 375 hüküm, Sardinya tebaası tüccar ve kaptanlara, Osmanlı topraklarında ticaret 
yapma ve aldığı malları dilediği yere götürebilmesine dair verilen yol izinleri ile alakalıdır. Yol emirleri sonraki say-
falarda da devam etmektedir. Defterin geneline bakıldığında da yol izinleri için verilen hükümlerin, defterde büyük 
yer kapladığı ortaya çıkmaktadır. Bu defterde yer alan yol izinlerinin önceki defterlerden farkı bulunmaktadır. 16/4 
ve 18/6 numaralı Venedik defterlerinde bulunan yol izinlerinde yalnızca geminin ve kaptanın adı zikredilmiştir. 52/1 

45 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.107.
46 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.502, 637, 1204, 1336.
47 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.794, 842.
48 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.1627.
49 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 18/6, h.869.
50 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2010, s.43.
51 Özkan Özer Keskin, 19/7 Numaralı Düvel-i Ecnebiye Defteri’nin Transkripsiyon ve İncelemesi, Ordu Üniversitesi Yayınlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, Ordu 2013.
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İtalya defterinde ise gemi ve kaptanın isimleri anıldıktan sonra gemide taşınan yükün nev’i ve miktarı açıkça yazılmış, 
ayrıca geminin nerden yük alıp nereye gittiği de kaydedilmiştir.52

Gemi kaptanlarının yanı sıra Osmanlı ülkesinde seyahat etmek isteyen İtalya tebaası tacir53, beyzade54, tabip55, 
rahip56 gibi kişilere verilen yol izinleri de bulunmaktadır. İtalyan elçiliğinde tüketilmesi için yılda yüz elli baş kara 
canavar )domuz(57, yüz elli kap üzüm58 satın alınmasına dair hükümler verilmiştir.

Defterin içinde yol izinlerinden sonra en çok hüküm, Osmanlı topraklarında görevlendirilen konsoloslar ile il-
gilidir. Bu hükümlere göre Sardinya/İtalya krallığının konsolos ve konsolos vekili bulundurduğu yerler arasında İz-
mir59, İskenderiye60, Midilli61, Beyrut62, Trablusgarb63, Kıbrıs64, Selanik65, Kudüs66, Eflak/Boğdan67, Varna68, Belgrad69, 
Tarsus70, Lazkiye71, Rodos72, Bursa73, Haleb74, İskenderun75, Trabzon76, İşkodra77, Ruscuk78, Bosna79, Şam80, Yanya81, 
Hanya82, Moha83, Musul84, Filibe85, Preveze86, Port Said87, Erzurum88, Sakız89, Avlonya90, Kandiye91, Tolci92, Mostar93, 
Sofya94, Ankara95, Bingazi96, Manastır97, Tırhala98 bulunmaktadır.

Defterde 285. sayfadan itibaren defterin sonuna kadar Sardinya tebaası tüccarın Osmanlı topraklarından aldığı 
üzüm, karpuz, ham ipek, balmumu, yapağı, palamut, gül yağı, keten tohumu, kenevir tohumu, kuşak, sahtiyan, pamuk, 
zeytinyağı, sabun, kimyon gibi mallar için uygulanacak olan gümrük tarifesi kaydedilmiştir. 

10.  53/2 İtalya Ahkâm Defteri

Defter 176 sayfadan oluşmaktadır. Defterin 1-7 ve 95-176 numaralı sayfalar boş bırakılmıştır. Defterde toplam 
169 adet hüküm bulunmaktadır. Hükümler 1903 yılında başlamakta ve 1912 yılında sona ermektedir. 

Defterdeki hükümlerin tamamı Osmanlı şehirlerine atanan konsoloslar ve konsolosluk görevlileri ile ilgilidir. Bu 

52 “Sardinya tüccâr sefâyini kapudanlarından Antonyo Bikaluga nâm kapudanın râkib olduğu Lancelo taʻbîr olunur sefinesine Cenova iske-
lesinden tahmîl eylediği altmış dört çuval kahve-i efrencî ile Bahr-i Siyah’a ʻazîmetiçün…”. BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.18. Diğer 
örnekler için bkz. BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1, 2, 3, 12-44, 46-57, 59-67, 69-85 vs.

53 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.58, 201, 202, 266, 278, 354, 417, 424, 451, 460, 471, 489, 510, 523, 524, 530, 531, 533, 567, 570, 1203.
54 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.168, 169, 179, 185, 186, 200, 216, 257, 267, 274, 304, 305, 306, 361, 372, 373, 406, 482, 576.
55 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.45, 177, 232, 532, 564, 651.
56 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.846.
57 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.86, 184, 261, 370, 422, 465, 575, 655, 658, 847, 1307, 1314, 1322, 1328, 1333.
58 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.68, 377, 378, 379, 380.
59 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.203.
60 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.227.
61 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.634.
62 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.644.
63 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.660.
64 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.670.
65 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.674.
66 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1272.
67 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1274.
68 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1286.
69 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1288.
70 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1302.
71 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1303.
72 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1330.
73 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1308.
74 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1323.
75 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1324.
76 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1364.
77 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1365.
78 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1385.
79 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1388.
80 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1389.
81 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1402.
82 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1407.
83 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1450.
84 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1452.
85 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1464.
86 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1472.
87 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1478.
88 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1495.
89 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1507.
90 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1509.
91 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1512.
92 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1514.
93 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1532.
94 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1534.
95 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1546.
96 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1549.
97 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1567.
98 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 52/1, h.1579.
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özelliğiyle söz konusu defteri, bir tür “Konsolosluk ve Nişan Defteri” olarak nitelendirmek mümkündür.
Bu defterde de hemen hemen 52/1 numaralı defterde geçen konsolos atanan yerler kaydedilmiştir. Ancak bu yer-

lerden farklı olarak Gelibolu99, Draç100, İnebolu101, Üsküb102, Samsun103, Edirne104, Zonguldak105, Derne106, İşkodra107, 
Bağdad108, Cidde109, Denizli110, Van111, Adana112, Antalya113, Hayfa114 gibi şehirler bulunmaktadır.

11.  93/1 Sardunya Nişan Defteri

Defter toplam 194 sayfadan oluşmaktadır. Hükümler 1823 yılında başlamakta ve 1902 yılında sona ermektedir. 
Defterdeki ilk hükümlerde “Sardinya krallığı” ifadesi geçmesine rağmen, milli birliğin sağlanmasının ardından “İtalya 
Devleti” ifadesi kullanılmaya başlanmıştır. 

Defterin ilk hükmü Sardinya tebaası denizcilerin Osmanlı ve Rusya limanlarına giden yabancı devlet gemilerinde 
çalışmaması ile alakalıdır. Bu emre göre bundan sonra Sardinya tebaasına yabancı devlet gemisinde çalışma izni ve-
rilmeyecek ve verilmiş olan mevcut izinler de iptal edilecektir. Emre aykıı hareket ederek yabancı devleti gemilerinde 
hizmet edenler bir yıl hapis cezası alacaktır.115 İki numaralı hüküm ise Trablusgarb’da bulunan yerli halk ile Fransa, 
İngiltere ve İtalya tebaasının davaların nasıl görüleceği ile ilgilidir. Bu protokole göre daha önce yerli ve yabancı tebaa 
arasında ortaya çıkan ve Fransa, İngiltere ve İtalya konsolosları tarafından görülen söz konusu davalar, artık Hariciye 
nezareti ve ilgili devletler arasında görüşülerek karara bağlanacaktır.116 Defterin 10-13 numaralı sayfaları arasında, II. 
Mahmud döneminde 1823 yılında Sardinya devleti ile imzalanan ilk antlaşmanın sureti yer almaktadır. 15 maddeden 
oluşan bu anlaşma ile iki devlet arasındaki ticari ilişkilerin hangi ilkelerle yürütüleceği düzenlenmiştir. Antlaşmanın 
önemli maddeleri gümrük vergisi oranının benzer antlaşmalarda olduğu gibi %3 olarak belirlenmesi )ikinci madde(, 
iki tarafın birbirinin ülkesinde konsolos ve şehbender bulundurması )dördüncü madde(, vefat eden tüccarın terekesi-
nin konsolosa teslim edilmesi )yedinci madde( ve iki taraf tebaası arasında ortaya çıkan davaların konsoloslar tara-
fından görülmesi gibi maddeler bulunmaktadır.117 14-19 numaralı sayfalarda ise aynı muahede ile ilgili olarak verilen 
nişan-ı hümayunun sureti bulunmaktadır.118 19-24 numaralı sayfalar arasında 1861 yılında artık İtalya krallığı adını 
almış olan devletle imzalanan ve yirmi üç madde ile bir hatimeden oluşan ticaret antlaşmasının sureti bulunmaktadır.119

24 numaralı sayfadan 178 numaralı sayfaya kadar olan hükümlerin tamamı, Osmanlı şehirlerine ve limanlarına 
atanan Sardinya/İtalya konsolos ve konsolosluk memurları ile ilgili beratların suretleri şeklindedir. Konsolos bulundu-
rulan yerler 52/1 numaralı defterde geçen yerlerle hemen hemen aynıdır. Defterin 178 numaralı sayfasından itibaren, 
Osmanlı ve İtalya tüccarının diğer ülkeden alacakları mallar için ödemekle yükümlü oldukları gümrük tarifesi kayde-
dilmiştir. Defter, tarife defterlerinin suretleriyle son bulmaktadır.

12.  96/1 Sicilya Ahidname Defteri

Sicilyateyn krallığı ilgili iki defterden ilki olan bu defter, 1449 sayfadan oluşmaktadır ancak defterin 1-3, 53-54, 
66-80, 127-130, 135-142, 146-149 numaralı sayfaları arası boş durumdadır. Defterde toplam 277 adet hüküm bulun-
maktadır. Hükümlerin tarihi 1740 yılında başlamakta ve 1859 yılında bitmektedir.

Deftere kaydedilen ilk hüküm, Osmanlı ülkesinde bulunan tercümanların sayısının sınırlandırılması ile ilgili 
1758 yılında çıkarılan hükmün suretidir. İki ve üç numaralı hükümler ise 1781 yılının sonunda çıkan, tercümanlara 
verilecek beratlarda tercümanların ikişer hizmetkârlarının vergiden muaf olacaklarının kaydedilmesi ve bunlara ve-

99 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.8.
100 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.11.
101 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.12.
102 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.18.
103 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.26.
104 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.49.
105 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.50.
106 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.58.
107 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.69.
108 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.95.
109 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.102.
110 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.122.
111 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.133.
112 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.149.
113 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.159.
114 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 53/2, h.160.
115 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 93/1, h.1.
116 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 93/1, h.2.
117 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 93/1, h.4.
118 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 93/1, h.5, 6.
119 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 93/1, h.7.
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rilecek yol izinlerinde isim kısmının boş bırakılmayıp izin verilen kişinin adının mutlaka yazılması konusundadır.120

Defterde 3-42 numaralı sayfalar arasında 1740 yılında Osmanlı Devleti ile Sicilyateyn arasında imzalanan antlaş-
ma ile ilgili olarak taraflar arasında verilen temessüklerin suretleri bulunmaktadır. Yirmi bir madde ve bir hatimeden 
oluşan 1740 antlaşması ile iki ülke arasındaki ilişkiler düzenlenmiştir.121 1740 antlaşmasının devamında 1741 yılında 
Garp ocakları ile Sicilyateyn krallığı arasında imzalanan on yedi maddelik antlaşmanın sureti kaydedilmiştir. Antal-
şma suretlerinin ardından Sicilyateyn gemilerinin Karadeniz’e açılmasına dair verilen iznin sureti yer almaktadır.122 
Defterde sureti yer alan son antlaşma ise Sultan Abdülmecid döneminde 1851 yılında imzalanan yirmi maddelik 
antlaşmadır.123

Antlaşma suretlerinin ardından 66-126 numaralı sayfalar arasında Sicilyateyn devletinin Osmanlı ülkesinde gö-
revlendirdiği konsolos ve tercümanların atamalarına dair beratların suretleri kaydedilmiştir. Konsolos ve tercümanla-
rın bulunduğu yerler, daha önceki hükümlerde geçen yerlerle aynıdır. 131-134 numaralı sayfalar arasında Sicilyateyn 
tüccarının Osmanlı ülkesinde ticaretini yaptığı emtia için ödemekle yükümlü olduğu gümrük bedelleriyle ilgili tarife 
defterinin sureti bulunmaktadır.124 Tarife defterinin ardından defter, 1786 ve 1800 tarihli tercüman ve konsolosların 
sayılarındaki sınırlama ile ilgili hükümlerle nihayet bulmaktadır.125

13.  97/2 Sicilya Defteri

270 sayfadan oluşan bu defterde toplam 475 adet hüküm vardır. Defterin 1-4, 107-109, 117-119, 131-139, 141-
149, 260-270 numaralı sayfaları boş durumdadır. Defterdeki hükümler 1801 yılında başlamakta ve 1859 yılında sona 
ermektedir. 

Defterdeki hükümler ağırlıklı olarak konsolos/tercüman atamaları, bunların istihkakları ve gemi kaptanları ile 
tüccarlara verilen yol izinleri ile ilgilidir. Defterde ayrıca eşkıyalık ve korsanlık olaylarına126 ve alacak davalarına127 
dair az sayıda hüküm de vardır. Defterin son bölümünde, 96/1 numaralı defterde olduğu gibi iki taraf tüccarının birbi-
rinin ülkesinden alacağı mallar için uygulanacak olan gümrük tarifesine dair 1851 tarihli bir liste bulunmaktadır. Bu 
iki defterde kayıtlı bulunan gümrük tarifeleri Şerafettin Turan tarafından yayınlanmıştır.128

14.  99/1 Toskana Ahidname Defteri

200 sayfadan oluşan bu defterde 1-7, 13-21, 28-200 numaralı sayfalar arası boş bırakılmıştır. Defterde 16 adet 
hüküm vardır. Bu hükümler 1833 yılında başlamakta ve 1857 yılında sona ermektedir. 

Defterin ilk sayfalarında Avusturya’dan ayrılarak müstakil duruma gelen Toscana büyük dukalığı ile Osmanlı 
Devleti arasında 1833 yılında imzalanan yirmi bir maddelik antlaşmanın bir sureti bulunmaktadır. Avusturya ile 1747 
yılında imzalanan antlaşmanın yenilenmesi niteliğindeki bu antlaşmanın ardından gelen hükümler ise İskenderiye 
)h.3(, Beyrut )h.4, 8(, Haleb )h.5, 9, 10(, İzmir )h.6, 13, 14(, Trablusgarb )h.11, 12( ve Selanik’e )h.15, 16( konsolos 
ve tercümanlarının atamaları ile ilgili beratların sureti niteliğindedir.

15.  100/2 Toskana Ahkâm Defteri

297 sayfadan oluşan defterin 18-286 ve 297 numaralı sayfaları boş durumdadır. Defterde toplam 75 adet hüküm 
vardır. Hükümler 1833-1859 yılları arasında yazılmıştır.

Defterdeki ilk hüküm, İstanbul’daki Toscana elçiliğinin lağvedildiğini ve Toscana tebaasının işlerinin Avusturya 
elçisi tarafından görüleceğini bildiren 1851 tarihli hükümdür.129 Ahidname metninin ardından 1833 tarihli Toscana 
gemilerinin başka ülke bandırasını kullanmasına izin verilmeyip, kendi kırmızı renkli bandırasının kullanmasının sağ-
lanmasına yönelik olarak gönderilen hükmün suretleridir.130 Bunun ardından defterin sonuna dek Toscana devletinin 

120 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 96/1, h.1, 2, 3.
121 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 96/1, h.5, 6, 7, 8; Sicilyateyn’e verilen 1740 ahidnamesi, XVIII. yüzyılda Fransa, İngiltere, Hollanda ve İsveç 

gibi devletlere verilenler gibi tek taraflı olmayıp, 1718’de Venedik’e verilen ahidnamenin ardından iki tarafın karşılıklı aynı haklara sahip 
olduğunu belirten ikinci ahidnamedir. Mehmet Demiryürek, “The Legal Foundations of the Commercial Relations Between the Ottomans and 
Neapolitans”, s.54.

122 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 96/1, h.10, 11, 12, 13, 14.
123 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 96/1, h.15, 16.
124 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 96/1, h.271.
125 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 96/1, h.272, 273, 274, 275, 276, 277.
126 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 97/2, h.58, 274, 291.
127 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 97/2, h.328, 331, 332, 338.
128 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 97/2, h.475; Şerafettin Turan, “Osmanlı İmparatorluğu ile İki Sicilya Krallığı Arasındaki Ticaretle İlgili Gümrük 

Tarife Defterleri”, TTK Belgeler, c.IV/7-8, Ankara 1967, s.79-167.
129 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 100/2, h.1.
130 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 100/2, h.5, 6, 7, 8, 9, 10.
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Osmanlı ülkesine atadığı konsoloslar ve tüccarların yol izinleriyle ilgili hükümler bulunmaktadır. Defterin sonunda ise 
iki taraf tüccarına tüccarına uygulanacak olan 1848 tarihli gümrük tarifesinin sureti bulunmaktadır.131

16.  108 Ceneviz Ahidname ve Nişan Defteri

Cenova’ya dair olan bu tek defter sadece 16 sayfadan ve 26 hükümden oluşmaktadır. Defterin 1-3 ve 15-16 nu-
maralı sayfaları boş durumdadır. Hükümler 1712 yılında başlamakta ve 1715 yılında bitmektedir.

Defterin başında 1712 yılında Cenova’ya verilen ve 22 maddeden oluşan ahidnamenin sureti bulunmaktadır.132 
Bundan sonra gelen hükümler ise bu ahidnameye bağlı olarak atanan Ceneviz konsolosları ve tercümanları )İzmir, 
Haleb, Sakız, Atina ve Draç(133, İzmir’de tercüman ve müstemen tüccarın malının gasp edilmesi134 gibi konular ile 
alakalıdır.

17.  6 Numaralı Hadariye Defteri (Sicilyateyn)

İmdad-ı hazariye, sefer olmadığı zamanlarda bütçe açığının karşılanması için toplanan vergilere verilen isimdir.135 
Ancak Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunan hadariye defterlerinde hem hazariye hem de seferiye vergilerinin 
toplanmasına dair hükümler bulunmaktadır.136 Hadariye defteri olarak tasniflenen defterlerin içinde Dubrovnik, Ro-
manya, Fransa, İngiltere ve Sicilyateyn’e dair düvel-i ecnebiye niteliğinde defterler de bulunmaktadır. İncelediğimiz 
6 numaralı defter de bu defterlerden biridir.

Defter 226 sayfadan oluşmaktadır. Defterin ilk ve son iki sayfası boş bırakılmıştır. Tasnif çalışmaları esnasında 
sayfa numaraları verilen defterde hükümlere numara verilmemiştir. Ancak tespitimize göre defterde 1145 hüküm bu-
lunmaktadır. Bu hükümler 1740 yılında başlamakta ve 1803 yılı sonlarında sona ermektedir.

Defterdeki hükümler incelendiğinde Defterde tacir ve kaptanlara verilen yol izinleri ile konsolos/tercüman ata-
malarına dair kayıtlar çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra gümrük ve cizye vergisinin tahsilinde yaşanan 
sorunlar137, Sicilyateyn tebaasından ölen kişilerin muhallefatları ile ilgili ortaya çıkan sorunlar138, Ülgün ve Mağrib 
korsanlarının Sicilyateyn gemilerine yaptıkları saldırılarla ilgili sorunlar139 ve iki devlet tacirleri arasındaki ticarette 
yaşanan alacak-borç ilişkilerine dair davalar140 ile ilgili de hükümler bulunmaktadır.

Sicilyateyn’e dair düvel-i ecnebiye defterleri arasında bulunan diğer iki deftere nazaran daha zengin bir içeriğe 
sahip olduğu anlaşılan bu defter, Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü’nde Reyhan Yirşen 
tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılmaktadır.

SONUÇ

Yaklaşık üç yüz yıllık bir süreci kapsayan İtalya ile ilgili düvel-i ecnebiye defterlerinin içeriklerine bakıldığında, 
defterlerin tutulduğu dönemler değiştikçe içeriklerinin de değiştiği görülmektedir. XVII. yüzyıl başlarında tutulmaya 
başlanan ilk defterlerde hükümlerin ağırlık noktalarını, ahidnamelerin uygulanmasında yaşanan sıkıntılar ve bunla-
rın elçiler vasıtasıyla divana bildirilmesi sonucu çıkarılan hükümlerin oluşturduğu anlaşılmaktadır. XVIII. yüzyıldan 
itibaren ise defterlerde sadece ahidname suretlerinin ve buna bağlı olarak Osmanlı kentlerine atanan konsolos ve ter-
cüman beratlarının suretlerinin kaydedildiği görülmektedir. Bu hususta istisnayı 18/6 Venedik ve 6 numaralı Hadariye 
)Sicilyateyn(  defterleri oluşturmaktadır.

Osmanlı Arşivi’nde bulunan bu defterlerden faydalanılarak Osmanlı Devleti’nin İtalyan devletlerine verdiği 
ahidnamelerin ilgili devlete hangi hakları sağladığı ortaya çıkarılabilir. Öte yandan ilgili devletin Osmanlı ülkesinin 
hangi şehir ve limanlarında konsolos bulundurduğu, bu konsolosların ne sebeple ve ne sıklıkla değiştiği gibi konu-
larda bilgi sağlanabilir. Yine İtalyan tüccarlarının Osmanlı ülkesinde yaptığı ticaretle ilgili olarak ödemek zorunda 
olduğu gümrüklerle ilgili veriler elde edilebilir. Gümrük tarife defterlerine göre vergilerin nispetindeki değişim ortaya 
konulabilir. Özellikle 18/6 numaralı Venedik defterinden faydalanılarak, XVIII. yüzyılda Osmanlı-Venedik arasındaki 
problemlerin hangi konularda ortaya çıktığı ve ne gibi çözümler getirilmeye çalışıldığı anlaşılabilir. Bu özellikleriyle 

131 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 100/2, h.75.
132 Bu ahidname tarafımızca neşredilmiştir. Bkz. Abdullah Zararsız, “1712 Tarihli Osmanlı-Ceneviz Ahidnamesi ve Değerlendirilmesi”, Osmanlı 

Sosyal ve Ekonomik Tarihi: Prof. Dr. Yılmaz Kurt Armağanı, ed. Hatice Oruç-Muhammed Ceyhan, Ankara 2016, s.497-517.
133 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 108, h.10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 25, 26.
134 BOA, A.DVNS.DVE.d, n. 108, h.15, 16.
135 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c.II, İstanbul 1983, s.63.
136 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s.48.
137 Örnekler için bkz. A.DVNS.HADR.d, n. 6, h.45, 55, 73, 78, 93, 189, 388, 567. 
138 Örnekler için bkz. A.DVNS.HADR.d, n. 6, h.97, 190, 266, 524.
139 Örnekler için bkz. A.DVNS.HADR.d, n. 6, h.106, 159, 255, 263, 287, 360, 487.
140 Örnekler için bkz. A.DVNS.HADR.d, n. 6, h.118, 130, 197, 275, 526, 616.
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düvel-i ecnebiye defterleri, yukarıda zikredilen şekillerde değerlendirilerek Osmanlı-İtalya ilişkilerine yeni katkılar 
sağlanabilir.

ÖZET 

Osmanlı Devleti, yabancı bir devlet ile barış sağladığında, İslam hukukunun gereği olarak ilgili devlet tebaasının 
Osmanlı topraklarında serbestçe ticaret yapması, can ve mal güvenliğinin sağlanması, başkentte elçi bulundurabil-
mesi gibi konuları garanti altına almak için ahidname vermekteydi. Bununla birlikte devlet görevlilerinin, halkın ve 
korsanların suiistimalleri nedeniyle bu ahidnamelerin sorunsuz bir şekilde uygulanması mümkün olmamıştır. Ahidna-
melere aykırı davranışlardan dolayı ortaya çıkan sorunlar, ilgili devletin İstanbul’da bulunan elçisi tarafından Bâb-ı 
Ali’ye iletilmiş ve Divan’dan bu sorunların giderilmesi için ilgililere hükümler gönderilmiştir. Başlangıçta Mühimme 
defterlerinde yer alan bu hükümler, daha sonra her devlet için müstakil olarak tutulan defterlere de kaydedilmiştir. Bu 
defterler günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşivi Düvel-i Ecnebiye Defterleri tasnifinde bulunmaktadır.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde günümüzde İtalya sınırları içerisinde bulunan fakat Osmanlı döneminde farklı 
hanedanlar tarafından yönetilmekte olan devletlere ait toplam on iki adet düvel-i ecnebiye defteri bulunmaktadır. 
Bu tasnifte bulunan defterlerden dördü Venedik’e )1604-1797(, biri Cenova’ya )1712-1715(, biri Sardinya krallığına 
)1823-1902(, ikisi Sicilya krallığına )1740-1859(, ikisi Toskana dukalığına )1832-1859(, ikisi ise İtalya krallığına 
)1823-1896( dair hükümleri içermektedir. Ayrıca Hadariye Defterleri arasında da Sicilyateyn )1740-1803( ile ilgili bir 
adet defter bulunmaktadır. 

Bu çalışmada, İtalya ile ilgili düvel-i ecnebiye defterlerinin kısa tanıtımları yapılarak zikredilen defterlerdeki 
kayıtlara göre Osmanlı Devleti’nin İtalya devletlerine verdiği ahidnamelere değinilecek; bu ahidnamelerin uygulan-
masında yaşanan sorunlar incelenecektir. Ayrıca defterlerde yer alan gümrük tarifeleri ele alınacaktır. Bunun yanında 
Osmanlı topraklarına atanan konsoloslarla ilgili hükümler değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İtalya, Düvel-i Ecnebiye Defterleri, Ahidname.

ABSTRACT 

When the Ottoman State established peace with a foreign state, it provided an ahidname to guarantee the subjects 
of the related state some issues such as freely trading in the Ottoman territory, the provision of life and property secu-
rity, the right to keep an envoy in the capital as a requirement of Islamic law. However, due to the abuses of the state 
officials, the community and the pirates, it was not possible for these ahidnames to be performed without problems. 
The problems arose due to the behaviors contradictory to ahidnames were conveyed to Sublime Porte by related states’ 
envoy in Istanbul and decrees were sent to officials by Divan to solve these issues. Initially, these decrees were in 
Mühimme registers. Later, they were recorded in registers kept separately for each state as well. Today, these registers 
are available in the dissection of Düvel-i Ecnebiye Registers of the Ottoman Archives of the Prime Ministry.

There are in total twelve düvel-i ecnebiye registers in the Ottoman Archives belonging to the states which are 
within the borders of Italy today but were governed by different dynasties during the Ottoman period. Four of these 
registers include decrees about Venice )1604-1797(, one about Genoa )1712-1715(, one about the Kingdom of Sar-
dinia )1823-1902(, two about the Kingdom of the Two Sicilies )1740-1859(, two about the Grand Duchy of Tuscany 
)1832-1859( and two about the Kingdom of Italy )1823-1896(. Also, there is another defter about the Kingdom of the 
Two Sicilies )1740-1803( among the Hadariye Defters.

This study briefly introduces the düvel-i ecnebiye registers related to Italy and refers to the ahidnames given 
by the Ottoman State to the Italian states according to the records in the aforesaid registers and also the issues faced 
implying these ahidnames are examined. In addition, customs tariffs in the registers are discussed. In addition to this, 
the decrees regarding the consuls assigned to the Ottoman territory are evaluated. 

Key Words: Ottoman State, Italy, Düvel-i Ecnebiye Registers, Ahidname.
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MAKEDONYA’DAKİ OSMANLI İZLERİ VE ARŞİV MİRASI

Adnan ŞERİF*

Her şeyden önce, artık değerini kanıtlıyan bu İkinci Osmanlı Coğrafyası Uluslararası Arşiv Kongresi’ne bizleri 
davet etmek bizi onurlandırmak demek aynı zamanda. Organizasyonunda adı geçen tüm kurumlara ve emeği olan 
herkese ayrı ayrı şükranlarımı iletip selamlıyorum. 

Konuya girer girmez Balkanlarda bilhassa Makedonya’da Osmanlı izleri, eserleri ve arşiv mirası hakkında bah-
setmek önceden her ne kadar bahsedilmişse, her nekadar yazılmışsa, benden ziyade sanırım hepimiz için de ihtişam ve 
hayranlığımızdan dolayı sanki doyum yok gibi bir hisse kapılıyor, temennim bugünkü metnim hatırlatmaktan ziyade 
özellikle arşiv mirasının daha derin ve daha net araştırılmasına herkese ayrıca biz tarihçilere neden olur.

Makedonya bölgesi Büyük İskender’in imparatorluğunun dağılması neticesi ortaya çıkan irili ufaklı devletler dö-
neminden sonra Roma hakimiyetine girmiş; Roma’nın parçalanmasını takiben Bizans İmparatorluğu’nun hakimiyeti 
altında kalmış ve XIV. yüzyılın ortasından itibaren de Osmanlılar tarafından fethedilmeye başlanmıştır. 

Malumumuzdur ki Makedonya 1371 - 1912 yılları arasında tam 541 yıl Osmanlı Devleti’nin hudutları dahilinde 
bulunmuştur. Osmanlı döneminde 67.741 km2’lik bir alanı kapsayan Makedonya bölgesi, Balkan savaşları netice-
sinde imzalanmış Bükreş Muahedesi ile Bulgaristan, Sırbistan ve Yunanistan arasında paylaşılmıştır. İtalyan müellifi 
Luigi Villari bu bölgeye “Etnografya Müzesi” diyordu.1 Yunanlılara göre Makedonya bir Helen bölgesinin adıdır. Bazı 
Bulgar müelliflerine göre, mesela Anastas Tolev; Makedonya, İlirlerden kalan bir kelimedir diyor. Ancak, Fransızca, 
Macedoine, kelimenin dilimizdeki anlamları; karışık, türlü, farklı parçalardan oluşmuş yamalı bohça; sebze veya 
meyve salatasıdır.

Çok hareketli ve stratejik öneme sahip bir pozisyonda yer almasından dolayı, tarih boyunca sayısız göçlere ve 
savaşlara sahne olması; ayrıca çeşitli etnik unsurların bu bölge üzerinde hak iddia etmesi, ortaya değişik Makedonya 
tanımlarının çıkmasına neden olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin hakimiyeti altında kaldığı dönemde de Makedonya tabirinin hiç kullanılmayarak, bölgenin 
Rumeli topraklarının bir parçası olarak değerlendirilmiş olması, Makedonya’nın siyasi hudutlarının tarifini zorlaştır-
maktadır.

Osmanlı döneminde Selanik, Üsküp ve Manastır vilayetini barındıran Makedonya bölgesinin tarih boyunca etnik 
yapısı ve coğrafi sınırları çok tartışılmıştır. Ancak onlar hicbir zaman belli olmamıştır. Makedonya ismi siyasi bir 
terim olarak 1875 - 1878 yılları arasında süren Büyük Doğu Bunalımın’dan sonra, Makedonya sorunu olarak ortaya 
çıkmış ve Osmanlı Devleti’ni en çok yoran sorunlardan biri olmuştur.

Makedonya tarih boyunca çok karışık etnik ve kültür yapısı vardır. Makedonya uzun bir zaman geniş ve güçlü 
Osmanlı Devleti’nin merkezi Balkan bölgelerinden biri olup, onun kaderini paylaşmıştır. Çok uzun bir süre Osmanlı 
iktidarı, Makedonya halkının yaşamının tüm kesimlerini etkilemiştir. Söz konusu dönemde Osmanlı idaresinin var-
lığı iyice hissedilmiştir. Makedonya’da yaşayan bütün toplumların sosyo-ekonomik ve kültürel hayatlarını etkiledi. 
Birçok asırlık Osmanlı dönemi bu coğrafyada kendi yüksek medeniyetinin bütün nitelik ve değerlerini bırakmış oldu. 
Osmanlı kültürü, Makedon, Arnavut, Bulgar, Sırp Yunan, Ulah ve diğer milletlerin kültürlerinde, dil edebiyat, sanat, 
folklor, müzik folkloru, çoğu adet, gelenek ve diğer niteliklerinde farkedilmektedir. İnsanların günlük hayatlarına 
sinmiş bir şekilde yaşamaya devam eden çeşitli kültürel unsurlardan başka, camiler, köprüler, ticari veya dini maksatlı 

* Dr., Makedonya Devlet Arşivleri
1 Luigi Villari, The Balcan Question. London 1905, p. 121
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her türlü mimari eserler gibi, sağlam ve köklü Osmanlı kültür ve medeniyetinin ortaya çıkardığı müesseselerin izleri-
ne, zaman içinde yaşanmış olan tüm tahribatlara rağmen günümüz Makedonya’sında her an rastlanmaktadır.

Osmanlı döneminde Makedonya’da çok değerli mimari eserler inşa edildi. Bazı kaynaklara göre bu eserlerin sa-
yısı 1300’den fazladır. Ancak bunlardan günümüze kadar ayakta duranların sayısı 500’ü geçmemektedir. Söz konusu 
olan dönemde Makedonya’da en çok cami, medrese, mektep, kütüphane, saat kule, bedesten, han, hamam, çeşme, ve 
benzeri mimari eserler inşa edildi, sayıca bu eserler en çok Üsküp, Manastır, Selanik, Serez, İştip, Koçana, Ustrumca, 
Ohri, Kakandelen, Vardaryenicesi, Köprülü gibi daha büyük şehirlerde inşa edildi. Evliya Çelebi, Üsküp’te bir kale, 
120 cami ve mescid, 2.150 dükkan, bir saat kulesi, dokuz imaret, 70 mektep, 20 tekke, bir bedesten, çok sayıda med-
rese, yedi misafirhane;2 Kratova’da 20 cami, bir medrese, bir tekke ve çok sayıda ilkokul;3 Köprülü’de çok sayıda 
cami ve mescit, bir medrese ve bir mektep;4 Manastır’da 70 cami ve mescit;5 İştip’te 24 cami, 24 mescit, bir medrese, 
11 mektep, yedi tekke, bir kervansarayı, yedi han, iki hamam, 450 dükkan, bir bedesten ve diğer mimari eserlerin var 
olduğunu’’6 öne sürmektedir. Söz konusu dönemde Rumeli’de ilk medrese, ilk saat kulesi,  ve 320 ciltlik ilk kütüphane 
Üsküp’te kuruldu.7 Aynı yıllarda Manastırda beş, Kalkandelen’de iki, Ohri, İştip, Radoviş ve Koçana’da birer kütüp-
hane faaliyette bulunuyordu.8

XIX. yüzyılın sonunda Makedonya’da 30 kadar rüştiye, Üsküp vilayetinde 443 ilkokul,9 Selanik, Üsküp ve Ma-
nastır’da, ise kız rüşdiyeleri ve idadiler faaliyette bulunuyordu.

Oysa günümüzdeki Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Unesco himayesi altında bulunan aşağıdaki 
Osmanlı mimari eserler tarihi değere sahip olmaktan yanı sıra bu tür konferanslarda adlarını anarak varlıklarını sür-
dürmeye fazla bir neden katacağımız kanatındayım. Örneğin: Manastır’daki Yeni cami;10 İshak Çelebi camisi;11 Gazi 
Haydar Kadı camisi;12 Deboy hamamı;13 Bedesten;14 ve Zından kulesi,15 Debre’deki Hünkar camisi;16 ve Yeni hamam;17 
Kumanova’daki Tatar Sinan bey camisi;18 Ohri’deki Ali Paşa camisi;19 Zeynel Abedin Paşa tekkesi;20 ve Sinan Çelebi 
türbesi;21 Pirlepe’deki Han;22 Üsküp’teki Mustafa Paşa,23 Sultan Murad,24 Yahya Paşa,25 Gazi İsa Bey,26 İshak Bey 
)Alaca(27 ve Hüseyin Şah camileri;28 aynı öyle Üsküp’teki Daut Paşa29 ve Çifte hamamları;30 Kurşunlu Han,31 Kapalı 
Han32 ve Suli Hanı;33 Bedesten34 ve Taş köprüsü;35 İstruga’daki Halveti tekkesi;36 İstrumica’daki Orta camisi;37 Kal-
kandelen’deki Alaca camisi;38 Arabatı Baba tekkesi39 ve Eski Türk hamamı;40 İştip’teki Hüsameddin Paşa camisi41 ve 

2 Evlija Çelebija, Putopis. T. II. Sarajevo, Svejetlost 1957, 29-44.
3 Ibidem, 44-45.
4 Ibidem., 54.
5 Ibid., 57-59.
6 Ibid., 99-102.
7 Историја на македонскиот народ. Кн.прва, c. 324.
8 Ibidem, 324.
9 Ibid., 315-324.
10 Османлиски Споменици, Скопје 2008, с. 10.
11 Осма. Спо..., с. 14.
12 Ibidem, 18.
13 Ibid., 22.
14 Ibid., 26.
15 Ibid., 30.
16 Ibid., 32.
17 Ibid., 36.
18 Ibid., 38.
19 Ibid., 42.
20 Ibid., 46.
21 Ibid., 50.
22 Ibid., 52.
23 Ibid., 54.
24 Ibid., 60.
25 Ibid., 64.
26 Ibid., 68.
27 Ibid., 72.
28 Ibid., 76.
29 Ibid., 80.
30 Ibid., 84.
31 Ibid., 88.
32 Ibid., 92.
33 Ibid., 94.
34 Ibid., 98.
35 Ibid., 100.
36 Ibid., 102.
37 Ibid., 104.
38 Ibid., 108.
39 Ibid., 114.
40 Ibid., 120.
41 Ibid., 122.
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Bedesteni.42 
Osmanlı’nın izlerini özellikle yazılı belge olarak, kayıtlı, diğer resmi veya gayrı resmi müesseselerden madda söz 

konusu bölgede farketmek, ülkenin milli kütüphanesinde ve arşivlerinde rastlamak mümkündür. Çünkü bilindiği gibi 
arşivler bir ülkenin tapu senedi, bir milletin hüviyet varakası bir nevi hatıratı, onun bütün kültür ve tarih hazinesidir. 
Bugün Makedonya Devlet Arşivi bünyesinde muhafaza edilen Osmanlı Devleti, döneminden kalmış arşiv malzemesi 
de, Makedonya’daki Osmanlı mirasının önemli bir unsurudur.

Makedonya’yı terk eden Osmanlı Devleti’nin işleyişine bürokratik mekanizmalarının ne şekilde çalıştığını, mali, 
askeri, idari yapısının özelliklerine, mahalli idari birimlere, bölgenin sosyal, ekonomik, askeri ve siyasi durumuna dair 
bilgilerin en doğru şekilde yer aldığı arşiv malzemesi, Osmanlı Devleti, Makedonya ve burada yaşayan bütün etnik 
unsurların tarihi açıdan en zengin kaynak durumundadır.

Makedonya topraklarında doğan yazılı Osmanlı belgeleri, bu Makedon geçmişinin en zengin ve en inandırıcı 
delilleridir. Bu belgelerin toplanıp kurulması, bir de uzmanlarca çeşitli işlemlerden geçirilmeleri hususi arşiv kuruluş-
larında yapılır. Üsküp’te bulunan Makedonya Devlet Arşivi bu kuruluşların en önemlisidir.

1951 yılında kurulmuş olan Makedonya Devlet Arşivi kendi depolarında saygıya değer sayıda belgeler koruya-
bilmiştir. Bunların arasında kabarık sayıda koleksiyon ve ayrı ayrı belgeler vardır. Kapsamı ve içeriği bakımından, 
Manastır Kadı Sicilleri dizisi bu belgeler arasında en önemli yer almaktadır. Bu dizide 1607 yılından 1912 yılına kadar 
uzanmak üzere toplam 195 kitap mevcuttur. Bunun yanı sıra XIX. yüzyıldan birkaç kadı sicili Debre, Ohri, Pirlepe, 
Kalkandelen ve İştip kazasına aittir. Genelde XIX. asırda Makedonya’nın değişik kazalarında yazılan tapu defterleri 
dizisi de epey geniş kapsamlıdır. Manastır kazasında çıkarılan tapular sayıca en kabarıktır.

XV-XX. yüzyıllarda yazılan ferman, berat, buyuruldu ve vakıfname örneği ayrı ayrı belge koleksiyonları özel 
önem taşımaktadır. Makedonya Devlet Arşivin’de XIX. yüzyılın yarısından 1912 yılına kadar ki dönemde, Osmanlı 
yönetimi ve bankacılığı alanında yazılan belge dizileri de )toplam 18( bulunmaktadır.

Geçmişimizin tanığı olabilecek Makedonya bölgesi veya bugünkü Makedonya Cumhuriyeti sınırları çerçevesin-
de ki bölgeye ait yeni Osmanlı belgelerin keşfetme ihtimaline inanarak, Makedonya Devlet Arşivi farklı bölge dev-
letleri ile özellikle Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli işbirliği protokoller imzalayarak araştırmalarına devam etmektedir. 
Bu sırada, Türkiye Cumhuriyeti, arşiv malzemesi bakımından çok büyük zenginliğe sahiptir. Osmanlı Devleti’nden 
devralınan şerefli bir mirasla, bugün dünyanın en zengin arşiv potansiyaline sahip sayılı ülkelerden birisi vaziyettedir. 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivlerinde özellikle bünyesinde olan İstanbul’daki Osmanlı Arşivinde 
bir de Ankara’daki Tapu ve Kadastro Dairesini de katarsak sürekli ve sistematik bir şekilde özellikle biz Makedonya 
Cumhuriyeti olarak araştırmalar yapmak ihtiyacı bir an bile unutulmamalıdır. Osmanlı Arşivleri bugün dünya ilim 
çevrelerinin de teslim ettiği gibi, paha biçilmez bir vesika hazinesidir. Ancak, böyle bir hazinenin gerçek değerinin 
kazanması, gerek bu tür uluslararası münasebetler, gerekse ilim bakımından onlara dayanan araştırmaların yayınlarıy-
la mümkün olacaktır. Osmanlı Arşivlerin önemi sadece Makedonya’nın tarihi için değil, birçok ülkenin tarihleri için 
bilhasa objektif bir şekilde yazılmaları için de önemlidir. Biz Makedonya Devlet Arşivleri olarak Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanlık Devlet Arşivleri ile 1990’lardan itibaren, iki devlet arşivi arasında ki işbirliği protokolleri imzalamaya 
başladık ve bu işbirliği, antlaşmalara istinaden şimdiye kadar iki ülkenin tarihi menfaatları için arşivlerimize belgeler 
kazandırdık ve artık bir kaç yıl oldu dijital şeklinde de kazandırıyoruz. Aynı zamanda bir kaç yıldan beri Makedonya 
Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Dairesi ile Türkiye Cumhuriyeti Tapu ve Kadastro Dairesi arasındaki imzalanan işbir-
liği protokole istinaden, biz Makedonya Cumhuriyeti olarak bu protokolden faydalanarak kadastromuza daha doğrusu 
kadastromuzun üzerinden Devlet Arşivlerimize Makedonya Cumhuriyeti topraklarına ait yaklaşık 2.000000 tapu kay-
dı kazandırdık, ki bu şekilde artık şimdiye kadar bizde eksik olan tapu kayıtlarının yerini doldurup bugüne dek gayrı 
menküllerin tarihi akımını elde etmiş olduk, olmaktayız.

Nihayet biz tarihçiler olarak en azından kendimize gerçek tarihçi diyenler hiç kuşkusuz ve herzaman umrumuzda 
olmalı ki mühteşem Osmanlı tarihinin Makedonya bölgesinin ağırlıklı bir parçası olarak  belgelere dayanarak objektif 
bir şekilde göstermek Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Arşivine ve Tapu ve Kadastro dairesine değinmemek mümkün 
değil. Dolayısıyla umarım illeride ki dönemlerde de işbirliğimizi daha üst seviyelere getirerek ortak tarihimizi günü-
müzde ve gelecekteki nesillere ne kadar zengin olduğunu aktarıp ispatlar ve aydınlatmış oluruz.

42 Ibidem, 126.
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OSMANLI TARİHİ BOYUNCA YAŞANAN ZORLA GÖÇ 
(TEHCİR) VE GÖÇ (HİCRET) KONUSUNDAKİ İSLAM HUKUKU 
HÜKÜMLERİ VE HUKUKİ DÜZENLEMELER

Ahmet AKGÜNDÜZ*

1. OSMANLI HUKUKUNDA GÖÇ POLİTİKASI İÇİN BİLİNMESİ GEREKEN KAVRAMLAR

Önce Osmanlı tarihinde yanlış anlaşılan bazı kavramları tartışalım ve Batıdaki benzer kavramlara karşılaştıralım: 
Tehcir, Sürgün, Gönüllü Göç )Hicret( ve Zorla Göç )Tehcir(.
a. Deportation )Sınırdışı etme(, bir kişinin veya bir grubun bir yer veya ülkeden çıkarılmasıdır. Yukarıdaki anlamda 

olduğu gibi, bir ülkeden bir kişinin veya grubun kovulması, Osmanlı Devleti’nde gerçekleşmedi. Eğer bundan 
dış sürgün kasdediliyorsa, buna tehcirin bir çeşidi olarak bakabiliriz. Osmanlı Devleti tarihinde bunun yaşanma-
dığını tekrarlayalım.

b. Sürgün etmek )exile(, kişinin bulunduğu yerden başka yere gönderilmesidir. “İç sürgün”, diğer bir deyişle, ika-
met edilen ülkede zorla başka bir mekana sürülmedir. “Dış sürgün” başka ülke topraklarına göndermedir. Osman-
lı Devleti tarihinde birçok iç sürgün var; ancak Dış sürgün gerçekleşmedi. İç sürgüne, elbette ki tehcir diyeceğiz.1

c. Gönüllü Göç )hicret(, bir yer sakinlerinin talepleri doğrultusundaki göçtür. Bu anlam için hicret kullanabilirsiniz. 
Osmanlı topraklarına ister Müslüman ve isterse gayr-i Müslim insanların göçünü Tanzimat’tan önce ve sonra 
diye ikiye ayırarak inceleyeceğiz.

d. Zorla göç ettirme )tehcir(. İslam Hukukunda tehcir kavramının manası nedir? İslam Tarihinde ‘tehcir’ benzeri 
bir uygulama var mıdır? Hz. Peygamber’in Medine’deki Yahudilere uyguladığı ve Kur’an’da ‘celâ’ olarak geçen 
olay tehcir midir? Hz. Peygamber’in Nadir Oğullarına uyguladığı tehcir olayıyla alakalı Kur’an’da müstakil 
bir sure bulunmaktadır. Adı ‘Haşir’ suresidir. “Haşr”, “toplanma, toplama” anlamındadır ve genellikle kıyamet 
gününde Allah’ın huzurunda toplanma olayı için kullanılır. Bu surenin 2–17. ayetlerinde Medine Yahudilerinden 
Beni Nadir kabilesinin Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya hıyanet ederek Ahzab savaşında Mekkeli müşrikle-
re yardım etmelerinden dolayı yurtlarından sürgün edilmeleri olayından söz edildiği ve bu olay onlar açısından 
“ilk haşr )toplu sürgün(” olarak adlandırıldığı için bu sureye “Haşr suresi” adı verilmiştir. Medine döneminde 
inmiştir. 24 ayettir.
Hz. Muhammed )a.s.( Medine’ye hicret ettikten sonra Yahudi kabileleriyle ayrı ayrı antlaşma yaptı. Bu arada 

Nadir oğulları ile de lehinde veya aleyhinde herhangi bir faaliyette bulunmamaları üzere antlaşma yapmıştı. Ancak 
Uhud savaşında Mekkelilerin üstün çıkmaları üzerine Nadir Oğulları antlaşmalarını bozdular. Liderleri Ka’b bin Eşref 
Mekke`ye giderek Müslümanlara karşı Ebu Süfyan’la anlaşma yaptı. Bunun üzerine Ka`b’ın sütkardeşi Muhammed 
bin Mesleme )r.a.( Hz. Muhammed )a.s.(`ın emriyle Ka`b`ı bir gece evinde öldürdü. Ardından Müslümanlar Beni 
Nadir kabilesinin etrafını kuşatarak yurtlarından çıkmalarını istediler. Beni Nadir kabilesi Ka`b için yas tuttuklarını 
ileri sürerek kendilerine on gün süre tanınmasını istediler. Bu istekleri kabul edildi. Hz. Muhammed de onlara silahtan 
başka bütün mal ve eşyalarını develerinin taşıyabileceği kadar alıp götürebileceklerini söyledi. Onlar da eşyalarını de-
velere yüklemeye başladılar. Hatta evlerini kendi elleri ile yıkıp ve kendilerine yarayan direk ve tahtaları bile yükleyip 

* Prof. Dr., Rotterdam İslam Üniversitesi, İslam Hukuku Kürsüsü, Rotterdam.
1 Henckaerts, Mass Expulsion in Modern International Law and Practice, 1995, sh. 4-5.
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götürdüler. Bu sürgün Arabistan’dan Şam’a yapılan ilk sürgündür. Sürgün bölgesi Şam’ın Ezriat şehridir.2.
O halde Kur’an’ın bu hükümlerinden anlıyoruz ki, vatanına ihanet eden ve düşmanla işbirliği yapan ahali, zorla 

sürgüne tabi tutulabilir. Bunun Kur’an’daki karşılığı haşir ve Osmanlı tarihindeki adı ise tehcirdir3. Osmanlı tarih ter-
minolojisinde geçen tehcir kelimesi, bugünkü tabirle tam olarak, ülke içinde bir yerden başka bir yere nakil anlamını 
taşıyan “zorunlu göç” karşılığında kullanılmıştır. Bu nedenle tehcirin anlamı, çoğu kimselerin ve özellikle Ermeni 
diasporasının kullandığı, yurt dışına çıkarma anlamındaki “deportation”la eşdeğer değildir. 

Göçmenler iki gruba ayrılabilir:
Birinci grup, muhâcir diyebileceğimiz diğer ülkelerden gelen göçmenler. Osmanlı tarihi boyunca gerçekleşen 

göçler tamamen bu kategoriye girmektedir.
İkinci grup, bazı aileler veya gruplar isteyerek veya başka bir şehre veya ülkenin içinde başka bir yere taşınmaya 

zorlanan gruplardır. Ermeni tehciri de buna dahildir. Biraz önce anlattığımız Yahudi tehciri de zorla göç kavramına 
girmektedir.4

2. TANZİMAT DÖNEMİNDEN ÖNCE GÖÇ VE GÖÇMENLER 

İslâm hukukunda insanlar, mensup oldukları dinlerine göre birbirinden tefrik olunurlar. Vatan ve millet mefhum-
ları yerine aynı dinin tâbileri demek olan ümmet tabiri esas alınır. Eski Müslüman Türk devletlerinde vatandaş demek 
olan ra’iyye )teb’a(, Müslüman ve gayr-i Müslim olarak ikiye ayrılır. Kavmiyet yahut cinsiyet farkı, şer’-i şerifce 
hiç hükmündedir. Rumlar ile Ermenilerin tamamen Hristiyan ve Türklerin ise tamamen Müslüman olmaları tesadüf 
kabilindedir.5

Yukarıda zikredilen din kriterinden hareket eden İslâm hukukçuları, İslâm ülkesindeki insanları, Müslüman ve 
gayr-i Müslim olmak üzere iki ana gruba ayırmışlardır. Gayr-i Müslimler grubu da kendi aralarında şu kısımlara ay-
rılır: 
a. Ehl-i Kitap: Yahudi ve Hıristiyanlar gibi mukaddes bir kitaba inanan insanlardır. Bunların devletler hususî hu-

kuku açısından diğer gayr-i Müslimlerden farklı ve imtiyazlı hükümlere tabi olduklarını yeri gelince göreceğiz. 
b. Sabiîler: Bazı gök cisimlerine tapan sabiîler, Hz. Adem ve Hz. İbrahim’e gönderilen sahifelere inandıkları için 

Ebu Hanife tarafından ehl-i kitap sayılmışlardır. Diğer Hanefi hukukçuları aynı kanaatte değildirler. Bunlar 
Irak’da yaşarlar. 

c. Mecusiler: Zerdüşt’ün peygamberliğine inanan ve ateşe tapan Mecusiler, çoğunlukla İran’da yaşarlar. İslâm hu-
kukçularının ekserisi bunları ehl-i kitap saymamıştır. 

d. Müşrikler: Allah’a inanmakla beraber, O’na putları ve benzeri şeyleri ortak koşanlardır. 
e. Mürted: İslam’dan çıkmış şahıslardır.6

Osmanlı Devletinde millet tabiri, ümmet manâsında kullanılmış ve millet-i Müslime ile millet-i gayr-i Müslime 
mefhumları, fıkıh kitaplarındaki esaslara uygun olarak isti’mal edilmiştir. Osmanlı ülkesinde yaşayan en önemli gayr-i 
Müslim milletler, Hristiyanlar, Yahudiler ve Sabiîlerdir.7

İslâm hukukunda dünyanın iki ülkeye ayrıldığını, Müslümanların hâkim oldukları topraklara İslâm ülkesi 
)Dâr’ül-İslâm( ve gayr-ı Müslimlerin hâkim olduğu topraklara da harp ülkesi )Dar’ül-Harp( dendiğini birinci kita-
bımızda görmüştük. En önemlisi de fiilen birden fazla olan İslâm devletlerine, devletler hukuku açısından “Birleşik 
İslâm Devletleri” nazarıyla bakıldığını  biliyoruz. Bu kısa hatırlatmadan sonra şimdi de dar’ül-İslâm yani İslâm ülke-
sindeki gayr-ı Müslimler üzerinde duralım.8

2.1. İslâm Ülkesinde Gayr-i Müslimler: Zimmîler ve Müste’minler

İslâm ülkesinde yaşayan gayr-i Müslimleri, vatandaşlık hukuku açısından ikiye ayırmak mümkündür: Zimmîler 

2 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, Terc. Salih Tuğ, İstanbul 1980, c. 1, s. 621-628; M. Yusuf Kandehlevî, Hayatu’s- Sahabe I-IV, 
Tercüme:Ahmet Meylani, İstanbul 1980, c. 1, s. 485-487; Fethü’l-Bâri, c. VII, s. 232-233; Bezlü’l- Mechud, c. IV, s. 142; İbn-i Kesir Tefsiri, 
c. IV, s. 333. 

3 Kur’ân, Haşr, Âyet 1-4; Elmalı, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’ân Dili, s. 4806-4819; Süslü, Azmi, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, An-
kara 1990, s. 61-177; Yılmaz Öztuna, Osmanlı Devleti Tarihi I-II, İstanbul 1986, c. I, s. 659-662. 

4 İskân-ı muhacirîn: beynelmilel usuli temsil [اسكان مهاجرين: بين الملل اصول تمثيل] / Van P. Gouv; German, Trans.: Hâbil Âdem, İstanbul : Kitabha-
ne-i Sûdî [Matbaa-i Orhaniye], 1334 R/1918, Aşair ve Mühacirin Müdüriyet-i Umûmiyesi Neşriyatından; pp. 3 ff.

5 Islâhât-ı Kanuniye, BOA, YEE, 14-1540, sh. 10 vd.; Zeydan, Abdulkerim, Ahkâm’üz-Zımmîyyin Ve’l-Müste’minin, Bağdat 1963, sh. 10 vd.
6 Zeydan, Ahkâm, 1117; Karaman, III/230-231.
7 Ercan, Yavuz, Türkiye’de XV. ve XVI. Yüzyıllarda Gayr-i Müslimlerin İctimaî ve İktisadî Durumu, Belleten 1983, c XI, VII, sh. 1127.
8 Serahsi, Şerh’üs-Siyer’il-Kebir, III/81, IV/302, 320 vd., Zeydan, Ahkâm, 18-21.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

113

ve müste’minler. Zimmîler, İslâm Ülkesinin vatandaşı olan gayr-i Müslimlerdir. Müste’minler ise, yabancılardır. Şim-
di her iki grub üzerinde de kısaca duralım.

2.1.1. Zimmîler

Zimmî, zimmet kökünden gelmektedir. Zimmet ise, söz verme, and içme ve emniyet manâlarını ifade eder. 
Zimmî veya ehl-i zimmet tabiri de, anlaşma gereği İslâm ülkesinde devamlı oturma hakkına sahip olan gayr-ı Müs-
limler diye tarif edilir. Kısaca zimmî’ler, İslâm ülkesinin gayr-i Müslim vatandaşlarına denilir. Zimmet akdi sonucu, 
gayr-i Müslimlerin İslâm ülkesi vatandaşı sayılmaları, Mekke’nin fethinden sonra başlamış ve bütün Müslüman dev-
letlerde tatbik alanı bulmuştur. Şimdi biz zimmet akdinin tarafları, şekli ve sonuçları üzerinde duralım.9 

Dini başka olduğu halde İslâm ülkesinde ikamet eden ve bazı istisnaların dışında İslâm hukukunun uygulama alanı-
na dâhil olan kimselere denir. Bunlar da Osmanlı devleti vatandaşlarıdır. Hicret yahut tehcirleri ülke sınırları içindedir.10

Gayr-i Müslimlerle zimmet akdi yapabilecek yetkili makam, Hanefi hukukçulara göre İslâm ülkesi vatandaşı 
olan her Müslümandır; diğer hukukçular ise, sadece devlet başkanı yahut yetkili kıldığı vekilinin bu yetkiye sahip ol-
duğunu belirtmektedirler. Zimmî olabilecek gayr-i Müslimlere gelince, bütün İslâm hukukçuları Yahudi ve Hristiyan 
grubuna giren ehl-i kitab ile Mecusilerin Zimmî olabileceklerinde yani zimmet akdi yaparak İslâm ülkesi vatandaşı 
sayılabileceklerinde ittifak ettikleri gibi; mürtedlerin de Zimmî olamayacağında birleşmişlerdir. Bunların dışında ka-
lan gayr-i Müslim gruplara gelince, Hanefilere göre, Arap putperestler dışında bütün gayr-ı Müslimler ehl-i zimmet 
olabilir. Yine Hanefi hukukçular, gayr-i Müslim bütün yükümlülüklerini kabul ederek zimmet akdi talebinde bulunur-
sa, devletin buna müsbet cevap vermesi gerekir görüşündedirler.11

İster kendi isteğiyle göç ederek isterse başka bir devletl tarafından zorla göçe zorlanarak olsun, bir gayr-ı Müsli-
min Zimmî teb’a statüsüne girmesinin dört yolu vardır: 

Birincisi, açıkça zimmet akdi yapmasıdır. 
İkincisi, zimmet akdine rızasını gösteren bazı karinelerin bulunması yoludur ki, dar’ül-İslam’da ikâmet, müs-

te’min olan bir şahsın dar’ül-İslam’da arazi satın alması yahut dar’ül-İslâm vatandaşı bir şahısla evlenmesi gibi. 
Üçüncüsü, tebeî yani aile bağı yoluyla zimmet vasfının kazanılmasıdır. Çocuklar ve karının zimmet vasfını ka-

zanmaları gibi. 
Dördüncüsü ise, Müslümanların bir ülkeyi terk edip yerli gayr-i Müslim ahaliye Harâc ve cizye vaz’ ederek onları 

ehl-i zimmet yapmaları yoludur. Eflâk ve Boğdan vilâyetleri gibi. 
Hanefi hukukçuları, zimmet akdinin süresiz olduğunu, Müslümanlar açısından bağlayıcılık vasfına sahip bulun-

duğunu, nakzını gerektiren bir sebep bulunmadıkça sebepsiz yere Zimmîlerin vatandaşlıktan çıkarılamayacağını kabul 
etmektedirler. Zimmet akdi Zimmî açısından bağlayıcı değildir; dilediği zaman İslâm ülkesi vatandaşlığından çıkabi-
lir. Zimmîlik vasfı, Zimmî şahsın Müslüman olması, dar’ül-harbe iltihak etmesi ve benzeri sebeplerle ortadan kalkar.12

Yukarıdaki esaslar, bütün Müslüman Türk devletlerince de kabul edilmiştir. Osmanlı Devletinde Zımmîlerin 
çoğunluğunu Hıristiyanlar, Yahudiler ve Sabîler teşkil etmekte, Zimmî olmak için zimmet akdi zaruri görülmektedir.13

Zorla yurtlarından edilen İspanya Yahudileri konusundaki bilgileri mutlaka hatırlamalıyız.14

2.1.2. Müste’minler

Eman kökünden gelen müste’min kelimesi, sözlükte kendisine eman verilen manâsını ifade etmektedir. Eski bir 
hukuk terimi olarak ise, kendisine geçici olarak İslâm ülkesine girme ve ikâmet etme izni verilmiş olan yabancı gayr-ı 
Müslimlere denir. Zimmîlere verilen eman, daimi ve süresiz emandır. Müste’minlere verilen eman ise, muvakkat 
emandır.15

İslâm ülkesi vatandaşı olmayan ve izin ve pasaport ile İslâm ülkesine giriş izni verilen yabancılara müste’min; 
verilmeyen yabancılara ise “harbî” denmektedir. İslâm ülkesiyle barış antlaşması yapan ülkelerin vatandaşları, elçiler, 

9 Zeydan, Ahkâm, 22-23; Kâsânî, Bedayi’, VII/lll vd.
10 1285/1869 tarihli Kanun; Karakoç, Tahşiyeli Kavanin, 2/3 vd. 
11 Zeydan, Ahkâm, 23-31; Serahsi, Şerh’üs-Siyer’il-Kebîr, III/249 vd., IV/324; Qur’an 3:163; 4:162; 17:55; 21:105; 26:196; 53:36; 80:13; 

87:Ahmed Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, Aḥkāmu Ahl al-Ḏimmah )Dammām: Ramadī, 1997(, pp. 189ff.; 228; 231ff.; 810ff.; 829ff.; 873ff.; cf. 
Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam, pp. 54ff.

12 Zeydan, Ahkâm, 32 vd.; Serahsi, Şerh’üs Siyer’il-Kebîr, IV/353 vd.; 95 vd., 115 vd.; Kâsânî, Bedayi’, VII/110 vd
13 Meselâ bkz. Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, İstanbul 1983-1984, c. 12, sh. 316-317.
14 Avigdor Levy, The Jews of the Ottoman Empire )Darwin Press, 1994(, pp. 13ff.; Bernard Lewis, The Jews of Islam )Princeton: Princeton Uni-

versity Press, 1984(, pp. 107ff.; Kantemir, Osmanlı İmparatorluğunun Yükseliş ve Çöküş Tarihi, vol. I, pp. 178-79; Efdaluddin, “Bir Vesika-i 
Mu’ellime,” pp. 201-10; Tabular Yikiliyor, vol. II, pp. 118-33; Zaidan, Ahkâm al-Dhimmiyyin wa’l-Musta’manin, pp. 22ff.

15 Kur’an, Tevbe, Ayet 6; Serahsi, Şerh’üs-Siyer’il-Kebîr, I/242; Damad, I/663 vd.; Zeydan, Ahkâm, 46 vd.
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tüccarlar ve kendilerine giriş izni verilenlerin çocukları bu grup için verilebilecek misallerdir.16

İslâm ülkesine geçici olarak girip ikâmet edebilmek için gerekli olan muvakkat emanı elde etmenin yolları şun-
lardır: 
a. Tek harbî şahıs yahut özel bir gurup için alınan özel emandır ki, her Müslümanın bu emanı verme yetkisi mev-

cuttur. 
b. Çok sayıda harbîlere veya bir ülke vatandaşlarının tamamına devlet reisinin yahut vekilinin verdiği genel eman 

yoludur. 
c. Gayr-i Müslimlerle yapılan anlaşma )muahede( sonucu verilen muvakkat emandır. Osmanlı Devletinde Kapitü-

lasyonlar yoluyla bu şık suiistimal edilmiştir. 
d. Örf-âdet ve diplomasi kaideleri gereği elçilik mensupları ile tüccarlara verilen emandır. 
e. Son olarak bir de tebeî emandır ki, müste’minin eşi ve küçük çocukları hısımlık münasebetiyle eman almış sa-

yılırlar.17

Müste’minin kendi ülkesine dönüşüyle emanı sona erdiği gibi, İslâm devleti kamu yararı gerektirdiğinde de 
verdiği emanı geri alabilir.18

Bu konularda tamamen İslam Hukukunun hükümleri uygulanmıştır. Osmanlı Arşivlerinde bu döneme ait göçmen 
yahut muhacir tabirlerinde ziyade, iskân tabiri kullanılmaktadır. Osmanlı Devleti, kendi sınırları içinde hicret yahut 
tehcir yapmıştır )gönüllü yahut zorla iskân(. Ancak yabancı devletlere hicret yahut tehcir yoktur. Zira İslam Hukuku 
açısından, İslâm ülkesinde yaşayan insanlar üç gruptur. 

2.2.  Osmanlı Topraklarındaki Müslümanların Durumu

Müslümanlar, İslâm ülkesinde ikamet etmeleri şartıyla teb’ası bulundukları İslâm devleti farklı bile olsa, hukukî 
açıdan aynı uygulamaya tabidir. Her isteyen Müslüman Dar’ül-İslam olan Osmanlı ülkesine kabul edilmiştir. Ancak 
özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bazı siyasî ve iktisadî haklar açısından Osmanlı Devleti teb’ası ve 
ecnebiler arasında fark gözetilmiştir ve bu gayet normaldir. 1285/1869 tarihli Tâbiiyyet-i Osmaniye Kanunnâmesi 
konuyla ilgili hükümleri düzenleyen ilk vatandaşlık kanunudur.19 

Osmanlı Devleti, İslâm ülkesi vatandaşı sayılan halk arasında Müslüman veya gayr-i Müslim farkı gözetilme-
miştir. Ayrıca vatan, dil ve renk farkı, Müslüman fertlerin tamamına İslâm hukuku hükümlerinin uygulanmasına mani 
teşkil etmemiştir. 1876 tarihli Kanun-u Esâsî’nin 17. maddesi mevcut uygulamayı yazılı Anayasa metni haline getir-
miştir.20 Özellikle İstanbul Şer’iye Sicillerinin tetkiki, söylenenleri te’yit edecektir.21

Yukarıdaki izahlardan anlaşılmıştır ki, İslâm ülkesi vatandaşlarına eski hukukçularımız ehl-i dar’il-İslâm demiş-
ler ve bazı aksi görüşlere rağmen, Zimmîleri de bu tabirin kapsamına sokmuşlardır. Müslümanlar, dünyanın neresinde 
olursa olsun, Müslüman olmalarından dolayı, İslâm ülkesinin vatandaşıdırlar. Zimmîler ise, zimmet akdinin şartlarına 
uydukları sürece, İslâm ülkesinin kanunlarına tabi olmayı kabul ettiklerinden zimmet akdi gereğince, bir diğer görüşe 
göre ise, İslâm ülkesinde süresiz ikâmet hakkına sahip olduklarından dolayı, yine İslâm ülkesinin vatandaşı sayılırlar. 
Müste’minler ise, İslâm ülkesinde yabancı statüsündedirler ve ehl-i dar’il-harb diye yahut harbî şeklinde de anılırlar. 
Tanzimat öncesi bütün Osmanlı Kanunnâmelerinde bu tabirlere rastlamak mümkündür.22

2.3. Osmanlı Vatandaşları Açısından Hicret ve Tehcir

Yukarıda da açıkladığımız gibi, Osmanlı tarihi açısında  muhacir kavramı ikili ayrıma gidilerek açıklanmalıdır:

2.3.1. Zorla Göç Ettiirilme (Tehcir)

Tehcîr, zorla yapılan iskânlardır ki, buna tehcir de denilir. Ama en önemli nokta iskânların iç göç oluşudur. Bazı 
aileler veya gruplar isteyerek veya başka bir şehre veya ülkenin içinde başka bir yere taşınmaya zorlanan gruplardır. 

16 Zeydan, Ahkâm, 46 vd.
17 Zeydan, Ahkâm, 47-54; Karaman, III/244 vd.
18 Cf. Yohanan Friedmann, Tolerance and Coercion in Islam: Interfaith Relations in the Muslim Tradition )Cambridge: Cambridge University 

Press, 2003(, pp. 37ff.; Bat Ye’or, The Ḏimmī: Jews and Christians under Islam )Madison, New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press, 
1985(, pp. 47ff.; Bat Yeʾor, Miriam Kochan and David Littman, Islam and Ḏimmītude: Where Civilizations Collide, trans. Miriam Kochan 
and David Littman )Madison, New Jersey: Fairleigh Dickinson University Press, 2002(, pp. 33ff.; 195ff.; Clinton Bennett, Muslims and Mo-
dernity: An Introduction to the Issues and Debates )Continuum International Publishing Group, 2005(, pp. 159ff. Zeydan, Ahkâm, 54-56.

19 Zeydan, Ahkâm, 10-11; Rehber-i Muâmelât, 87.
20 Düstur, I. Ter. 4/5; Krş. Üçok/Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, 198 vd.
21 Beşiktaş Şer’iye Sicilleri, No: 23/127, İstanbul Müftülüğü Şer’î Siciller Arşivi.
22 Zeydan, Ahkâm, 57 vd.; Karaman, III/247 vd.
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Ermeni tehciri de buna dahildir. Biraz önce anlattığımız Yahudi tehciri de zorla göç kavramına girmektedir. Ancak 
Ermeni tehciri iç sürgündür. Yahudi tehciri ise dış sürgündür.23 İskan politikasıyla birbirine ve devlete düşman olan 
toplulukların, düzeni bozmaya yönelik hareket eden toplulukların sürgün edilmesi sağlanmıştır. Kıbrıs, Osmanlı dev-
leti döneminde bir sürgün bölgesi idi.Tanzimat öncesinde buna misal olarak Aksaray’dan İstanbul’un Aksaray semtine 
zorla göç ettirilen Karamanoğlu neslinden Müslümanları zikredebiliriz. Somuncu Baba’nın oğlu Baba Yusuf Hakiki 
bu sürgünü Hakikinâme dediğimiz divanında şöyle dile getirmektedir:

“İnsâf” başlığı altında Baba Yusuf Hakiki şunları söylemektedir:
Kişiye nefsi gibi men hiç düşmen bilmezem.
Nefs esîrin lâyık-ı merdî ü cevşen bilmezem.
Şer‘in ahkâmına bil nefsin şu münkâd eyleyen.
Erlik etti avret ise men anı zen bilmezem.
Kimseler sencileyin nefsine olmasun zebûn.
Ermiyem avretim bu yolda mu‘ayyen bilmezem.
Çünki kâzûrât-ı nefs ile mülevves bâtınım.
Taşradan bâk ola mı yunmağ ile ten bilmezem.
Bakub ef‘âlime halk olur ma‘âsîde dilîr.
Kim ola bencileyin âlemde rehzen bilmezem.
.................................................................
Can ü cihân terki bugün sehl idi lâyık lâkin bu.
Aşkar Hakiki şükrüne şükrâne bilmezem.24.

2.3.2. Gönüllü Göçler (Hücret)

Buna gönüllü iskânlar da diyebilirsiniz. Demek ki, iskân da iki türlüdür: 
Birincisi, hicrettir ki, gönüllü olandır. Muhâcir diyebileceğimiz diğer ülkelerden gelen göçmenler. Osmanlı tarihi 

boyunca gerçekleşen göçler tamamen bu kategoriye girmektedir. Yani Osmanlı Devleti, İran ile alakalı istisnâî bir 
uygulama dışında, bütün Müslümanların Dar’ül-İslam olan Osmanlı topraklarına yerleşebileceğini ve göç edebilecek-
lerini kabul etmiş ve uygulamıştır.

İskan, insanların bir bölgede yaşamak için yerleşmesi anlamına gelmektedir. Osmanlı devleti fethettiği toprakları 
Türkleştirmek adına iskan politikası uygulayarak, kendi ülkesindeki Türkleri yeni fethettiği bölgelere yerleştirmiştir. 

Osmanlı Devleti, kuruluş, genişleme, duraklama ve gerileme devirlerinde, siyasi, iktisadi ve içtimai vaziyetin 
değişmesine bağlı olarak, iskan politikasında da farklı şekilde hareket etmiştir. Bilhassa ilk devirlerde yeni toprakların 
elde edilmesiyle, konar-göçer aşiretlerin bu yeni topraklara yerleştirilmesi şeklinde bir iskan politikası takip ederken 
)dışa dönük bir iskan siyaseti(, imparatorluğun dinamizmini ve etrafa yayılma durumunu kaybetmesinden sonra, bir 
iç iskan unsuru olarak ortaya çıkan Konar-göçerlerin ve çeşitli sebeplerle yerlerini terkeden ahalinin boş ve harap sa-
halara iskan edilerek buraların ziraate açılması düşüncesi hakim olmuştur. Bunun yanı sıra XVIII. yüzyılın sonlarına 
doğru kaybedilen topraklardan kaçan ahalinin iskanı meselesi de ayrı bir gaile olarak devleti meşgul etmiştir. Yerleşik 
ahaliyi korumak maksadıyla göçebe gruplar üzerindeki devlet baskısı da konar-göçerlerin kendiliğinden yerleşmele-
rini sağlamıştır. Şekavet hareketlerine karşı yolların emniyetini sağlamak amacı ile, derbend tesisleri yeniden imar 
edilerek çevreleri bir kasaba veya köy şeklinde bir iskan mahalli olarak kullanılmıştır.

Kuruluş devrinde birçok tarikata mensup idealist dervişlerin önderliğinde başlayan ilk iskan hareketleriyle bir-
likte, yeni alınmış yerlere ahali sürgün ederek, muhtelif yerlerde vakıflar tesis ederek ve müstakil derbend tesisleri 
kurup buralara ahali yerleştirmek suretiyle özetlenebilen bir iskan politikası takip edilmiştir. Kuruluş devrinde, ordu-
nun ardından veya onlarla birlikte hareket eden tarikat mensubu birçok dervişin, ıssız yerlerde yolların geçtiği önemli 
mevkilere zaviyeler ve tekyeler inşa etmesiyle ilk teşebbüsler başlamış, kurulan bu tekye ve zaviyeler ilk iskan nüve-
lerini teşkil etmiştir. Mesela Rumeli’yi bu şekilde iskan eden Sarı Saltuk ile Bursa’nın fethinde rol oynayan Geyikli 
Baba’yı zikr edebiliriz.

23 İskân-ı muhacirîn: beynelmilel usuli temsil [اسكان مهاجرين: بين الملل اصول تمثيل] / Van P. Gouv; German, Trans.: Hâbil Âdem, İstanbul : Kitabha-
ne-i Sûdî [Matbaa-i Orhaniye], 1334 R/1918, Aşair ve Mühacirin Müdüriyet-i Umûmiyesi Neşriyatından; pp. 3 ff.

24 Baba Yusuf Hakiki, Hakikinâme, II, Vrk. 247/a vd.; Ahmet Akgündüz, Arşiv Belgeleri Işığında Somuncu Baba ve Nesebi, OSAV Yayınları, 
İstanbul, 1995, sh. 322-323.
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Osmanlı Devleti, kuruluş devrinde konar-göçer Türk aşiretlerini yeni alınan bölgelerin Türkleştirilmesinde kul-
landığı gibi, yerleşik ahaliye nazaran savaşçı vasıfları, bir disiplin ve teşkilat içinde olmaları sebebiyle de onları bu 
fethedilen bölgelere nakletmiştir. Nitekim Rumeli fatihi Süleyman Paşa zamanında aşiretlerin Rumeli’ye geçirilip 
iskan edilmelerinde, fethedilen topraklardan kaçan halkın yerini doldurmak gayesi de kısmen rol oynamıştır. Bu kabil 
iskan hareketleri, kuruluş devrinde devletin sık sık müracaat ettiği sürgün usulü ile yapılmakta idi. Bunların yan ısıra, 
sonradan Rumeli’den de Anadolu’ya insan toplulukları nakledilmiştir. Trabzon’da Hristiyan sipahiler ve onlara tabi 
olanlar da Anadolu’nun muhtelif yerlerine sürülerek yerlerine, Tokat, Samsun, Bafra, Çorum, Amasya gibi bölgeler-
den getirilen ahali yerleştirilmiştir. Bu şekilde iki yönlü yapılan sürgün sayesinde çeşitli menşeden halkın birbiriyle 
kaynaşması ve merkezi idarenin kuvvetlenmesi gayesi takip edilmiştir. I. Bayezid devrinde aşiretlerin Rumeli’nin 
Türkleşmesi amacı ile daha büyük ölçüde Rumeli’ye nakledildikleri görülmektedir. Osmanlıların daha Rumeli’ye geç-
tikleri ilk andan itibaren, Türk topluluklarının buraya nakledildikleri bilinmektedir. Türk topluluklarının Rumeli’ye 
nakledilmeleri sırasında, devlet tarafından kendilerine zengin topraklar vermek, bütün akrabalarıyla geçecek olanlara 
yurdluk, toprak, tımar gibi imtiyazlar tanınmak suretiyle muhaceret teşvik edilmiştir. Bu durum, futühatı teşvik amacı 
taşıdığı kadar memleketin şenlendirilmesi ve iskanı gayesini de taşımaktaydı.

Bayezid devrine ait ilk iskan kaydı, 1400-1401 yıllarında tuz yasağını kabul etmeyen Menemen-Ovası’nda kış-
layan aşiretlerden “Göçerevliler”e ait olup, Filibe taraflarına sürülmüşlerdir. Oğlu Çelebi Mehmed zamanında ise, 
isyanları Yörgüç Paşa tarafından bastırılan Tatarlar da, Dobruca havalisine yerleştirilmişlerdir. 1397’de Mora’da Ar-
gos’un alınmasından sonra, buradan 30.000 kişi Anadolu’ya, Anadolu’dan da Üsküp ve Teselya bölgelerine Türkmen 
ve Tatar aşiretleri nakledilmişlerdir. Bu durum II.Bayezid’in saltanatının sonuna kadar devam etmiş görünmektedir. 
Nitekim Fatih devrinde Rumeli’den Anadolu’ya sevkedilen halkın bıraktıkları boşluklar, buradan gönderilen ahali ile 
doldurulmuştur. II.Bayezid devrinde, 1501 senesinde Teke-eli ahalisinden bazı Şii ve Alevi Türkmenlerin, isyan ve 
çeşitli karışıklıklar sebebiyle Mora’da Modon ve Koron’un fethinden sonra )1500( bu bölgelere sürüldükleri, hatta 
Bektaşiliğin Arnavutluk’a kadar yayılmasında da en büyük rolü oynadıkları bilinmektedir. Aynca, 1511’de başlayan 
Şah-Kulu Baba Tekeli isyanı sonunda da bir kısım ahali Teke-eli haricine sürülmüştür. Sevkedilen bu aşiretler, XV. 
yüzyılın sonlarında başlamak, XVI. yüzyılın başlarında hızlanmak suretiyle, köyler tesisiyle toprağa bağlı yeni ünite-
ler teşkil etmişlerdir.

Genel olarak kuruluş ve genişleme devrinin ardından, XVI. yüzyıl sonlarından itibaren imparatorluğun bünyesi 
dinamizmini ve etrafa yayılma durumunu kaybetmeğe, statik bir hal almaya başlayınca, dışa dönük olarak telakki etti-
ğimiz iskan politikası da yerini yavaş yavaş bir iç iskan politikasına terketmeğe başlamıştır. Hatta Köprülüler devrinde 
bazı yerlerin alınmasına rağmen bu durum değişmemiştir.

XVI. yüzyıl sonlarından itibaren başlayan, XVII ve XVIII. yüzyıllarda devlet için büyük problem halini alan 
iç karışıklıklar ve yapılan uzun savaşların ortaya çıkardığı iktisadi buhranın çeşitli halk kütleleri üzerinde meydana 
getirdiği baskı, onların yerlerini terkederek kendileri için daha uygun alanlara göç etmelerine ve bir çok meskun yerin 
harap olmasına sebep olmuştur. Bu ise, ekonomisi ziraate dayanan devletin, zirai gelirinin azalması demekti. Osmanlı 
Devletinde XVII. asırda başlayan ve XVIII. yüzyılda da iskan siyaseti olarak yürütülen ‘harap ve sahipsiz yerlere oy-
makların yerleştirilerek yeniden ziraate açılması” şekli, bu siyasetin esasını teşkil eder. Ana toprak olarak kabul edilen 
Anadolu’daki bu iskanın yanısıra, sınırların gerilemesi sebebiyle göçmen kafilelerinin de yerleştirilmeğe başlanması, 
bu siyasetin ikinci safhasını oluşturmaktadır.25

Kanunnamelerde yerlerini terk edenlerle ilgili madde aynen şöyledir:
“Der beyan-ı ahval-i celây-ı vatan
Defterde yazılu raiyyet kadimi karyelerinden kalkup ahar karyede varup tavattun eyleseler on yıldan berüde ise 

kaldırılup kadim karyelerine gönderilüp amma on yıldan ziyade mürur eyliyen reaya kaldırılmak olmaz. oturdukları 
yerde ahara raiyyet yazılmış değiller ise resm-i raiyyetlerin defter mucebirıce sipahileri alur, amma derbend reayasın-
dan ve evkaf reayasından bu kanun icra olunmaz’ Derbend hali kalmağın kaldırılup karyelerine i-letdirilüp, derbend 
hıfz u hıraset etdirilüp ve kıptiyanı tutup kendi cemaatlerine katmak kanundur”.26

25 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Halaçoğlu, XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuʼnun iskân siyaseti ve aşiretlerin yerleştirilmesi, Türk Tarih 
Kurumu, Yayıncı Türk Tarih Kurumu, 2014; Cengiz Orhonlu, Osmanlı imparatorluğunda aşiretlerin iskânı, Eren yayıncılık ve kitapçılık, 
1987. Bu iki kitap ve Ömer Lütfü Barkan’ın makaleleri yeteri kadar malzeme ihtiva etmektedir. 

26 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, İstanbul, OSAV Yayınları, OK-IX, 611; “Bir kimesne celây-ı vatan etse tasar-
rufunda olan yerlerin sipâhi âhare verüb üç yıl mikdârı tasarruf etdüre. Üç yıl tamam olduktan sonra sipâhi ol yerleri tapuya vermek câizdir. 
Lakin sonra gelüb âher kimesne verdiği tapuyı ol verse ana vermek evlâ ve lâyıktır.”. OK-IX, 534. Celây-ı Vatan: Bir kimsenin vatanından 
sürgün edilmesi demektir. OK-II, 49; OK-VI, 215; OK-II, 242; Vatandan sürgün edilme demektir. OK-IX, 403.
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3. TANZİMAT SONRASI GÖNÜLLÜ (HİCRET) VE ZORLA GÖÇ ETTİRME (TEHCİR) 

Osmanlı Devleti, Tanzimat’tan sonra da İslam Hukukunun hükümlerini uygulamaya kısmen devam etmiş ise 
de, Müslümanların yahut zimmîlerin Osmanlı ülkesine hicret etmeleri yahut tehcirine bazı sınırlamalar getirmiştir. 
Osmanlı Arşiv belgeleri arasında muhacir yani yabancı devletlerden zorla göç ettirilerek )tehcir( gelen yahut gönüllü 
gelenler manasındaki tabirler ancak VIII. Yüzyıl sonrası belgeleri arasında rastlanmaktadır. Bu konuyu üç period 
halinde vermek daha makuldür:

3.1. Birinci Periyod: Göçlere Getirilen Kısıtlamalar

Osmanlı Devletinde göçmenlerin kayıtsız şartsız Osmanlı ülkesine girmelerine gelen ilk sınırlama ve kontrol 
1826 tarihli Men’-i Mürûr Nizâmnâmesidir. İkinci sınırlama ise, Evâhir-i Muharrem 1242 )07.1826( tarihli İhtisâb 
Ağalığı Nizâmnâmesi ile yapılmış ve İstanbul’a iç yahut dış göçlere yeni sınırlamalar getirilmiştir. 1840’da çoğalan 
göçmen akışını düzenlemek için Meclis-i Tanzimat tarafından hazırlanan 1857 tarihli Muhâcirîn Talimatnamesi çı-
karılmış ve Tanzimat öncesi İslam Hukukundaki hükümleri kanun maddeleri haline getirmiştir. Ancak bu dönemde 
ikinci çeşit göçmen dediğimiz yabancı devletlerden Osmanlı ülkesine göç söz konusudur.

Şimdi bu üçünü de özetleyelim:

3.1.1. 1826 Tarihli Men’-i Mürûr Nizâmnâmesi

Konuyu Mübahat Kütükoğlu Hocamızın dilinden aynen aktaracağız:
“Osmanlı topraklarında seyahat etmek isteyen yerli ve yabancı herkes seyahat için bir izin tezkiresi almak mec-

buriyetindeydi. XVI. yüzyılda “yol hükmü” denilen bu belge XIX. yüzyılda “mürur tezkiresi” adıyla anılmıştır. Yol 
hükümleri genellikle yabancı elçilik mensuplarına, tüccara, yerli ve yabancı ruhbana yönelik olarak onların geçeceği 
yerlerin idarecilerine hitaben kaleme alınır ve kendilerinin korunması, vergi bahanesiyle herhangi bir şekilde rahatsız 
edilmemeleri, paralarıyla yiyecek içecek almalarının sağlanması gibi tembihatı ihtiva ederdi. Ahidnâme metinlerinde 
bu izinlerle ilgili maddeler yer alırdı. Buna benzer şekilde devlet görevlilerine bir işle ilgili olarak vazifelendirildikle-
rinde bu kabil hükümlerin verildiği bilinmektedir. Bunlara dair örneklere Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde Mühimme 
ve Ruûs defterlerinde sıkça rastlanır. Daha sonra bu uygulama yaygınlaştırılmıştır. Sistemin yeni bir düzenlemesi 
XIX. yüzyılda gerçekleştirilmiştir. Nitekim eldeki örneklere göre bir yıl süre ile verilen yol tezkireleri, istenilen bilgi 
başlıklarının matbu olarak hazırlandığı 14 × 28 cm. ebadında kâğıtlar olup bilgilerin el yazısı ile doldurulduğu dikkati 
çeker. Kâğıdın üst tarafında bir çerçeve içinde “mürur tezkiresi” yazısı bulunur, boydan orta kısmında sağ tarafta hangi 
devletin tebaası olduğu, nerede ikamet ettiği, kendisi ve babasının adları, nereden nereye seyahat edeceği gibi hususlar 
yer alırdı. Yol üzerindeki zabtiye çavuşları ve diğer ilgililerce seyahatine engel olunmaması, bir güçlükle karşılaştığı 
takdirde yardımda bulunulması hususlarına yer verilir ve hemen altına mühür basılırdı. Bu kısmın solunda çerçeve 
içinde seyahat edecek şahsın eşkâlinin yazıldığı yer vardır. Burada yaş, boy, sakal-bıyık ve göz renkleri belirtilir. Tez-
kire sahibi silâhlı olarak seyahat edecekse buna da ayrıca işaret edilir. Tezkire sahipleri geçtikleri yerlerde bu tezkireyi 
ibraz ederler. Bir bölgeden çıktıklarında çıkış yaptıklarına dair tezkirenin arkasına şerh konarak mühür basılıp tarih 
atılır. Eğer geçilen yerde herhangi bir salgın hastalık varsa tezkire sahibinin bu hastalıktan salim olduğuna dair not 
konur.

Asayiş ve emniyet açısından mahallî idarecilere kolaylık sağlayan ve iç göçü bir ölçüde kontrole yönelik olan 
bu uygulama, aynı zamanda seyahat belgesini elinde tutana da geçeceği yerlerde keyfî herhangi bir davranışla karşı 
karşıya kalmasını önleyici, vergi veya farklı maddî zorlamalardan koruyucu bir güven temin ediyordu. Yurt içi seyahat 
izinleri XIX. yüzyılda şehrin idarecileri ve mahkeme görevlilerince verilmekteydi. Bir şehre gitmek isteyen kişi önce 
mahalle imamından nereye ve hangi amaçla gideceğine dair bir pusula alır, kadıya gidip bunu gösterir ve haracını 
ödedikten sonra tezkire hazırlanırdı. Medrese öğrencileri izinli olduklarında müderrisleri kendisine kefil olur, ancak 
bu şartla tezkire alabilirlerdi. Büyük şehirlere göçü önlemek ve iç güvenliği sağlamak için mürur tezkiresi verme işi 
bilhassa 1830’lara doğru daha da önem kazandı, nüfus işleriyle ilgili Defter Nezâreti oluşturulunca bu nezârete havale 
edildi. 1841’de Men‘-i Mürûr Nizâmnâmesi çıkarılarak memleket içerisinde dolaşım bir nizam altına alınmıştır. Ya-
bancılar için pasaport sisteminin devreye girişiyle bu tip geçiş ve seyahat belgelerine ihtiyaç kalmamıştır. Cumhuriyet 
devrinde yerli halkın mürur tezkiresi mecburiyeti kaldırılmıştır.”27

27 Mübahat S. Kütükoğlu, Mürur Tezkiresi, TDA, c.2, sh. 61.BA, BEO, dosya, nr. 6/95, 16/15; Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu 
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3.1.2. 1826 Tarihli İhtisâb Ağalığı Nizâmnâmesi

Bilindiği gibi, klasik dönemde, özellikle İstanbul’daki belediye hizmetlerinin yürütülmesinde, Yeniçeri ağasının 
ve ona bağlı elli altılıların önemli bir rolü vardır. 1241/1826 yılında Yeniçerilik Teşkilâtı kaldırılınca, belediye hizmet-
lerinde de ciddi bir boşluk meydana gelmiştir. Evâhir-i Muharrem 1242 )07.1826( tarihli İhtisâb Ağalığı Nizâmnâmesi 
ile İhtisâb Ağalarına nâzır unvanı verilerek İhtisâb Ağalığı yeniden düzene sokulmuştur. Bu nizâmnâme ile yapılmak 
istenen iki şeydir: 

Birincisi; Yeniçeriliğin lağvedilerek yerine Asâkir-i Mansûre-i Muhhamediyye kurulmasından dolayı, ortaya çı-
kan masraflara bir kaynak teşkil etmek üzere, yeni bazı ihtisâb resimlerinin ihdâs edilmesi ve bu resimlerin düzen 
içinde tahsili görevinin İhtisâb Ağası’na yani sonradan nâzır unvanı verilen zata bırakılmasıdır. 

İkincisi, İstanbul’da yeniçeriliğin ilgasından dolayı meydana gelen zabıta boşluğunun doldurulması ve daha 
önemlisi de yeniçerilerin şımararak bozdukları şehir emniyet ve zâbıtasının yeniden nizama sokulmasıdır. İşte bu-
rada Nizâmnâmenin, İstanbul’a olan göçleri kısıtlaması yolunda bizim için önemli olan hükümleri bulunmaktadır. 
Özellikle bir nevi İstanbul’a girmek için vize tartışmalarını hatırlatması, ayrıca işsiz karsız Arnavut ve Kürtlerin şehre 
sokulmamasıyla alakalı hükümler enteresandır.

Bazı maddeleri nakletmek manidar olacaktır:
“10. Ve İstanbul’da nüfusun kesreti mehâzir-i kesîrenin illeti olduğundan fîmâ-ba’d Dersaâdet’te başıboş ve 

serseri makûleleri gelüp tehaşşüd edememesine medd-i enzâr-ı basiret edeceğinden, bunların böyle bir aralıkta İs-
tanbul mahallâtı ahâlisi dahi tahrîr u defter olunmak üzre şimdilik İstanbul’a Anadolu ve Rumeli’nden gelecek eşhâs 
ya maslahatı ru’yeti veyahud İstanbul’da bir kâra sülûk ile ta’ayyüşü zımnında geleceğine binâ’en o makûleler gelüp 
lüzûmundan ziyâde tekessür etmemek içün evvel emirde İstanbul ve Üsküdar ve Galata ve Boğaziçi iskelelerinde 
ne mikdar hammal ve kayıkçı ve hamamlarda ne kadar dellâk ve nâtur ve ashâb-ı hıref dükkânlarında ne mikdar 
esnâf ve şâkird vardır, cânib-i şer’-i şerîf ve taraf-ı ihtisâbdan mu’temed adamlar tâyini ve her bir esnâfın kethüda ve 
yiğitbaşıları ma’rifetiyle kefilleri alınup ism ü eşkâl ve velâyet ü kefili tasrîhiyle defter olunarak ve bir aynı ihtisâb 
ağası tarafına verilerek ve men’-i murûr maddesine kemaliyle itina vü dikkat ve bir kimesnenin Dersaâdet’e gelmesi 
iktizâ eyledikte mahallinden alacağı murûr tezkiresinde maslahat veyahud ticaret veyahud asker yazılmak zımnında 
ve’l-hâsıl ne içün geldiği beyan ü terkim olunması iktizâ edenlere şedîden tenbih olunarak Rumeli’nden gelenlerin 
tezkirelerine bakmak üzre Çekmece-i Sağîr’de ve Anadolu’dan gelenlerin tezkirelerine bakmak üzre Bostancıbaşı 
Köprüsü’nde çend nefer ile ihtisâb ağasının müstakîm ü mu’temed birer adamı ikâme olunup mârrîn ü âbirînin yed-
lerinde olan tezkireye ba’de’n-nazar “İhtisâba” diye işaret ve Tavukçu yolundan gelen giden bazı mechulü’l-ahvâl 
kesânın hallerine vukûf tahsiliyle murûr tezkirelerine “İhtisâba” diye işaret etmek üzre Küçük Çekmece’den başka 
ihtisâb ağasının bir adamı dahi Yarım Bergos’da olan derbendcilerin yanında ikâmet ve ne taraftan geldiği ve ism ü 
şöhreti sebt-i defter olunup haftada bir kerre defterini ihtisâb ağasına irsal ü takdim ve gelecek tezkireliler dahi tezki-
relerine işbu iki mahalden “İhtisâba” diye vâki olacak işaretten sonra doğru Çardak’a İhtisâb Ağası Konağı’na gelüp 
yedinde olan tezkiresini ibraz ve İhtisâb Ağası Konağı’nda dahi Anadolu ve Rumeli Defteri nâmıyla iki defter tutulup 
işbu tezkirelilerin kezâlik ism ü eşkâl ü vilâyeti ve geldiği gün ve ne maslahat içün geldiği deftere kaydolunarak Çek-
mece ve Bergos ve Bostancıbaşı Köprüsü’nde olan memurlardan haftada bir kerre verilecek defter ile tatbik olunup 
ihtisâb ağası tarafından olan defterden ziyâde adam zuhûr ederse kangı kapıdan girmiştir bilinüp taharrî olunmak ve 
beher gün her bir iskelede bulunan hammal ü kayıkçı ve sâirenin ahvâline kesb-i ıttılâ’ etmek üzre ebvâb-ı Kostan-
tiniyye’de ihtisâb ağasının birer adamı bulunması fevâidi müstelzim olacağından ve ihtisâb ve kantar mukâta’aları 
Darbhâne-i Âmire’nin olup kantarın dahi ihtisâba münasebeti cihetiyle kantar mukâta’asının bedel-i sâbıkı ile ihtisâb 
ağası olanlara ihale vü ilzamı sûretinde her bir kapıda birer adamı bulunarak ve o makûle tezkirelileri doğru İhtisâb 
Konağı’na göndererek ve gelen ve gidenin haline dikkat ederek serriştesizce maksud hâsıl ve bu sûretle esnâftan her 
bir sınıf tahrîr olundukta erbâb-ı sûk ve bî-kâr olarak Dersaâdet’te ne mikdar adam olduğu tebeyyün edeceği derkâr 
idiğinden ol vechile kantar mukâta’ası dahi bedel-i iltizam-ı sâbıkıyla Darbhâne-i Âmire’den muhtesibi mûmâ-ileyhe 
ihale olunarak karadan gelenler minval-i muharrer üzre bilinüp denizden gelenler içün dahi ihtisâb ağasının limanda 
ve Yenikapı’da bulunacak adamları kayıklar ile gelenleri kara usûlüne tatbikan tezkiresine işaret ile ihtisâb tarafına 
gönderilerek bu vechile berren ve bahren her taraftan gelenlerin hal ü şanlarına gereği gibi dikkat oluna.

11. Bundan böyle Dersa’âdet’e gelecek ve el-yevm mevcud olan bî-kâr eşhâs için münasib semtlerine uydurula-
rak müslim ve re´âyâ mahlûtan sâkin olmak üzre İstanbul’da üç dört ve Üsküdar ve Galata ve Eyüp’de birer ikişer han 
tahsis olunup gelenler bir san’ata girinceye kadar ihtisâb ağası ma’rifeliyle doğru ol hanlara gönderilüp ondan sülûk 

Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara 1991, s. 39, 48, 70-72; a.mlf., “Tanzimat Döneminde Çıkarılan Men‘-i Mürûr ve Pasaport 
Nizamnâmeleri”, TTK Belgeler, XV/19 )1993(, s. 169-181.
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edeceği kâr ne ise ibtida hemşehrilerinden ve mukaddem kefili alınmış takımdan kendüye kefil bulup ihtisâb ağası 
huzuruna getirerek onun dahi kavî kefili ve eğer eslihası var ise kendüde kalup fakat mevcud olan fişenkleri alındıktan 
sonra kangı dükkâna girecek yahud kangı iskeleye hammal olacak veyahud kangı hammâmda işleyecek ise ol mahal-
lin mukaddem sebt-i defter olunmuş olan adamları zîrine tahrîr olunup lâkin istediği mahallin mukaddem tahrîr olunan 
adamları derece-i kifâyede ise cevab verilerek yazılmayup bu cihetle dahi eşhâs-ı mechûletü’l-ahvâlin Dersaâdet’te 
lüzûmundan ziyâde olmamasına ihtisâb ağası bulunanlar kemaliyle dikkat eyleye.

23. Arnavud tâifesinden âhâd ü esâfil makûlelerinin Kürt milleti gibi hiç bir vakitte İstanbul’da tekessür ü tavat-
tunu mücâz değil ise de, şimdiki halde mevcud olan Arnavudlar külliyen tard u def’ olunmayup Yedikule haricinde 
olan selhhânelerde olan Arnavudlar kassâbbaşı ağa tarafından defter olunarak tezâyüd bulmamasına ve etmekci ve 
simidci ve poaçacı dükkânlarında ve imâretlerde olan Arnavudların dahi oldukları furun ve dükkânı mehmâ-emken 
idâreye elverecek mikdarından ziyâde bulunmamasına ve bunlarda dahi silaha müte’allik hafî ve celî birşey olmama-
sına ihtisâb ağası tarafından kemâliyle dikkat olunup vakt ü mevsimiyle Dersaâdet’e ağnâm sevkeden Cihanbeyli ve 
Alişânlı Kürdlerinden başka Ekrâd tâifesinin birer sebeple İstanbul’a girmemesine derbendde olan ihtisâb memurları 
kemâliyle takayyüd ü ihtimam eyleye.” 28

3.2. İkinci Period: 1285/1869 tarihli Tâbiiyyet-i Osmaniye Kanunnâmesi 

Konuyla ilgili hükümleri düzenleyen ilk vatandaşlık kanunu ile yeni bir uygulama başlamıştır. Bu Kanun ile artık 
Osmanlı Devleti topraklarına sadece Osmanlı vatandaşları kabul edilecektir. Artık muhacirlik konusunda İslam Huku-
kunun hükümleri ikinci dereceye atılmış ve Avrupa’nın vatandaşlık anlayışı gündeme oturmuştur. 

1293/1876 Kanun-ı Esasi’si, vatandaşlık mefhumunu “Müslim, Zimmî, harbî, müste’min” dörtlüsünden çıkarmış 
ve Osmanlı ülkesinde bulunan herkesi eşit şekilde Osmanlı saymıştır. 25. madde ile İslâmi vergi sistemi değiştirilerek 
tek ve eşit vergi esası benimsenmiştir. Artık İslâm milleti değil, Osmanlı milleti vardır.29 Tanzimat’tan sonraki geliş-
melere önemli bir misal olarak, 1285/1868 tarihli Tâbi’iyyet-i Osmaniye Kununnâmesi’nin hükümlerinden kısaca 
bahsetmekte yarar vardır. Tanzimat’a kadar her konuda olduğu gibi, vatandaşlık hukukunda da bazı istisnaların dışın-
da, şer’î hükümleri esas alan Osmanlı Devleti, bu kozmopolit dönemde vatandaşlık konusunda bazı yeni hükümler 
kabul etmiştir. Ra’iyye, Müslim, Zimmî ve harbî tabirleri yavaş yavaş terkedilmeye başlanmış ve yerlerini tebe’a-i 
Devlet-i Aliyye ve ecnebî gibi yenilerine terk etmişlerdir. Ve nihayet 7 Şevval 1285/1868 tarihinde kabul edilen ve 
dokuz maddeden oluşan Tabiiyyet-i Osmaniye Kanunnâmesi, bazı yeni hükümler getirmiştir. İlk üç maddesinde yer 
alan temel esasları özetlemekle yetiniyoruz: Ana-babası yahut sadece babası Osmanlı vatandaşı iken doğan çocuklar, 
Osmanlı vatandaşı sayılırlar )md. 1(. Ana-babası yabancı olduğu halde Osmanlı ülkesinde doğan şahıs, rüşd yaşına 
ulaştıktan sonra üç sene zarfında Osmanlı vatandaşlığını talep edebilir )md. 2(. Rüşd yaşında olan bir yabancı, Os-
manlı ülkesinde aralıksız beş sene ikâmet ederse, Hâriciye nezâretine vereceği bir dilekçe ile vatandaşlık talebinde 
bulunabilir )md. 3(.30

Ancak Osmanlı Devleti’nin asırlardır devam eden gönüllü yahut zorla Osmanlı topraklarına göç ettirilen muhâ-
cirlerle alakalı politikası, yine İslam’ın hükümleri ve ahlak kuralları çerçevesinde devam etmiştir.31 

3.3. Üçüncü Period: Muhacirlerle Alakalı Tanzimat Sonrası Tedvîn Edilen Hukukî Düzenlemeler

Balkanlar başta olmak üzere bütün Avrupa’dan ve nihayet Rusya’dan akın eden ve sayıları 7 milyonu bulan göç-
menler yani muhâcirler selidir. Osmanlı Devleti, 1860 tarihinde Muhâcirîn Komisyonu teşkil ederek her türlü tedbiri 
almaya başlamıştır. Manidar olan muhacirler arasında, Müslüman ve gayr-i Müslim ayırımı yapmamışlardır. Binlerle 
ifade edilen göçmenleri insandan bile saymayan bazı devletlerin, Osmanlı Devletinin göçmenler ve göç politikasından 
ders almalarına zaruret bulunmaktadır. Elimizdeki eski ve yeni göçmen literatürü bunun en büyük delilidir.

1840 yıllarından itibaren muhacir akınına uğrayan Osmanlı Devleti, bunun için hukukî tedbirler almış ve bir kı-
sım Talimâtnâmeler, Nizâmnâmeler ve Kanunlar yayınlamakla kalmayıp, yeni kurumlar da tesis etmiştir. Bu periyod-
da Osmanlı topraklarına girmeye çalışanlar sadece Müslümanlar değil, Avrupalı devletlerin ve Rusya’nın zulmünden 
kaçan Hristiyanlar ve Dönmeler de bulunmaktadır. 1790 yılından 1923 yılına kadar Balkanlar ve Rusya’dan 7 milyona 
yakın göçmen, yerlerinden ve yurtlarından edilmişlerdir. Burada Profesör Justin McCarthy’nin hazırladığı haritayı 

28 BOA, Dîvân-ı Hümâyûn, Kânunnâme-i Askerî Defteri, No: 1, sh. 3 vd; Mehmed Gâlib, İhtisâb Ağalığı, TOEM, c. I, sy. 9, sh. 569-584; sy. 10, 
sh. 640-648; Ali Emirî Efendi Kütüphânesi, Islahat Layihaları No: 17; Ergin, Mecelle-i Umûr-ı Belediye, c. I, sh. 338 vd.; Ahmet Akgündüz, 
Osmanlı Devletinde Belediye Teşkilâtı ve Belediye Kanunları, İstanbul OSAV Yayınları, 2005, sh. 521 vd.

29 1293 Tarihli Kanun-ı Esasi  md. 8, 10, 11, 21-22, 25; Düstur, I. Tertip, IV/4-20.
30 1285 tarihli Kanunnâme, Takvim-i Vakâyi, No: 1044; Serkiz Karakoç, Tahşiyeli Kavanin, II/1-27.
31 Krş. İbrahim Serbestoglu,Zorunlu Bir Modernleşme Örneği Olarak Osmanlı Tabiiyet Kanunu, OTAM, 29/Bahar 2011, 193 vd.
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nakletmek yeterlidir kanaatindeyim: 32 Prof. Justin McCarthy, bu yedi milyonu aşan göçmenlerin 5 milyonunun Müs-
lüman ve 2 milyona yakın kısmının ise Hristiyan olduğunu kaydetmiştir.

1. Göç Haritası )Justin McCarthy( 

Bunları özetlemekte fayda vardır:33

3.3.1. 1856 Tarihli Muhâcirîn Ta’limâtı

Avrupa Devletlerinin baskı ve zulümleri sonucu Osmanlı topraklarına göç eden göçmenlerin en önemli giriş mer-
kezlerini Silistre ve buraya bağlı limanlar teşkil ettiği için, Silistre Vâlisine gönderilen 3 Mayıs 1856 tarihli Muhâcirîn 
Ta’limâtnâmesi, konuyla alakalı ilk hukukî düzenlemedir denilebilir. Bu düzenleme, hala göçmenleri, köle gibi kabul 
eden Avrupa ve Amerika’ya bir ders mahiyetinde olduğu gibi, Osmanlı Devleti’nin İslam Hukukundaki hükümlere 
nasıl uyduğunun da bir delilini teşkil etmektedir. İnsan hakları ve hürriyetlerini dillerinden düşürmeyen, ancak göç-
menlerin altın dişlerine bile göz diken Avrupalıların yüzlerine çarpılacak bir belgedir diyebiliriz. Kısaca özetleyelim:
a. Kara ve deniz yoluyla gelen göçmenlerin ihtiyaçları karşılanacak ve kendilerine ilk etapta 2.000 kese akçe veri-

lecektir. )Fıkra:1(.
b. Osmanlı Devletine sığınan Müslüman yahut gayr-i Müslim bütün muhacirlere gereken şefkat gösterilecek; malî 

kudretlerini elde edinceye kadar 10 sene vergiden muaf sayılacaklar; 25 yıl da askerlikten muaf kabul edilecek-
lerdir. )Fıkra: 2(.34

32 Justin McCarthy, Forced Migration and Mortality in the Ottoman Empire, the Turkish Coalition of America, 2010. 
33 Bu konuda en derli toplu çalışma Prof. Dr. Ahmet Cevat Eren Bey’e aittir. Türkiye’de Göç ve Göçmen Mes’eleleri, Nurgök Matbaası, İstanbul 

1966 adlı eserinde konuyu belgeleriyle incelemiş bulunmaktadır.
34 BOA, Rus muhacir çocukları için İstanbul’da azınlık okulu açılması talebi. Nu: 23-122-1. Bu belgenin Avrupalılara örnek olmasını ümit 

ediyoruz. Ayrıca BOA, Irâde- Dâhiliye, No: 23899’da bulunan ve 1273 tarihini taşıyan belgeler de, Kırım’da zulme ma’ruz kalan Yahudilerin 
Osmanlı toprakların göç ettirilmesiyle alakalı önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Ahmet Cevat Eren, Türkiye’de Göç ve Göçmen Mes’eleleri, sh. 
49 vd.; 1304 senesinden itibaren muhacirinin  hizmet-i askeriye ile suret-i mükellefiyetleri hakkında hakkında irade, Düstur,  1/5, sh. 1013,  
16 Cemaziyelevvel 1305/29.01.1888.
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c. Muhacirlerden zirâatle meşgul olanlara arazi tahsis edilecek; san’at yahut başka işle meşgul olanlara münasip 
yerlerde iskân hakkı tanınacaktır.35

d. Muhtaç olanlara yeni evlere inşâ edilecek; ev eşyaları da münasip şekilde temin edilecektir.36

e. Mahallî halk komşuluk hakkı gereği bunlara yardımla mükelleftir.
f. Muhacirlere tohumluk, öküz ve benzeri zirâ’î yardımlar yapılacaktır.37 
g. Muhâcirlerin yerleştirildikleri mahalle ve sokaklarda gerekli düzenlemeler yapılacak ve rahatları için her türlü 

tedbir alınacaktır.38

Daha sonra 9 Mart 1857 )5 Cemaziyelahir 1272( tarihinde Tanzimat Meclisi bu Talimâtnâmeyi Muhacirîn Ka-
nunnâmesi haline getirmiştir.39

2. Kırım Ahâlisinden Rumeli Cânibine Nakl ve Hicret Edenlerin Sûret-i İskânlarına Dâir Silistre Vâlisi Devletlu 
Paşa Hazretlerine Verilen 1272 )1856( tarihli Ta’limâtnâme ile Alakalı İrâde-i Seniyye 

)BOA, I_DH_00343_022622_002_001(

35 Krş. Edirne’de ahara kiraya verilen meralarta arazi-yi haliye icaraatının devair-i belediye hasılatından alınacak yüzde beş ile birlikte Rumeli-i 
şarki muhacirlerinin ihtiyacatma terkine dair irade, Düstur,  1/5 934 23 Zilhicce 1303/ 21.09.1886, C. I, sh. 934.

36 Muhacirîni iskan ve tavtın eylemek üzere iştira ve tasarruf edecekleri emlak ve arazinin harçları hakkında irade-i seniyye, 1/6 232 18 Safer 
1306/ 24.10.1888, Düstur, I/6, sh. 232.

37 İskan olunacak muhacirînin zürra’ takımına arazi i’tası hakkında talimat, Düstur, 1/8, sh. 322. 24 Şevval 1323/ 21.12.1905.
38 BOA, İrâde-Dâhiliye, No: 22622; Ahmet Cevat Eren, Türkiye’de Göç ve Göçmen Mes’eleleri, Nurgök Matbaası, İstanbul 1966, sh. 40 vd.; 

Stanford J. Shaw/Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Volume 2, pp. 115-116. Ayrıca krş. Omer Turgay, Cir-
cass’an Immigration into Ottoman Empire, 1856-1876, pp. 194 ff. in Islamic Studies Presented to Charles J. Adams, )editör: Charles  Joseph 
Adams, Wael B. Hallaq, Donald Presgrave Little, Leiden Brill 1991; Refugee Protection and the Role of Law: Conflicting Identities, )editör: 
Susan Kneebone, Dallal Stevens, Loretta Baldassar(, Routledge, New York, 2014, pp. 79 ff.; Ufuk Gülsoy, “Osmanlı Topraklarına Avrupa’dan 
Muhacir İskânı )1856-1859(”, İlmî Araştırmalar, S.3, İstanbul 1996, s. 53-54.

39 Stanford J. Shaw/Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Volume 2, pp. 115-116.
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3. Kırım Ahâlisinden Rumeli Cânibine Nakl ve Hicret Edenlerin Sûret-i İskânlarına Dâir 
Silistre Vâlisi Devletu Paşa Hazretlerine Verilen Ta’limâtnâmedir )1272(

)BOA, I_DH_00343_022622_001_002(
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3.3.2. Muhâcirîn Komisyonlarının Kurulması

Osmanlı Devleti bir yandan uzun süren savaşların ve bir bir kendisinden kopan toprakların verdiği ıstıraplarla 
boğuşurken bir yandan da kaybedilen topraklarda kalan Türk ve Müslüman halkın Osmanlı sınırları içerisine doğru 
göç etmeye başlaması sebebiyle muhacir iskânı sorunu ile karşı karşıya kalmıştı. Gelen muhacirler için uygun yerler 
bulunup iskânlarının yapılması ve iaşelerinin sağlanması gerekiyordu. 1849’da Macar mültecilerinin iskânı için özel 
bir komisyon kurulmuştu. Ancak henüz bu dönemde bütün muhacirleri kapsayacak genel bir komisyon yoktu. İlk Mu-
hacirin Komisyonu Ticaret Nezaretine bağlı olarak 5 Ocak 1860’da Çerkez ve Nogay muhacirlerinin iskânı sebebiyle 
oluşturulmuştu. 1875’de ise Zaptiye Nezareti’ne bağlı olarak Muhâcirîn İdaresi kurulmuştu.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası Osmanlı topraklarına gelen muhacirler için 1878 Temmuzunda İdare-i 
Umûmiye-i Muhâcirîn Komisyonu ve bu komisyona bağlı şubeler oluşturulmuş, ancak komisyon 1882’de lağvedil-
mişti. 1897 Osmanlı-Yunan savaşı sonrası Balkanlardan gelen muhacirler için padişahın başkanlık ettiği Muhâcirîn 
Komisyon-ı Âlisi kurulmuştu. Bu komisyonun görevlerinin Aralık 1905’de düzenlendiği, muhacir sayısının azalması 
sebebiyle 1909’da lağvedildiği bilinmektedir. Bu tarihten sonra da çeşitli komisyonlar kurulmuştur. Nihayet 13 Mayıs 
1913’de kabul edilen İskân-ı Muhâcirîn Nizamnâmesi ile muhacirlerin sıkıntıları giderilmiş, kurulan komisyon ve 
müdürlükler vasıtasıyla iskân işleri sistemli hâle getirilmiştir.40

Bunlardan iki Muhâcirîn Komisyonu hakkında kısa bilgiler vereceğiz.
Birincisi: 1859 yılına kadar, göçmen işleri Şehremâneti tarafından idare edilen Osmanlı Devleti’nde, Sadrazam 

Âli Paşa’nın Meclis-i Tanzimat başkanlığına getirilmesiyle yeni bir komisyon yani Muhâcirîn Komisyonu kıurulma-
sına 11 Cemâziyelûlâ 1276/1860 tarihinde karar verilmiştir.41

 1859-1862 yılları arasındaki büyük göç dalgasıyla, yüz binlerce muhacir Osmanlı sınırına dayanınca, muhacir 
işlerini yapmak üzere 5 Ocak 1860’da Muhacir Komisyonu kurulmuştur. Ticaret Nezareti’ne bağlı iken Temmuz 
1861’de bağımsız hale getirilen komisyonun görevlerinin bir bölümü, 1865’ten sonra muhacirlerin azalması ve tasar-
ruf amacıyla Zaptiye Nezareti’ne bırakılmış, bir bölümü de Meclis-i Vâlâ’ya bağlı bir komisyon tarafından yürütül-
müştür. Ancak 93 Harbi ile başlayan büyük göç, teşkilâtın aktif hale gelmesini gerekli kılmıştır. Gelmiş ve gelmekte 
olan muhacirlerin idaresinden sorumlu İdâre-i Umumiyye-i Muhâcirîn Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyona bağlı 
olmak üzere İdâre-i Umûr-ı Hesâbiyye ve İdâre-i Umûr-ı İskâniyye şu’belerinin yanı sıra belediye daireleri Muhacir 
Komisyonu 1859-1862 yılları arasındaki büyük göç dalgasıyla, yüz binlerce muhacir Osmanlı sınırına dayanınca, 
muhacir işlerini yapmak üzere 5 Ocak 1860’da Muhacir Komisyonu kurulmuştur. Ticaret Nezareti’ne bağlı iken Tem-
muz 1861’de bağımsız hale getirilen komisyonun görevlerinin bir bölümü, 1865’ten sonra muhacirlerin azalması ve 
tasarruf amacıyla Zaptiye Nezareti’ne bırakılmış, bir bölümü de Meclis-i Vâlâ’ya bağlı bir komisyon tarafından yürü-
tülmüştür. Ancak 93 Harbi ile başlayan büyük göç, teşkilâtın aktif hale gelmesini gerekli kılmıştır. Gelmiş ve gelmekte 
olan muhacirlerin idaresinden sorumlu İdâre-i Umumiyye-i Muhâcirîn Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyona bağlı 
olmak üzere İdâre-i Umûr-ı Hesâbiyye ve İdâre-i Umûr-ı İskâniyye şu’belerinin yanı sıra belediye daireleri yardım ve 
destekleri ile ayakta kalabilecekleri düşünülmüştür.

 Muhacirlerin İstanbul’a alınıp, kayıtlarının tutulması politikası yerine, muhacirlerin nerede olursa olsun en kısa 
yoldan bir an evvel daimi iskân mahallerine sevk edilip, iskân edilmeleri politikası benimsenmiştir. Karadeniz sa-
hillerine ulaşabilen muhacirler doğrudan Anadolu’nun iç bölgelerinde tespit edilen boş yerlere iskân edilmek üzere 
gönderilmişlerdir. Bu durumda kayıt işleri muhacirlerin iskân edildiği yerlerdeki idari birimlerin sorumluluğuna bı-
rakılmıştır.42

İkincisi ise,  Muhacirîn-i İslamiye komisyon-i alisinin suret-i teşkiline ve vezaif ve selahiyetine dair Nizamname 
adı altında 24 Şevval 1323/ 21.12.1905 tarihinde kurulmuştur.43 Ayrıntıya girmiyoruz.

3.3.3. 26 Zilkade 1323/18 Ocak 1906 Tarihli Muhâjirîn Ta’limâtnâmesi 

26 Zilkade 1323/18 Ocak 1906 tarihli Muhâcirîn Ta’limâtnâmesi, bu zamana kadar tedvin edilen göçmenlerle 

40 Züriye Çelik, Osmanlının Zor Yıllarında Rumeli Göçmenlerinin Türk Basınındaki Sesi: ‘Muhacir’ Gazetesi (1909-1910), Türkiyat Araştır-
maları Dergisi, sh. 403 vd.; Dündar, F., )2000(, “Balkan Savaşı Sonrasında Kurulmaya Çalışılan Muhâcir Köyleri”, Toplumsal Tarih, Ekim, 
S.82, s. 52-54; )2001(, İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası )1913-1918(, İstanbul, İletişim Yayınları, 1. Baskı.

41 BOA, İrâde-Meclis-i Mahsûs, 1276, No: 696; Ahmet Cevat Eren, Türkiye’de Göç ve Göçmen Mes’eleleri, sh. 54 vd.
42 Derya Derin Paşaoğlu, Muhacir Komisyonu Maruzatı’na Göre (1877-78) 93 Harbi Sonrası Muhacir iskanı, History Studies, Volume 5 Issue 

2, A Tribute to Prof. Dr. Halil Inalcik p. 347-386, March, 2013.
43 Muhacirîn-i İslamiye komisyon-i alisinin suret-i teşkiline ve vezaif ve selahiyetine dair nizamname, 24 Şevval 1323/ 21.12.1905, Düstur, 1/8, 

sh. 309.
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alakalı hukukî düzenlemelerin biraz daha genişletilmiş halidir.44 Daha sonra bazı değişiklikler yapılmıştır.45 Bu Ta-
limâtnâmenin en önemli maddeleri şunlardır:
a. En önemli nokta muhâcirlerin iskânı meselesidir. Komşuları, evleri ve hayta şartları göz önüne alınacaktır. )Fıkra: 1-9(.
b. Göçmenlerin yeme, içme ve giyinme problemleri halledilecektir. )Fıkra: 10-11(.
c. Ziraatçı göçmenlere verilecek arazi ve tohum işleri halledilecektir. )Fıkra: 12-15(.

d. Her konuda ihmale yer verilmeyecektir. 46

3.3.4. 13 Mayıs 1913 İskân-ı Muhâcirîn Nizamnâmesi 

Balkan Savaşları sırasında ve sonrasında, Osmanlı topraklarına akın eden aşırı muhacirler üzerine yeni ve daha 
ayrıntılı bir hukukî düzenlemeye gidildi ki, bu, 13 Mayıs 1913 İskân-ı Muhâcirîn Nizamnâmesidir.47 Bu Nizâmnâme-
nin icrasına Dâhiliye Nezâreti mükellef kılınmıştır.

NETİCE

Her şeyden evvel, Müslümanlar, Osmanlı uygulamasına bakarak, insanların dinî inançlarına ve dinlerine saygı 
göstermeyi prensip edinmişler ve insanlara Allah’ın yarattığı beşer olarak saygı göstermişlerdir. Osmanlı tarihi boyun-
ca insanlar arasında, din, ırk veya renk yüzünden ayrımcılık yapılmamış ve herkese kapılar açık tutulmuştur. Bugün 
de ayısını yaptığımıza, din ve ırk farkı gözetmeden ülkemizde misafir ettiğimiz 3 milyondan fazla muhacir şahittir.

İslam Hukuku ve bunun tatbik edildiği Osmanlı Devleti, Justin McCarthy’nin hazırladığı haritalardan açıkça 
görüleceği üzere, bütün din, millet ve memleket mazlumlarına açık kapı bırakmıştır.

Göçmen kabulünde bir tek kriter vardır ki, o da zulümden ve soykırımlardan kaçmış olmadır. Bu konuda Müs-
lüman, gayr-i Müslim, Türk yahut Rus ayırımı bulunmamaktadır. Çar’ın zulmünden kaçan Rusların Osmanlı Devleti 
tarafından nasıl karşılandığını hatırlamamız buna delil olarak yeter.

Maalesef Batı’da 1790 tarihinden 1923 tarihine kadar 7 milyondan fazla insan, Balkanlarda ve Kafkaslarda 
zulme ve soykırıma maruz oldukları için, Osmanlı topraklarına akın etmişlerdir. Bunlardan 6 milyon insan da ölüme 
mahkum olmuşlardır. Bu mazlumlar, Müslüman, gayr-i Müslim, Kürt, Türk ve Rus gibi çeşitlilik göstermektedirler.

Doğuda ise, Rusların zulmünden kaçan mazlum Müslüman ve gayr-i Müslimler, Osmanlı Devletini sığınak ola-
rak görmüşlerdir.48 Osmanlı devleti, hepsine de konaklama, yiyecek, içecek ve giyecek temin eylemiştir.

Bütün bu uygulamalar, İslam Hukukunun Müslümanlar ve Zimmîler hakkındaki hükümleriyle baş başa yürümüş-
tür. İspanya’da zulme maruz kalan Müslümanlar kadar İspanya Yahudilerine kucak açarak kendi topraklarında onları 
yerleştirip zimmî yani vatandaşlık statüsü vermesi yeterli bir tarihî delildir.

Kanaatime göre Avrupalılar, göçmenlerle alakalı eski ve yeni hukukî düzenlemeler üzerinde ciddi olarak düşün-
meliler ve ibret almalıdırlar.

ÖZET

Önce Osmanlı tarihinde yanlış anlaşılan bazı kavramları tartışalım: Tehcir, Sürgün, Gönüllü Göç )Hicret( ve 
Zorla Göç )Tehcir(.

Deportation )Sınırdışı etme(, bir kişinin veya bir grubun bir yer veya ülkeden çıkarılmasıdır. Yukarıdaki anlamda 
olduğu gibi, bir ülkeden bir kişinin veya grubun kovulması, Osmanlı Devleti’nde gerçekleşmedi.

Sürgün etmek )exile(, kişinin bulunduğu yerden başka yere gönderilmesidir. “İç sürgün”, diğer bir deyişle, ika-
met edilen ülkede zorla başka bir mekâna sürülmedir. “Dış sürgün” başka ülke topraklarına göndermedir. Osmanlı 
Devleti tarihinde birçok iç sürgün var; ancak Dış sürgün gerçekleşmedi.

Gönüllü Göç )hicret(, bir yer sakinlerinin talepleri doğrultusundaki göçtür. Bu anlam için hicret kullanabilirsiniz.
Zorla göç ettirme )tehcir(. 
Göçmenler iki gruba ayrılabilir:

44 Muhacirin talimatı, 26 Zilka’de 1323/21.01.1906, Dustur, 1/8, sh. 333 vd.
45 26 Zilka’de 1323 tarihli İskan-ı muhacirîn talimatının 10 ve 11. maddelerinin tayyi hakkında irade-i seniyye-i hususiye, Dustur, 1/8, sh. 657, 

17 Safer 1325/ 01.04.1907.
46 Dustur, I. Tertib, c. VIII, sh. 333 vd.; Krş. Dündar, F., İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası )1913-1918(, İstanbul, 2001, İleti-

şim Yayınları, 1. Baskı.
47 İskan-ı muhacirin nizamnâmesi, Düstur, II. Tertip, c. V, sh. 377 vd.; 30 Nisan 1329 )1913(/6 Cemâziye’l- evvel 1331.
48 Justin McCarthy, Forced Migration and Mortality in the Ottoman Empire, the Turkish Coalition of America, 2010.
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Birinci grup, muhâcir diyebileceğimiz diğer ülkelerden gelen göçmenler.
İkinci grup, bazı aileler veya gruplar isteyerek veya başka bir şehre veya ülkenin içinde başka bir yere taşınmaya 

zorlanan gruplardır. Ermeni tehciri de buna dahildir.
Tanzimat Döneminden Önce Göç ve Göçmenler: Bu konuda tamamen İslam Hukukunun hükümleri uygulan-

mıştır. Osmanlı Arşivlerinde bu döneme ait göçmen yahut muhacir tabirlerinde ziyade, iskân tabiri kullanılmaktadır. 
Osmanlı Devleti, kendi sınırları içinde hicret yahut tehcir yapmıştır )gönüllü yahut zorla iskân(. Ancak yabancı dev-
letlere hicret yahut tehcir yoktur. Zira İslam Hukuku açısından, İslâm ülkesinde yaşayan insanlar üç gruptur. 
a. Müslümanlar. Bunlar İslâm ülkesinde ikamet etmeleri şartıyla teb’ası bulundukları İslâm devleti farklı bile olsa, 

hukukî açıdan aynı uygulamaya tabidir. Her isteyen Müslüman Dar’ül-İslam olan Osmanlı ülkesine kabul edil-
miştir. Ancak özellikle Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde bazı siyasî ve iktisadî haklar açısından Osmanlı 
Devleti teb’ası ve ecnebiler arasında fark gözetilmiştir ve bu gayet normaldir. 1285/1869 tarihli Tâbiiyyet-i Os-
maniye Kanunnâmesi konuyla ilgili hükümleri düzenleyen ilk vatandaşlık kanunudur.49 

b. Zimmîler. Dini başka olduğu halde İslâm ülkesinde ikamet eden ve bazı istisnaların dışında İslâm hukukunun 
uygulama alanına dâhil olan kimselere denir. Bunlar da Osmanlı devleti vatandaşlarıdır. Hicret yahut tehcirleri 
ülke sınırları içindedir.50 

c. Müste’minler. İslâm ülkesi vatandaşı olmayan ve izin ve pasaport ile İslâm ülkesine giriş izni verilen yabancılara 
müste’min; verilmeyen yabancılara ise “harbî” denmektedir. İslâm ülkesiyle barış antlaşması yapan ülkelerin va-
tandaşları, elçiler, tüccarlar ve kendilerine giriş izni verilenlerin çocukları bu grup için verilebilecek misallerdir.51 
Osmanlı Devleti, İslâm ülkesi vatandaşı sayılan halk arasında Müslüman veya gayr-i Müslim farkı gözetilme-

miştir. Ayrıca vatan, dil ve renk farkı, Müslüman fertlerin tamamına İslâm hukuku hükümlerinin uygulanmasına mani 
teşkil etmemiştir. 1876 tarihli Kanun-u Esâsî’nin 17. maddesi mevcut uygulamayı yazılı Anayasa metni haline getir-
miştir.52 Özellikle İstanbul Şer’iye Sicillerinin tetkiki, söylenenleri te’yit edecektir.53

Tanzimat Sonrası Gönüllü (Hicret) ve Zorla Göç Ettirme (Tehcir): Osmanlı Devleti, Tanzimat’tan sonra da 
İslam Hukukunun hükümlerini uygulamaya kısmen devam etmiş ise de, Müslümanların yahut zimmîlerin Osmanlı 
ülkesine hicret etmeleri yahut tehcirine bazı sınırlamalar getirmiştir. Osmanlı Arşiv belgeleri arasında muhacir yani 
yabancı devletlerden zorla göç ettirilerek )tehcir( gelen yahut gönüllü gelenler manasındaki tabirler ancak VIII. Yüzyıl 
sonrası belgeleri arasında rastlanmaktadır. Bu konuyu üç period halinde vermek daha makuldür:

Birinci Period: Osmanlı Devletinde göçmenlerin kayıtsız şartsız Osmanlı ülkesine girmelerine gelen ilk sınır-
lama ve kontrol 1826 tarihli Men’-i Mürûr Nizâmnâmesidir. İkinci sınırlama ise, Evâhir-i Muharrem 1242 )07.1826( 
tarihli İhtisâb Ağalığı Nizâmnâmesi ile yapılmış ve İstanbul’a iç yahut dış göçlere yeni sınırlamalar getirilmiştir. 
1840’da çoğalan göçmen akışını düzenlemek için Meclis-i Tanzimat tarafından hazırlanan 1857 tarihli Muhâcirîn 
Kanunnamesi çıkarılmış ve Tanzimat öncesi İslam Hukukundaki hükümleri kanun maddeleri haline getirmiştir. Ancak 
bu dönemde ikinci çeşit göçmen dediğimiz yabancı devletlerden Osmanlı ülkesine göç sözkonusudr.

İkinci Period: 1285/1869 tarihli Tâbiiyyet-i Osmaniye Kanunnâmesi konuyla ilgili hükümleri düzenleyen ilk 
vatandaşlık kanunu ile yeni bir uygulama başlamıştır 1293/1876 Kanun-ı Esasi’si, vatandaşlık mefhumunu “Müslim, 
Zimmî, harbî, müste’min” dörtlüsünden çıkarmış ve Osmanlı ülkesinde bulunan herkesi eşit şekilde Osmanlı saymış-
tır. 25. madde ile İslâmi vergi sistemi değiştirilerek tek ve eşit vergi esası benimsenmiştir. Artık İslâm milleti değil, 
Osmanlı milleti vardır.54

Üçüncü Period ise, Balkanlar başta olmak üzere bütün Avrupa’dan ve nihayet Rusya’dan akın eden ve sayıları 
7 milyonu bulan göçmenler yani muhâcirler selidir. Osmanlı Devleti, 1860 tarihinde Muhâcirîn Komisyonu teşkil 
ederek her türlü tedbiri almaya başlamıştır. Manidar olan muhacirler arasında, Müslüman ve gayr-i Müslim ayırımı 
yapmamışlardır. 1906 tarihinde ise hem yeni Muhâcirîn Komisyonu teşkil olunmuş ve aynı tarihli Muhacirîn Ta’lit-
matnâmesi konuyu ayrıntılı olarak tanzim eylemiştir.

Binlerle ifade edilen göçmenleri insandan bile saymayan bazı devletlerin, Osmanlı Devletinin göçmenler ve 
göç politikasından ders almalarına zaruret bulunmaktadır. Elimizdeki eski ve yeni göçmen literatürü bunun en büyük 
delilidir.

49 Zeydan, Ahkâm, 10-11; Rehber-i Muâmelât, 87.
50 1285/1869 tarihli Kanun; Karakoç, Tahşiyeli Kavanin, 2/3 vd. 
51 Zeydan, Ahkâm, 46 vd.
52 Düstur, I. Ter. 4/5; Krş. Üçok/Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, 198 vd.
53 Beşiktaş Şer’iye Sicilleri, No: 23/127, İstanbul Müftülüğü Şer’î Siciller Arşivi.
54 1293 Tarihli Kanun-ı Esasi  md. 8, 10, 11, 21-22, 25; Düstur, I. Tertip, IV/4-20.
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Anahtar Kelimeler: Tehcir, Sürgün, Gönüllü Göç, Hicret, ve Zorla Göç, Muhâcir, Sürgün, Sınırdışı Etme, Müs-
lim, Zimmî, Harbî, Müste’min.

ABSTRACT

Let us first discuss some misunderstood concepts in the Ottoman history such as: Deportation, Exile, Relocation 
without force )hijrah( and Forced relocation )tahjîr(.

Deportation is the expulsion of a person or a group of people from a place or country. The term expulsion is often 
used as a synonym for deportation. Yet the term expulsion is more often used in the context of international law, while 
deportation is used more often in national )municipal( law. Definitions of deportation apply equally to nationals as 
well as foreigners. Expulsion – as in the above sense - of a person or group of people from a country did not occur 
during the Ottoman State.

To be in exile means to be away from one’s home )i.e. city, state, or country(, while either being explicitly refused 
permission to return or being threatened with imprisonment or death upon return. It can be a form of punishment and 
solitude. It is common to distinguish between “internal exile”, i.e., forced resettlement within the country of residence, 
and “external exile”, which is deportation outside the country of residence. Although most commonly used to describe 
an individual situation, the term is also used for groups )especially ethnic or national groups(, or for an entire govern-
ment. There are many internal exile at the history of Ottoman State; but external exile didn’t happen.

Terms such as “diaspora” and “refugee” describe group exile, both voluntary and forced, and “government in 
exile” describes a government of a country that has been forced to relocate and argue its legitimacy from outside that 
country. Exile can also be a self-imposed departure from one’s homeland.

Relocation without force )hijrah( means relocation to go away one’s city with demands of residents. We could 
use hijrah for that meaning.

Forced relocation )tahjîr(, means to expel some people to be away from one’s home or city only, while either 
being explicitly refused permission to return, for security problems.55

Migrants can be divided into two groups:
First, migrants from other countries whom we may call as muhâjir. 
Second group, some families or groups who moved willingly or were forced to move to another city or place 

inside the country. Like Armenian people who moved forcibly )tahjîr( from the Eastern Turkey cities to Lebanon or 
Syria from the Ottoman State.

According to these concepts we should explain the problem of refugees under two periods:
1. First Period: From the Beginning of Ottoman State until the Seventeenth Century.
2. Second Period: From the Beginning of 1840 until Foundation of Republic of Turkey 
In this period, migrants flooded from other countries whom we call muhâjir. There were among them Muslim 

)most of them(, donmes  and non Muslims.

55 Henckaerts, Mass Expulsion in Modern International Law and Practice, 1995, pp. 4-5.
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ON THE CIRCUMSTANCES IN THE BOSNIAN EYALET IN THE 
LATE XVIII AND EARLY XIX CENTURY

Aladin HUSİĆ*

BOSNIAN EYALET IN THE OTTOMAN EMPIRE

During the last Ottoman-Austrian war )1788-1791( most of the military clashes occurred in the north-western 
part of the Eyalet. The Treaty of Svistova in 1791 Bosanski Novi, Bosanska Dubica and Bosanska Gradiska were 
returned to the Ottoman Empire, while Cetin, Dreznik, Lapac, Srb and the belt beneath Plješevica were left to the 
Austrian Empire.1 Bosnian captains of that part of Eyalet did not accept the peace treaty making the border between 
two empires remained unstable. When the Franch broke into the east Adriatic from 1805 to 1815, Austrian territorial 
pretensions towards the Ottoman Empire, or towards Bosnain eyalet, have fallen into the background. In the first half 
of the 19th century the Eyalet did not suffer the new wars, but due to its position it was in constant danger of war, 
because of the Serbian-Montenegrin rebellions from 1804 to 1815. At the beginning of the 19th century Eyalet’s main 
task was to prevent the rebels across the Drina from breaking into Herzegovina, and to participate in the crushing of 
the Serb-Montenegrin riots. The Bosniaks were also mobilized for wars against Russia )1807-1812; 1828-1829(; for 
this reason, the conflict between the Sultan’s governors )valis( and the local population, especially some of the capta-
ins, was constantly present.

TAX LIABILITIES

Because the wars during the 18th and the first half of the 19th century have been draining the province econom-
ically, the pressure on the population of Eyalet was becoming increasingly difficult. Dissatisfaction grew in the ranks 
of the rural and urban population, as well as in the military. The population living on timar2 and zeamet3 had to pay a 
tenth )üşür( in kind from agricultural products. Christian population )re’aya( was obliged to pay a land tax )ispence( 
in cash, and Muslim population who owned one çiftlik had to pay land tax in cash )resm-i çift(. The non-Muslims had 
to pay the poll tax )cizye( annually instead of serving the army.4

Taxes like dzizja, sheep, customs, mining, etc. as well as taxes for state goods )hassa( that belonged to the central 
cash register, were collected in cash. In order to collect money on the easiest and fastest way, the taxes were leased 
)malikana(5, which was an opportunity for leaseholders to manipulate it. To support the provincial administration and 
finance military activities in the 18th century, the exceptional taxes were introduced )tekalif-i örfiye(, both during the 
peacetime )imdad-i hazariye( and in the war )imdad-i seferiye(. The first one covered the expenses of the provincial 
governors )valis( and their courts. It was collected twice a year – in summer and in winter )taksit(. The second taxation 
was assessed and used during the war time for military purposes in Eyalet and outside of Eyalet.6 Apart from mobi-

* Dr., Senior research fellow, University of Sarajevo, The Oriental institute, Department of History, e-mail: husica@yahoo.com
1 Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, Institut za istoriju u Banjaluci, Banja Luka 1992, p. 77. 
2 Military-feudal land that earned up to 20.000 akce
3 Military-feudal land that earned up to 100.000 akce
4 Ahmed S. Aličić, Bosna i Hercegovina. “Razdoblje turske )osmanske vlasti(”, Separat iz II izdanja Enciklopedije, Jugoslavenski leksikograf-

ski zavod, Zagreb, 1983, pp. 92-93. Ahmed S. Aličić, “Desetina u Bosni polovinom XIX vijeka”, Prilozi, XVI/17, Institut za istoriju, Sarajevo 
1980, pp. 142-171; Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, Institut za istoriju u Banjaluci, Banja Luka 1992, p. 14. Hamid Hadžibegić, 
Glavarina u osmanskoj državi, Orijentalni institut, Sarajevo 1966, p. 13. 

5 Avdo Sućeska, “Malikana )doživotni zakup državnih dobara u Osmanskoj državi(”, Prilozi za orijentalnu filologiju, VIII-IX/1959.-1960, 
Sarajevo 1960, p. 111-142.  

6 Numerous examples of this available in: Maglajski Sidžili, 1816-1840. Prevele i priredile Dušanka Bojanić – Lukač Tatjana Katić, Bošnjački 
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lizing the army on the territory of Eyalet, the taxation of grain and cattle – especially horses, were conducted as well. 
As the governors during the 18th century changed every year, and then every other year, their taxations grew 

heavier. The local population was engaged in repairing the fortresses, palaces, roads, crags and bridges wherever the 
governor was moving, providing him with lodging, mubaširije, inspectors, postal stations )menzilhane(, and there 
were other expenses regarding the governor’s or his escort’s needs, especially when arriving and departing from 
Eyalet. The taxes were sorted by kadiluks, and they were collected by the captains and the ajans together with the 
kadis, who were there to overview the legality of the process. The weight of these taxations are illustrated in the case 
of the Tešanj kadiluk: in 1756 it had to provide 476 horses, 70 oxen, 200 small livestock, about 650 kg bulgurs )bulk 
wheat(, 384 kg of honey, etc. Though these services were paid for, at the purchase price, paying it off would take a 
while, and in the process the people would be greatly faltered. The collection of these taxes continued throughout the 
19th century.7

REBELLIONS AND RIOTS

In 1757 the riots against taxation broke out in kadiluks Livno, Jajce, Banja Luka, Tešanj, Derventa, Gračanica, 
Tuzla, Zvornik, Bijeljina, Birče, Kladanj, Visoko, Fojnica, Sarajevo and Mostar. There were some riots at the end of 
18th century against mobilizing the army, collecting cattle and food for war with Russia, financing governor’s court, 
and riots against combats in Eyalet and its surrounding. Over the time, the resistance to mobilization for war in fa-
raway battlefields grew stronger. Having realized the difficult situation and the weight of multiple burden the Eyalet 
had to carry, the vali Mehmed Husrev-pasa did not deliver 25.000 heads of cattle to the Istanbul in 1806.8 Because of 
the long lasting Serbian rebellion )1804-1813( the regular taxes were increased, and many surtaxes were introduces 
for financing was expenses. The general discontent was manifested in form of riots among the population of central 
Bosnia and Herzegovina.9 

Dissatisfaction affected the peasantry as well as other layers of population, including military and ulema. Sara-
jevo and Mostar appear as centers of the mid-18th century rebellions. Dissatisfaction and rebellions in the military 
ranks were caused by delays and abuse in salary payments. The base of resistance in the 19th century consisted of 
those who were supposed to be the backbone of the government - janissaries, captains and ajans. This resistance is the 
main characteristic of political situation in period from the end of the Austro-Ottoman War in 1791 until the beginning 
of the Movement for Bosnian autonomy in 1831/1832. The Movement was the culmination of the resistance that had 
transformed into an armed rebellion with the aim of gaining the autonomy. There were also some unjustified rebel-
lions of those who were prone to anarchy, disobedience and abuses against the working population, there was some 
excessive and illegal tax collecting, confrontations amongst ajans, and captains, conflicts with the valis who would try 
to introduce some order and rule of law, etc. Resistance and disagreement with valis was defined as the struggle for 
traditional order. The rebellions were also caused by the attitude of the central government and certain valis towards 
the Eyalet. During the Austro-Ottoman war, it became obvious that the central government did not provide any help, 
nor did it take care of their bordering province. This was especially apparent during the Serbian uprising from 1804 
to 1814, because the burden of breaking the resistance was placed on Eyalet. In addition, the Port demanded the deli-
very of livestock for other armies )1806(, and mobilization from Eyalet for war with Russia in 1807.10 The demands 
were devastating for Eyalet so avoiding them became a common occurrence. This was followed by a fierce account 
with the Bosnian aristocrats, especially from 1813 to 1822, from the part of Ali Pasha Derendeli )1813-1815( to Seid 
Dzalaludin-pasha )1820-1822(. Derendelija came with wide powers for disciplining Bosnian aristocrats. Immediately 
upon arrival, he ordered a mobilization of 100,000 soldiers and preparing the chamber for a six months long military 
campaign for crushing the Serbian uprising.11

Constant mobilizations required the increase of the regular taxation and introducing more surtaxes to cover the 
war expenses. For his campaign on to Belgrade in 1813 the vali required 12,000,000 pjaster. Discontent grew even 
stronger with the announcement of abolishing the janissaries, which was a direct hit for a significant part of the popu-

institut -Fondacija Adila Zulfikarpašića, Sarajevo 2005, p. 116-158; Sidžil Mostarskog kadije, fragmenti iz 1179-1182.h.g./1765-1769. godine 
)regesta(, obradio Hivzija Hasandedić, IC Mostar, Mostar 2014, p. 89-96; Sidžili Mostarskog kadije, fragmenti iz 1044-1207. h. god./1635-
1793. godine (regesta), obradio Hivzija Hasandedić, Arhiv HNK, Mostar 2011, p. 104-113. Avdo Sućeska “Taksit )prilog proučavanju daž-
binskog sistema u našim zemljama pod turskom vlašću(” Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarajevu, XVIII, Sarajevo 1960, p. 339-362. 

7 See: footnote 5. Muhamed Hadžijahić, “Bune i ustanak u Bosni sredinom XVIII stoljeća”, Historijski zbornik, XXXIII-XXXIV (1) 1980.-1981., 
Zagreb 1982, p. 100-102. 

8 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, p. 51-52, 271; M. Hadžijahić, “Bune i ustanak u Bosni sredinom XVIII stoljeća”, p. 99-137.
9 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826, p. 40; M. Hadžijahić, “Bune i ustanak u Bosni sredinom XVIII stoljeća”, p. 99-137.
10 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, p. 275. 
11 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826, p. 36.
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lation of the cities, especially Sarajevo, where most of them were.12 
Having crushed the Serbian uprising, the vali could now turn to arranging the situation in Eyalet. Every measure 

was followed by new taxes that mostly affected the peasantry. The vali began losing the confidence of those captains 
who usually supported him, and their distrust grew even towards the Port. This increased the solidarity and unity 
between the upper classes of the Bosnian population, and also between Muslims and Christians. Valis used their short 
term mandates for their own enrichment. It is estimated that Ali Pasha Derendelija took about 40% of overall sum 
collected for crushing down the Serbian uprising.13

Appointing a domestic man, Sulejman pasha Skopljak )1815-1818( to be the vali of Bosnian eyalet turned out to 
be ineffective and deficient. By giving important provincial positions to his sons, he further undermined the authority 
of that institution, and indirectly justified the disobedience of the captains and ayans. Instead of sorting out the situa-
tion in Eyalet, Sulejman-pasha got himself more and more involved in conflicts with Bosnian aristocrats. He initially 
gained the trust of the poorer population by not increasing taxes or collecting them by force. But in the end, he did 
not choose the means to collect taxes. He only partially succeeded in establishing the order. His administration was 
marked by bribery and corruption. Despite all of that, he stayed in power until 1818.14

The tendency of valis to increase their personal wealth through their positions, has deepened the dissatisfaction 
of captains and other layers of Bosnian population. Ali Dželaludin-pasha )1821-1822( was not inclined to corruption. 
He ruthlessly punished those who abused their position or violated the law, thus bringing the order in the Eyalet. The 
Austrian consul considered him to be just and impartial. At the end of 1822, he had five of the captains strangled for 
disobedience.15

THE IMPACTS OF UPRISING IN SMEDEREVO SANJAK ON TO BOSNIAN EYALET

The rebellion of the Serbs in Smederevo sandzak destabilized the situation in Bosnian eyalet. In addition to ten 
years of warfare and numerous mobilizations and equipping the armies, they had to defend the borders of Eyalet from 
incursions of Serbian rebels. The most intense incursions occurred in Podrinje )in Višegrad, Zvornik and Bijeljina(. 
Serb insurgency broke up to Brcko, Srebrenik and Gracanica. During one of their incursion in 1807, they robbed 3,000 
heads of small cattle in northeastern Bosnia.

In June 1808 about 1,000 Serbian insurgents raided north-east Bosnia burning down houses of Muslims and 
Christians. The riots in 1809 in Potkozarje i.e. in Bosanska Krajina, was prepared and carried out by 20 Serbian emis-
saries. The riots spread on to Dubica, Kozarac, Bosanski Gradiska, Kobaš, Dubočac and Derventa. After the failure of 
the rebellion, one part of the rebels fled over Sava, while the other part was punished. Those who did not participate 
in rebellion were rewarded with tax incentives.16 Rebels from Montenegro carried out incursions into Herzegovina. 
Their rebellion was spurred by the Serbian leader Karadjordje )1768-1817(, who tried to weaken the pressure on the 
rebels in Belgrade, and the Orthodox population of Eastern Herzegovina.17

Although Bosnian eyalet was spared of new taxes during the outbreak of the Second Serbian uprising in 1815, 
the burden of its crushing had fallen on them. The distrust towards the central government was confirmed by Austrian 
reports on the commander of Zvornik, Ali-pasha, who was helping the Serbian uprisings. Therefore, the call for mo-
bilization by the vali Huršid Ahmed-pasha, to crush the Second Serbian uprising, was rejected not only because of the 
difficult economic situation but also because of the lack of trust to the vali himself. Fortunately, the rebellion ended 
with the agreement of the Serbian leader Miloš Obrenović )1780-1860( and the Belgrade pasha Marašli Ali-pasha in 
1815, without any difficult consequences for Ejalet.18

CAPTAINS – ACTORS OF THE POLITICAL SCENE

The disobedience of Bosnian aristocrats towards the Port had economic, military and political causes. Dissatis-
faction was manifested in 1777 due to delayed salaries or unpaid salaries of soldiers and captains.19 The distrust was 
deepening towards the valis, who were supposed to enforce the law, and ensure peace and order in Eyalet. It was also 

12 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826, p. 38-39. 
13 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826, p. 41-45, 49.
14 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826, p. 84, 93-123. 
15 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826, p. 284-286.   
16 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, p. 295, 362-364.
17 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, p. 252. 
18 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826, p. 65-68.
19 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, p. 29.
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deepening due to the general feeling that the domestic population was poorly taken care of, and that they only served 
to suppress rebellions and wars wherever the central government needed them to.

Captains were aware of their role and significance in defending the Ottoman Empire from the Austrian Empire 
and Venice. Those at the border, also opposed the vali and the Port, especially after the signing of the Treaty of Sistova 
in 1791, for the giving up some of the towns and fortifications to the Austrian Empire, which for them was a betrayal. 
The personification of that disobedience was Hasan-aga Beširović Pećki.20 Captains often tried avoiding mobilization 
and coming to the valis court in Travnik. Austrian consul in Travnik, Colonel Paul Joseph von Mitesser, came to the 
conclusion that “it would be great for Bosnia if the Port would appoint a local man who knows well the habits and 
customs of local population, who would know the language, the geographical characteristics of the country, and who 
would be courageous and respected enough to make the disobedient captains obey, and Halim Ibrahim Pasha was not 
of such nature, he was a coward and an egoist, which Bosnians hated most.”21 But the captains were not united either. 
Their stronger cooperation occurred only after Ali Dželaludin Pasha )1819-1822(. They came to the peak of their 
dissatisfaction when parts of the Zvornik sanjak on the right side of the Drina River were given to Serbs. This caused 
an armed rebellion and led to the agreement between majority of captains but also of other layers of society.22 Despite 
this, the discord between the captains emerged in the decisive moments of the struggle for autonomy causing it to bre-
ak down in 1832. Herzegovina’s aristocrats Ali-aga Rizvanbegović )1783-1851( and Smail-aga Čengić )1780-1830(, 
as well as some Bosnian aristocrats like Sulejmanpašić from Odžak near Bugojno, did not support the autonomy mo-
vement, which decisively contributed to its failure.23 

THE PLAGUE PANDEMIC

From the middle of the 18th to the mid-19th century Bosnian eyalet was many times swamped by the plague, 
which would often occur in the army and transfer to the civilian population. At the beginning of the second half of the 
18th century )1762-1763( the plague had devastated eastern Bosnia, from Čajniče and Goražde to Sarajevo. During 
the three years of pestilence, about 15,000 people died in Sarajevo alone.24 The plague reappeared again 1782-1783. 
“After Saint George’s Day, when the days lasted longer the plague grew stronger, so in the noon or in the afternoon, 
on a daily basis there were twenty to thirty funeral prayers )dzenaza( in the Tsar mosque and as many at the Bey’s 
mosque.”25 This state lasted for a month, taking about 8000 lives. The plague desolated Visoko, Kreševo, Fojnicu, 
Busovaču, Kakanj, Travnik, Zenicu i Žepče.26 

In some villages of the Kakanj-Sutjeska region, half of the population has been wiped out.27 From 1793 to 1795, 
it ravaged the area of Sarajevo, Travnik, Vitez, Fojnica and Jajce. According to one report from Dubrovnik from 1795, 
the plague had devastated Sarajevo, Travnik, Maglaj, Banja Luka, Jajce and Gracanica.28 Particularly devastating was 
the plague outbreak from 1813 to 1815. It appeared in Mostar, then in Sarajevo, Kreševo, Kupres, the Bugojno region 
and Rama. According to some estimates, 3,000 people died in Mostar alone during the three-week period, while in 
Sarajevo around 50 people died every day. Most of the victims were “pure Turks” because they did not hide in the 
forests like Christians and Jews did. According to Paulic’s report, in Travnik 4-5 people died every day. It means a 
monthly loss of 120 to 150 people.

The plague epidemic lasted nearly two years. Adding the losses in the army, about 60 people in the camp in Vitez 
daily, and 100 opponents of vizier in Busovaca, as Paulic reported, these are very large demographic losses29. The re-
ports from Paulic are confirmed by Fra Mate Krsticevic, the Catholic parish priest in Guca Gora in Travnik. According 
to him, about 4000 Catholics died of plague in the area of Travnik.30 Four-year plague ravaging )1814-1817( did not 

20 Sadik Šehić, “Pod bajrakom Hasan-age Pećkog”, Granički glasnik 23 (2007.) Gračanica, 2007, p. 87-99. 
21 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, p. 376.
22 Ahmed S. Aličić, Pokret za autonomiju Bosne od 1831. do 1832. godine, Orijentalni institut, Sarajevo 1996, p. 181-195.
23 A. S. Aličić Pokret za autonomiju Bosne od 1831. do 1832. godine, p. 296-297, 312.
24 Mula Mustafa Bašeskija, Ljetopis (1746-1804), prevod s turskog, uvod i komentar Mehmed Mujezinović, Veselin Masleša, Sarajevo 1996,  p. 

296-297, 312.  
25 M. M. Bašeskija Ljetopis (1746-1804), p. 285-286.
26 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, p. 30-31; Bono Benić, Ljetopis sutješkog samostana, priredio latinske i talijanske dijelove preveo, 

uvod i bilješke napisao Ignjacije Gavran, Veselin Masleša, Sarajevo 1979, p. 294.  
27 Bogumil Hrabak, “Kužne rednje u Bosni i Hercegovini 1463-1800.”, Istorijski zbornik, II/2 )1981.(, Banjaluka 1981, p. 34-37; Hamdija 

Kreševljaković, Visoko, Islamska dionička štamparija, Sarajevo 1934, p. 43;  Milo Jukić, Popis umrlih od kuge u župi Kreševo 1783. godine, 
u: Etnološki i povijesni prilozi iz kreševskog kraja 1, “Franjevački samostan Kreševo”, Kreševo, p. 135-151; Milo Jukić, “Popis umrlih od 
kuge u župi Kreševo 1783. godine”, “Bosna Franciscana”, Franjevačka teologija Sarajevo, broj 26., Sarajevo, 2007, p. 255-280. 

28 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1788-1812, p. 205-206; M M Bašeskija, Ljetopis (1746-1804), p. 418-429. 
29 G. Šljivo, Bosna i Hercegovina 1813-1826,  p. 59-60.
30 Mijo V. Batinć, Franjevački samostan u Fojnici, od stoljeća 14. do 20., Tiskara i litografija C. Albrechta, Zagreb 1913, p. 111.
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miss any area of Eyalet. The number of Catholics in the Bugojno region were reduced by half,31 similar to those in 
Rama.32 It would retreat from some areas only to reappear in others.33

CONCLUSION

Reflections of the problems that piled up since the end of the 17th century began to emerge in the middle of the 
18th century, in form of the mass dissatisfaction of the working population. The ongoing external threat of war was 
replaced by the danger that came from the Smederevo Sandžak and it did not solve the problems that emerged in the 
military, economic and political fields. However since the early 19th century, the discontent of the working class of 
population has been transferred to those structures that previously were the backbone for the government in Eyalet. 
Thus, the conflict of the higher social class with central and provincial government became the main characteristic of 
political scene in the early decades of the 19th century. Another important characteristic of the political scene was the 
struggle to crush down the uprising in the Smederevo Sandžak, which was the burden of the Bosnian eyalet. 

ÖZET 

XV. yüzyıl ortalarından itibaren Bosna ve Hersek bölgesi Osmanlı topraklarının Avrupa’ya doğru en geniş kıs-
mıydı. Bundan dolayı Avrupa’nın bu kısmında topraksal genişlemede önemli bir rol oynadılar. Ancak XVII. yüzyıl 
ortalarından itibaren rolleri saldırıdan ziyade savunmaydı. Büyük Viyana Savaşı’ndan )1683-1699( sonra, Osmanlı 
İmparatorluğu ve Venedik arasında )1714-1718( ve sonra Avusturya İmparatorluğu ile )1716-1718; 1736-1739; 1788-
1791(, Bosna eyaletinin doğrudan dahil olduğu yeni savaşlar yüzyılı geldi. Savaşın sonuçları Bosna eyaleti için askerî, 
demografik, kültürel ve dinî açıdan felaketti.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Bosna Eyaleti, Vergi Yükümlülükleri, Ayaklanma ve İsyan, Se-
mendire Sancağı, Kaptanlar, Veba Salgını

ABSTRACT 

Since the mid-15th century the area of Bosnia and Herzegovina was the most extended part of the Ottoman 
territory towards the central Europe, which is why they played the crucial role in territorial expansion in that part of 
Europe. But since the mid-17th century their role was more defensive rather than offensive. After the Great Vienna 
war )1683-1699( came a century of new wars between the Ottoman Empire and Venice )1714-1718( and then with the 
Austrian empire )1716–1718; 1736–1739; 1788–1791( where Bosnian eyalet was directly involved. The consequenc-
es of that war were catastrophic for the population of Bosnian eyalet in military, demographic, economic, cultural and 
religious sense. 

Key Words: Ottoman Empire, Bosnian Eyalet, Tax Liabilities, Rebellions And Riots, Smederevo Sanjak, Capp-
tains, Plague Pandemic.
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القضاء في إيالة لحسا في العهد العثماني األول 954-1063هـ/1555-1653م

  د. علي بن حسين بن عبد هللا البسًّام*

تمهيد 

شّكل القضاء أهمية عظيمة عبر العصور في تأمين الحقوق الشرعية بين الناس، وإقامة العدل في المجتمعات البشرية والدول، 
فالعدل هو أساس الملك والقضاء أحد أدواته المحققة له، وقد اعتمد القضاء على مجموعة كبيرة من التشريعات واألنظمة اإلسالمية 
واجتهادات أئمة الشريعة اإلسالمية السمحاء. ومر إقليم األحساء مثل غيره من األقاليم بعدد من الدول واألمارات الحاكمة، التي 
كان للقضاء الشرعي فيها شكله ونظامه. وأشارت بعض المصادر التاريخية إلى ما كان يمثله القضاء من أهمية كبيرة لدى حكام 
إقليم األحساء، في الفترة ما قبل قدوم العثمانيين إليه، وقد برز ذلك بوضوح في حرص أولئك الحكام على استقطاب العلماء 

المميزين لتولي منصب القضاء من شتى المذاهب الفقهية، ومن مختلف المناطق العربية. 
ــ931هـ/1417ــ 1525م(،- والتي كان لها قصب السبق في هذا  ويمكننا القول؛ أن ما قامت به الدولة الجبرية )820 
المجال- ومن بعدها إمارة آل شبيب )931ــ960هـ/1525ــ1553م(،في استقطاب القضاة والعلماء المميزين، فالشواهد التاريخية 
على ذلك عديدة، فعلى سبيل المثال ال الحصر؛ تم استقطاب أولئك العلماء الذين لتولي منصب القضاء خالل تلك الفترة التاريخية 
المشار إليها سابقا، من أمثال؛ العالم القاضي خليفة بن عبد الرحمن بن سالمة المتناني البجائي1، والعالم القاضي عبد هللا بن 
فارس بن أحمد البرنوسي2، والعالم القاضي محمد بن عبد العزيز بن إسماعيل البصري الشافعي، والمعروف بابن بالزقزق3، والعالم 
القاضي شمس الدين محمد بن علي بن عمر البناء الشافعي4، وغيرهم من القضاة الذين تناوبوا على تولي منصب القضاء في 
اإلقليم، وامتدت هذه الحالة حتى وصول العثمانيين إلى األحساء. وفي الواقع ال تزودنا المصادر بالكثير من المعلومات المفصلة 
عن الطريقة التي وصل إليها العثمانيون إلى األحساء وال متى تم تحويلها وتنظيمها كإيالة عثمانية، فبعض المؤرخين أعتبرها أحد 
سناجق والية البصرة في فترة زمنية مبكرة للوجود العثماني في المنطقة5، وهناك من ذكر بأنها ضمت حوالي عام 957هـ/1550م6. 
وبينما تشير الوثائق البرتغالية المعاصرة للحدث أنه بعدما سيطر العثمانيون على البصرة عام 953هـ/1547م، قاموا بالتوجه 
نحو ميناء القطيف7، ومنها إلى لحسا في بداية عام 954هـ/1547م، وعهدت بإدارتها بصورة مؤقته للشيخ عبد هللا بن مانع بن 

مغامس8)*(، الذي ُتركت معه قوات عثمانية محدودة لحفظ األمن والنظام في اإلقليم9. 

dralibassam@gmail.com   جامعة الملك فيصل – كلية اآلداب – قسم الدراسات االجتماعية  *
انظر: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، د.ت، م 2، ج3، ص 186ـ 187. وعلي بن حسين البّسام،« العلماء   1
العدد135،   ،36 السنة  والمعلومات،  العلمي  للبحث  التميمي  -1250هـ/1834-1446م«، مؤسسة  العربي850  والمغرب  األحساء  بين  العلمية  الصالت  إقامة  في  ودورهم  المغاربيون 

يوليو2009م، تونس، ص 33-34. 
انظر: السخاوي، الضوء الالمع، المصدر السابق، م 3، ج5، ص 40ـ 41.  2

انظر: عمر بن أحمد الشماع الحلبي، القبس الحاوي لغرر ضوء السخاوي، تحقيق: حسن إسماعيل مروة وآخر، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت, 1998م، ج 2، ص 231- 232.   3
وعبد القادر بن محمد الجزيري، الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، تحقيق: محمد حسن إسماعيل، ج 2، دار الكتب العلمية، بيروت 2002م، ص 374.

انظر: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، دار نشر الثقافة، القاهرة، 1979م، ج3، ص 681.  4
انظر: خليل ساحلي اوغلى من تاريخ األقطار العربية في العهد العثماني بحوث ووثائق وقوانين، إرسيكا، استنبول، 2000م، ص 505-506.  5

انظر: خليل اينالجيك، تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى االندحار، ترجمة: محمد األرناؤوط، دار المدى اإلسالمي، بيروت، 2002م، ص 168.  6
انظر: أحمد بو شرب، الخليج العربي والبحر األحمر من خالل الوثائق البرتغالية 1865-1508م، كرسي األمير سلمان بن عبد العزيز للدراسات التاريخية والحضارية، الرياض 2012م،   7

ص 505، 507، 508-509.
)*( عبدالله بن مانع بن مغامس: هو ابن حاكم األحساء ويبدو أنه كان ممن تعاون مع العثمانيين في مسيرتهم لضمها. انظر: عبد اللطيف الناصر الحميدان، إمارة آل شبيب في شرق جزيرة   8

العرب، الرياض، 2008م، ص 109-110.
انظر: عبد الكريم عبد الله الوهبي، العثمانيون وشرق الجزيرة العربية » إيالة الحسا« 1082-954هـ/ 1671-1547م، مطابع الحميضي، الرياض 2004م، ص 132-134.  9
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ويبدو أنه بعد مدة تم تنظيمها إداريًا واعتبارها سنجقا عثمانيًا عام959هـ/1552م، وبدا ذلك في األمر السلطاني الموجه إلى 
سنجق لحسا محمد بك )باشا( بتاريخ 13محرم 961هـ/1553م10، وأنه بعد سنة من ذلك التاريخ تم تحويلها إلى » إيالة لحسا »، 
وذلك حتى يتمكن »بكلر بكي« أمير أمراء لحسا من التعامل مع األوضاع اإلدارية والمستجدات السياسية واألمنية في اإلقليم11. 
وذكر أحد الباحثين، أن أقدم إشارة وردت في الوثائق العثمانية عن » إيالة لحسا » بصفتها الرسمية كانت بتاريخ 10 ربيع األول 
سنة 962هـ/4مارس 1555م12، بينما ما وجدناه في الوثائق المحلية هو أقدم من ذلك التاريخ بشهرين تقريبًا أي في غرة شهر 
محرم من السنة ذاتها، وهو ما دون في وثيقة »روزنامة« وقف مسجد محمد الفاتح أمير أمراء لحسا13، مما يعني أنها كانت إيالة 
منذ مدة زمنية مقبولة نسبيًا. ومما ُيذكر هنا أن ايالة لحسا في سنة 980هـ/1572م، كانت قد دمجت مع والية البصرة حتى 
عام 987هـ/1579م، ومن ثم انفصلت مرة أخرى وأصبحت إيالة مستقلة عنها، حتى سنة 1016هـ/1607م، حيث استقل بها 
بعض الوالة العثمانيين المتغلبة14، والذين انتهى حكمهم بالفعل عندما تسلط عليهم حسين باشا حفيد أفراسياب باشا والي البصرة 
سنة 1075هـ/1665م، وأشاع الفوضى في األحساء مستعينا بزعيم قبيلة بني خالد براك بن غرير وطرد حكامها من أحفاد أولئك 
الوالة15. ومن ثم بروز القوى المحلية، المتمثلة بقبيلة بني خالد التي استطاعت ان تستفيد من الظروف السياسية المضطربة في 
االيالة لصالحها ولتنفرد بعد ذلك بالسلطة، بعدما أن أخذت إقرارًا من استنبول على إدارة االيالة تحت ظل الدولة العثمانية، والتعهد 
بالمحافظة على األمن والسلم بين القبائل، وحماية طرق قوافل الحج والتجارة في شرق ووسط الجزيرة العربية، ومنع القبائل من 

تهديد المصالح العامة للدولة العثمانية في اإلقليم16.
وأمام تلك المتغيرات السياسية تسعى الدراسة إلى معرفة أوضاع القضاء في اإليالة وأبرز من تولى منصب القضاء ودورهم، 
التاريخية،  العثمانية والوثائق المحلية، إلدراك فهم أشمل وأوسع عن تلك الحالة  من خالل عقد المقارنة فيما بين تلك الوثائق 

وسنتطرق لذلك من خالل مبحثين اثنين يسبقهما تمهيد وخاتمة ونتائج.

المبحث األول: اإلدارة القضائية في إيالة لحسا في العهد العثماني

قبل البدء بالحديث عن اإلدارة القضائية في إيالة الحسا يتحتم علينا أن نعرج إلى القضاء العثماني في العصور العثمانية 
القديمة، حيث كان للقاضي دوره بصفته رجل العدل، والقضاء، واإلدارة في الدولة، إضافة إلى قيامه بتسجيل القضايا العدلية 
والمسائل اإلدارية أيضًا. ولقد استفادت الدولة العثمانية إلى حد بعيد من الدولة التركية )السالجقة( والدول اإلسالمية السابقة في 
بناء الهيكل العام للقضاء وتنظيمه. وشكلت أنموذجًا توفيقيًا فيما بين األساليب التركية القديمة والنظم اإلسالمية المعتمدة على 
الشريعة اإلسالمية، فكان النظام القضائي واألنظمة األخرى17. واستطاعت الدولة العثمانية مع مرور الوقت وضع نظامًا خاصًا 

بها، أجرت عليه الكثير من التعديالت والتصحيحات الالزمة بإصدارها الفرمانات الهمايونية والقوانين المتجددة والمحدثة له 18. 
لقيامها،  الفترة المبكرة  العثمانية فهم من ضمن أركان الدولة في  وكان القضاة يتمتعون بمكانة خاصة في مجتمع الدولة 
وترتيبهم يأتي بعد الوزراء وشيوخ اإلسالم مباشرة، فمثال كان منصب قاضي عسكر من أهم المناصب العلمية في الدولة، والذي 
التعليمية،  األجهزة  إدارة  أساسيين هما؛  أمرين  بين  أعماله  العلماء وهي مرتبة علمية رفيعة19. وتوزعت  لكبار  يمنح عادة  كان 
والقضائية، وتلبية االحتياجات القضائية بين أفراد الجيش وفئة اإلداريين في الحرب والسلم، وحل مشاكلهم والنظر في قضاياهم، 
إضافة إلى إصدار الفتاوى السياسية واإلدارية المناسبة لتأييد شيخ اإلسالم20. وأما في أواخر عهد السلطان محمد الفاتح تم تقسيم 

                         Basbakanlik Osmanli Arsivi )BOA( Malyha Mudwara  )MAD( No.,17642.,p714  10
انظر: علي حسين البسَّام،« صورمن اآلثار العلمية العثمانية في والية الحسا 1047-957هـ / 1550- 1637م«، مجلة كلية اآلداب – جامعة القاهرة ، مجلد 71، عدد 2 ابريل 2011م ، ص550.  11

انظر: فاضل بيات، الدولة العثمانية في المجال العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2007م، ص522.  12
وثيقة محلية، وهي جزء من »روزنامة« الوقف الخاص بمسجد محمد باشا الفاتح أمير أمراء الحسا بتاريخ 1محرم 962هـ/ 1555م والذي أوقفه على السيد علي المغربي وذريته من بعده.   13

انظر: الملحق رقم .
خليل ساحلي، من تاريخ األقطار العربية المرجع السابق، ص 518، 620.   14

انظر: أرجوزة في تاريخ البصرة لياسين بن حمزة الشهابي البصري، تحقيق: فاخر جبر مطر، مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، د.ت، ص 43-39. وأنستانس ماري   15
الكرملي، خالصة تاريخ العراق منذ نشوءه إلى يومنا هذا، مطبعة الحكومة، البصرة، 1919م، ص 201.  وعبد اللطيف ناصر الحميدان، »نفوذ الجبور في شرق الجزيرة العربية بعد 

زوال سلطتهم السياسية 1288/1871-931/1525(، مجلة كلية اآلداب، جامعة البصرة، العدد 17، 1981م، 222-223.
عبد الكريم الوهبي، العثمانيون وشرق الجزيرة، المرجع السابق، ص 460-464.  16

انظر: مرادجه دوسون، نظم الحكم واإلدارة في الدولة العثمانية أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، ترجمة: فيصل شيخ األرض، رسالة علمية لنيل درجة األستاذية،   17
الجامعة األمريكية، بيروت، 1942م، ص 7. ومحمد آق كوندز وآخر، الدولة العثمانية المجهولة، وقف البحوث العثمانية، استنبول، 2008م، ص 565.

انظر: اكمل الدين احسان اوغلى، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ترجمة: صالح سعداوي، ج1،إرسيكا، استنبول ، 1999م ، ص 294.   18
انظر: يلماز أوزتونا، تاريخ الدواة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود سلمان، ج2، منشورات مؤسسة فيصل للتمويل، استنبول، 1990م، ص 478.  19

انظر: حازم سعيد محمد منتصر، »نتائج الوقوعات« لمصطفى نوري باشا دراسة نقدية وترجمة إلى العربية، رسالة دكتواره، جامعة األزهر، كلية اللغات والترجمة، قسم اللغة التركية،   20
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منصب قاضي عسكر إلى قاضي عسكر األناضول وقاضي عسكر الروميلي، وقد ظل العمل على هذا التقسيم معمواًل به في 
العهود الالحقة21.

وأما في عهد السلطان سليمان القانوني، والذي يعد عهده العصر الذهبي لتنظيم القوانين في الدولة العثمانية، حيث أصدر 
السلطان قانونيين مهمين ُعرفا في التاريخ بـ )قانون نامه سليمان األول(؛ بعد استالمه الحكم عام 929هـ/1523م، والثاني؛ قبل 
وفاته بمدة وجيزة، وهو األكثر تنظيمًا وتطويرًا من سابقه22. وقد تضمنا القانونين السابقين قوانين من سبقه من السالطين والتي 
العرفية واستند فيها على فتاوى  لها ومعتمدة على الشريعة اإلسالمية والقواعد  تم تحريرها وتدوينها، بل وجاءت قوانينه مكملة 
علماء عصره، وقد كلف شيخ اإلسالم أبو السعود أفندي في وضعها وتدوينها23.وأن معظم القوانين التي صدرت بعد ذلك ماهي 
إال استنساخ ألغلب قوانين السلطان سليمان القانوني، والتي مثلت جزء مهم من دراستنا24. ولقد اتصف النظام القضائي في عهد 
السلطان سليمان القانوني بازدياد أهمية ومكانة شيخ اإلسالم، ليصبح في قمة الهرم الديني في الدولة ثم كان يليه قاضيا العسكر 
في الروميلي واألناضول ويليهما في القدم عدد من القضاة، والذين يتكونون من قاضي العسكر والقضاة األخرون يعرفون باسم 
المال25)*(، ويليهم في الدرجة الثانية، الماللي الكبار الذين يشغلون وظيفة قاضي القضاة في العاصمة استنبول، وفي الحرمين 
الشريفين والمراكز األخرى، ويأتي من بعدهم الماللي الصغار في درجتين تضم أعالهما قاضي بغداد، وقاضي ديار بكر وتضم 
األخرى القضاة العاديين ونوابهم26، ولقاضيا العسكر كل في حدود منطقته الجغرافية صالحية الفصل في قضايا األحوال الشخصية 
كالزواج، والطالق، والنفقة، والميراث، وعتق العبيد، والجواري والخاصة بالعساكر)الجيش(، وأما البت في مثل هذه القضايا بالنسبة 
لألهالي، فمنوط بالماللي القضاة المحليين. ومن جهة أخرى كان لكل قاضي عسكر ثالثة مساعدين رئيسين يتولون شؤون القضاة 
التابعين لمنطقة كل منهما؛ كالتعيين، ودفع الرواتب، وحفظ السجالت، وهناك مساعدًا أخر يسمى)روزنامجى( يتولى األشراف على 
تعيين العاملين في الجوامع، والمساجد، وإضافة إلى ذلك فكان لكل قاضيين سكرتيرًا عامًا )مكتوبه جى( يتولى تنظيم المراسالت 

الخاصة بهما27.
كما أظهرت القوانين العثمانية )قانون نامة( بشكل واضح حدود الصالحيات الممنوحة للقضاة ومسئولياتهم الفعلية، ومدى 
تمتعهم بسلطة واسعة في الشؤون القضائية، منها كان بوسعهم مخاطبة المركز بإستنبول بصورة مباشرة28. وسرعة البت في القضايا 
المطروحة أمامهم دون تأخير، فقد كانت ُتصدر األحكام خالل جلسة واحدة29. وهو ما سار عليه القضاة الرسميون في أحكامهم 
وبما صح من أقوال السادة الحنفية، وعليه كان يتم تحرير السجالت والصكوك وتزويج الصغار، وقسمة المواريث، وضبط أموال 
اليتامى والمفقودين، وعزل ونصب الولي والنائب وتحرير عقود النكاح، وتنفيذ الوصايا وسائر األمور الشرعية30. معتمدين في 
ذلك على القوانين العثمانية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واإلجماع والقياس وما صح من أقوال األحناف، وقد 

وضعت تلك القوانين تحت تناول أيدي القضاة في كل أرجاء الدولة العثمانية لتساعدهم في إصدار األحكام القضائية31.

تعيين القضاة

إن تعيين القضاة في عموم واليات الدولة العثمانية كان يتم بمرسوم سلطاني ليقيموا العدل ويطبقوا كاًل من الشريعة والقانون 
العثماني. وكان مع القضاة الرئيسين مجموعات وهيئات من القضاة الملمين بالقانون العثماني، الذي لم تكن له نسخ موثقة، فكان 
أولئك القضاة يعمدون إلى تسجيل األوامر القانونية التي كانوا يتلقونها في سجالتهم لكي يعملوا باالستناد عليها الحقا32. ولطالب 
العلم الشرعي الذي تعلم في المدارس الشرعية وتخرج منها األحقية في أن ينال المالزمة القضائية، وعندما يرغب في الحصول 

حازم منتصر، »نتائج الوقوعات« المرجع السابق، ص 153.  21
انظر: أورهان صادق جنبوالت، قوانين الدولة العثمانية وصلتها بالمذهب الحنفي، رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، الجامعة األردنية،2009م، ص 191.   22

انظر: نجم الدين مصطفى محمد، الدساتير والقوانين العثمانية، رسالة دكتوراه، االكاديمية العربية المفتوحة، كلية القانون والسياسة، قسم القانون كوبنهاجن-الدنمارك، 2013م، ص243.  23
أورهان جنبوالت، قوانين الدولة العثمانية، المرجع السابق، ص 196.  24

)*( المال أو المنال: تطلق على رجال العلم الشرعي ولقب ينمح لكبار العلماء. شمس الدين سامي، قاموس تركي اقدام مطبعه سي، استنبول، 1317هـ، ص 1398. وخليل اينالجيك، تاريخ   25
الدولة العثمانية، المرجع السابق، ص 340.

انظر: هاملتون جيب وهارولد بوين، المجتمع واإلسالمي والغرب، ترجمة: عبد المجيد القيسي، ج2، دار المدى للثقافة والنشر، بيروت، 1997م، ص 104، 142- 143. وأورهان   26
جنبوالت، قوانين الدولة العثمانية، المرجع السابق، ص 168.

هاملتون جيب، المجتمع واإلسالمي، ج2، المرجع السابق، ص 104، 105.  27
انظر: روبير مانتران، تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: بشير السباعي، ج 1، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، 1993م، ص 532.   28

انظر: عبد العزيز محمد عوض، اإلدارة العثمانية في والية سورية 1914-1864م، دار المعارف بمصر، القاهرة 1969م، ص 111-112.  29
أكمل الدين اوغلى، الدولة العثمانية، ج1، المرجع السابق ص 296.  30

أحمد آق قندز، الوثائق تنطق بالحقائق، ص 425، وعبد الرحيم بنحادة ، العثمانيون المؤسسات واالقتصاد والثقافة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2008م ، ص 156.  31
اينالجيك، تاريخ الدولة العثمانية، المرجع السابق، ص 119.                    32
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على وظيفة رسمية في الروميلي، يتوجه إلى قاضي عسكرها، فيسجل اسمه في دفتر المطالب ثم ينتظر دورة في التعيين. وأما 
الذي يريد أن يتعين في األناضول فيسجل فيما يعرف »بالرزونامة«، وبعد ذلك أن يقرر الديوان الهمايوني تعيينه في القضاء أو 

التدريس، ويعرض أمر ذلك التعيين على الديوان الهمايوني ليصادق السلطان على تعيينه في الروميللي33. 
وكان لقاضي عسكر األناضول؛ وظائف مماثلة في الجهات اآلسيوية، فبيده أمر تعيين القضاة فيها، والتي يتم تصديقها من 
قبل شيخ اإلسالم أواًل، ثم الصدر األعظم وتعرض بعد ذلك على السلطان، وكان قاضي عسكر يدون أمر التعيين متضمنا )تاريخ 
بداية الوظيفة ومدتها واألجر المقرر لها( ثم يقوم الصدر األعظم هو األخر بإحالة اإلجراءات إلى دائرة القلم ليتولى كتابة الرؤوس 
والبراءة، وكانت تنص على أسس التعيين بخطوطها العريضة، وأما قضاة السناجق والواليات، فقد كانوا من حيث الوضع القانوني 
على مستوى المولويات ويعملون في الوحدة اإلدارية المعنيين فيها بالتعاون مع أمراء األمراء وأمراء السناجق 34. وهو ما ميز 
القضاة في الدولة العثمانية عن غيرهم من حيث التنظيم الجيد لمؤسسة القضاء وتوزيع دوائر اختصاصاتهم اإلدارية والفرعية35. 
ومنذ بداية عهد الدولة العثمانية حتى أواخر القرن السادس عشر كان قضاة العسكر مخولين وحدهم بمنح كافة مناصب الهيئة 
العلمية، ثم انتقلت بعد ذلك مهمة منح المناصب العالية فيها إلى مشايخ اإلسالم، بينما ُترك أمر توجيه المناصب األقل درجة وهي 
الغالبية العظمى ُتركت لقضاة العسكر36.وأخذ نفوذ شيخ اإلسالم بعد ذلك يتضاعف على حساب نفوذ قضاة العسكر حتى أصبح 

أمر تعيين قاضي العسكر نفسه ضمن صالحيات باب المشيخة )شيخ اإلسالم(37. 
وأما فيما يخص إيالة لحسا، والتي كانت ضمن إطار فترة الدراسة، فهي ال تختلف اإلدارة القضائية فيها عن بقية إياالت 
الدولة العثمانية األخرى من حيث تشكيل إدارتها، رغم ما كان يكتنف ذلك من غموض وعدم وضوح مثلها في ذلك بداية التشكيل 

اإلداري في ذات اإليالة38.
وعلى اية حال، فالمعطيات المتوافرة لدينا تبين أن القضاة فيها قد انقسموا إلى صنفين أولهما: القضاة الرسميون الذين كان 
يتم تعيينهم من قبل الديوان الهمايوني في إستانبول، ومنهم القاضي الرئيس في اإليالة، الذي يساعده في إدارة شؤون القضاء فيها 
عدد من قضاة األلوية، وهؤالء جميعهم على المذهب الحنفي، وأما القسم الثاني: فهم قضاة المذاهب الفقهية األخرى مثل الشافعية 
والمالكية والحنابلة والذين اصطلح على تسميتهم بالقضاة المحليين من أهل االيالة أومن غيرها، وظهر ذلك بجالء الوثائق العثمانية 

والمحلية39.

مهام القاضي في إيالة لحسا

كان القاضي الرئيس إليالة لحسا، يتبع بصفة مباشرة قاضي عسكر األناضول، وذلك حسب التسلسل الهرمي للمؤسسة 
القضائية في الدولة العثمانية، وكانت له اتصاالته المباشرة مع الديوان الهمايوني في إستانبول، فقد أشارت إحدى الوثائق العثمانية، 
إلى أن قاضي لحسا أرسل بخطاب موجها بصورة مباشرة إلى السلطان مما يؤيد ما ذهبنا إليه40. وللقاضي في لحسا مهام كبيرة 
تمثلت بأعباء وأعمال كثيرة في االيالة منها؛ أنه كان مكلفًا بإدارة األمور الشرعية والقضائية والعسكرية فيها؛ فمثاًل كان يشرف 
بصفة عامة على المساجد في اإليالة ويتابعها ويعين األئمة والمؤذنين لها، واإلشراف على أوقافها أو تعيين من طرفه من يتوالها41، 
وكذلك النظر في دخول األوقاف الزائدة المنصوص عليها للممتلكات في وثائقها األصلية وحصرها42. ومن مهام القاضي تعيين 
معلمي القرآن والمؤدبين والمدرسين في المدارس العلمية. بل ومتابعة حركة األسواق للمحافظة على األسعار بما يوفر العدل 

اكمل الدين اوغلى، الدولة العثمانية، ج1، المرجع السابق، ص 296، و بنحادة ، العثمانيون، المرجع السابق ص 157.  33
أكمل الدين، الدولة العثمانية، ج 1، المرجع السابق، ص 297-296، وبنحادة، العثمانيون، المرجع نفسه، ص 157.  34

مانتران، تاريخ الدولة العثمانية، المرجع السابق، ص 315.  35
أكمل، الدولة العثمانية، ج1، المرجع نفسه، ص 296.  36

الدولة العثمانية، ج1، نفسه، ص 302، وهاملتون جب، ج2، ص 100، وبنحادة، العثمانيون، المرجع نفسه، ص 116.  37
  “The Ottoman Province of al-Hasa in the Sixteenth and  Seventeenth Centuries” .,Jon E. Mandaville.  

,Journal of the American Oriental Society, Vol. 90,No. 3)Jul-Sep.,1970(pp.512.
Albert Howe, Lyber: The Government of the ottoman Empire in the Time of sulemanthe Magnificent, Oxford university,1913,pp.133,152.  38

   Jon E. Mandaville The Ottoman Province of al-Hasa.,Ipid.,512.  39
                      BOA, Muhimm, defteri )MD(, No.22,P.43: انظر: الحكم رقم 92 بتاريخ 10صفرسنة 981هـ/ 1573م في  40

وثيقة محلية: بتاريخ 10 رجب سنة 1078هـ/1667م، وهي بشأن وقف الممتعده والناظر فيها هو الشيخ إبراهيم بن محمد اليمني القاضي باألحساء، وقد تمت مقابلة النسخة األصلية على   41
عدد من القضاة فيما بعد.انظر: الملحق رقم .

                                                                   The Ottoman Province of al-Hasa., Mandaville.,Ibid.,pp.,506.  42
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ومصلحة األهالي، وكذلك اإلشراف على مسح األراضي43. ومن مهامه أيضًا متابعة تعمير وترميم المساجد المتهدمة وإصالح 
األوقاف العائدة على تلك المساجد وهو ما ذكرته العديد من الوثائق44. 

بل وكان يسهم بدور فاعل في حل المشاكل والمظالم التي قد تقع من بعض المسؤولين في االيالة من إثارة للفتنة والشغب، 
ممن أساء منهم استخدامه صالحيته واعتدى على األهالي بالظلم والعدوان45. إضافة إلى ذلك ما كان يقوم به من دور مهم في 
مواجهة حاالت االختالس والتجاوزات، التي كانت تحدث من بعض الموظفين أثناء تحصيل الضرائب والرسوم الخاصة بالدولة 
والحكم عليها في المحكمة الشرعية، وكذلك متابعة الشكاوى التي يتقدم بها الناس للسلطان في حالة التجاوزات والتظلم وذلك بهدف 

ضمان العدل في الرعية46. 
وللقاضي دور بالغ األهمية في اإليالة وذلك في حال وقوع خالف بين رجال اإلدارة والموظفين فنراه يتدخل لحل الخالف 

والحفاظ على استقرار األوضاع في اإليالة، وهو ما أظهرته لنا الوثائق العثمانية خالل فترة الدراسة47.
ومن تلك المهام الجسيمة التي كان ينهض بها القاضي، المشاركة الفعلية في تحمل بعض األعباء والمسؤوليات العسكرية، 
وذلك حسب ما أشارت إليه بعض الوثائق العثمانية عن قيام قاضي الحسا بالتفتيش على القالع العسكرية واألفراد، والمهمات 
العسكرية، وهو ما يؤكد المكانة التي كان يتمتع بها القاضي وصالحياته الكبيرة عهدئذ48. ومن ذلك على سبيل المثال؛ إقراره 
بالموافقة في حال تم رفع الراية الشريفة لمواجهة ومحاربة القبائل الخارجة عن سلطة الدولة في االيالة49. وللقاضي مهام استشارية 
في مسائل سياسية وعسكرية فيما فيه مصلحة الدولة العامة، فمثاًل وجدنا أن قاضي إيالة لحسا في عام 981هـ/1573م، يرسل 
بخطاب للسلطان يشرح فيه وجهة نظره في أهمية جزرة البحرين للدولة وذلك لقربها من حدود االيالة وإلى غير ذلك من المهام 
الكثيرة50. ولقد اعتمدت أحكام القاضي الرسمي في االيالة على األحكام المستمدة من المذهب الحنفي مذهب الدولة العثمانية51، 
التي راعت بدورها االياالت العربية وغيرها ممن اشتهرت بالتنوع المذهبي كالحسا التي انتشر فيها المذاهب الفقهية األربعة، فنجد 
إن الدولة مع فرضها قاضيًا حنفيًا إال أنها عينت عدد كبير من النواب، والذين نسميهم هنا بالقضاة المحليين من علماء الشافعية 

والمالكية والحنابلة والحنفية52.
واليات  في  اآلخرين  القضاة  شأن  ذلك  في  شأنه  األمراء  أمير  إدارة  عن  لحسا  إيالة  في  مستقاًل  كان  القاضي  ان  ويبدو 
الدولة العثمانية، والذي كان يقوم بدوره في رعاية حقوق الناس ومصالحهم والتصديق على البيوع الشرعية وحجج األوقاف وحل 
الخصومات بين الناس وهو ما هر بوضوح في معظم الوثائق المحلية، وكان القاضي يزاول مهام عمله في مبنى المحكمة، فقد 
وردت إشارة إلى مثل ذلك في أحد الوثائق المحلية، ونصت بالقول: »والبساتين األربع المسطورة في حجج المشتري المسجلة بسجل 
المحكمة الشريفة ببلدة اللحسا »53، وال نعلم بالضبط هل كان هناك مبنى للمحكمة مستقل أم بجوار ديوان االمارة؟ أم أنه ضمن 
المبنى ذاته، ولعل في الوثيقة المحلية األخرى توضيح يزيل اللبس  حيث  نصت بالقول:« أنه حضر بمجلس الشرع الشريف 
المنعقد بالديوان«، وهو ما يعطينا انطباًعا بأن المحكمة كانت داخل مبنى الديوان54، ويفهم من ذلك أنه كان للقاضي هيئة إدارية 
وتحريرية تساعده على حفظ السجالت وغيرها من األعمال الكتابية، وظهر ذلك جليًا في أحد سجالت المحكمة وهو جزء من 
سجل المحكمة للقاضي صفي الدين بن سليمان55)*(، وبالرغم من أن السجل في فترة زمنية متأخرة عن فترة دراستنا إال أنه يمكننا 

  )Mandaville.,Ibid.,pp.,512.(.179-183 عبد الرزاق إبراهيم عيسى، تاريخ القضاء في مصر العثمانية 1798-1517م، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،1998م، ص  43
انظر: الحكم رقم366بتاريخ 21جمادى األولى سنة 990هـ/1582م في: BOA , Muhimme defteri)MD(,NO.47.p.151 وانظر: فاضل بيات، البالد العربية في الوثائق العثمانية،   44

ج7، مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، إستنبول، ص 185-186.
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                         Mandaville.,Ibid.,pp.,512. .159-160 ،143-145 وانظر: فاضل بيات، البالد العربية، ج7، المرجع السابق ، ص  
                                                                  BOA, Muhimme defteri)MD(,NO.39.p158.:انظر: الحكم رقم346بتاريخ24ذي الحجة سنة987هـ/1580م في  47

 BOA, Muhimme defteri)MD(,NO.81.p58.:وانظر: الحكم رقم127بتاريخ 21رجب سنة 1025هـ/1616م في  
Muhimme defteri)MD(,NO.64.p49. BOA, Mandaville.,Ibid.,pp.,512. :انظر: الحكم رقم135بتاريخ محرم سنة997هـ/1588م في  48

BOA, Muhimme defteri)MD(,NO.4.p72.:انظر: الحكم رقم 731 بتاريخ 22شعبان سنة 967هـ/1560م في  49
 BOA, Muhimme defteri)MD(,NO.22.p43.: انظر: الحكم رقم 92 بتاريخ 10صفرسنة 981هـ/ 1573م في  50

  BOA, Muhimme defteri)MD(,NO.6.p151.:انظر: الحكم رقم 328 بتاريخ 1ربيع اآلخرسنة 972هـ/ 1564م في  51
انظر: أكرم كيدو، مؤسسة شيخ اإلسالم في الدولة العثمانية، ترجمة: هاشم االيوبي، منشورات جروس برس، طرابلس لبنان، 1992م، ص 12. وعبد الرزاق عيسى، تاريخ القضاء،   52

المرجع السابق، ص57،47.
وثيقة محلية: وهي منقولة عن أصل روزنامة الوالي علي باشا بن الوند زاده األصلية الخاصة بجامع القبة والمدرسة والمؤرخة في 12ربيع األول سنة 982هـ/ 1574م.ووثيقة محلية :   53

وهي بيع بين أخوين لعقار بتاريخ 1 ربيع األول من عام 989هـ/ 1581م، انظر: الملحق رقم .
وثيقة محلية: بتاريخ 10رجب 1009هـ/ 1601م، وهي اتفاقية تسليم المقاطعة للخراج الديواني من قبل أحد أسر اإليالة. انظر: الملحق رقم .  54

)*( القاضي صفي الدين بن سليمان: وهو من أعيان القرن الحادي عشر الهجري/ السابع عشر الميالدي، حنفي المذهب اشتهر العلم والعدل تولى القضاء قرابة الثالثين عاماً، توفي عام   55
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القياس عليه بصفته امتدادا لما كان معمول به في الفترة التاريخية قيد الدراسة56. إضافة إلى وجود عدد من القضاة المعينين 
من الدولة في ألوية اإليالة المختلفة مثل؛ لواء العيون، ولواء العقير، ولواء القطيف وغيرها، وهو ما أشارت إليه بعض الوثائق 
العثمانية والمحلية57، وأما القضاة المحليين فقد كانت منازلهم والمساجد والجوامع واألسواق هي أماكن ممارستهم لمهنة القضاء 
بين الناس58.ومن خالل استعراضنا لما سبق من المهام الملقاة على عاتق القاضي الرئيس والقضاة اآلخرين في إيالة لحسا يتبين 
لنا مدى حجم األعباء الكثيرة والكبيرة التي كانوا يؤدونها في سبيل مصلحة اإليالة واألهالي، ولعلنا نستطلع ألبرز أولئك القضاة 

في المبحث القادم .   

المبحث الثاني: أبرز قضاة إيالة لحسا في العهد العثماني األول

ايالة  في  القضاء  تولى  دقيقة ألبرز من  بترجمات شخصية  كثيرًا  التراجم  التاريخية وكتب  المصادر  تسعفنا  لم  الواقع  في 
ولقد نظر   ، المتناثرة هنا وهناك  المعلومات  والمحلية من بعض  العثمانية  الوثائق  ما ذكر في  الدراسة سوى  فترة  لحسا خالل 
الدين  لمؤلفه عصام  العثمانية«  الدولة  النعمانية في علماء  كتاب »الشقائق  العثمانية مثل؛  التراجم  الباحث في عدد من كتب 
بالي  بن  للمولى علي  الروم«،  افاضل  ذكر  في  المنظوم  »العقد  المسمى  والذيل  968هـ/1560م(  زاده »)ت  أحمد طاشكبرى 
اآليديني )ت992هـ/1584م(59، وأيضًا كتاب »ذيل الشقائق النعمانية«، لمؤلفه أحمد بن علي زين العابدين الرضوي«عاشق« 
فذلكة  الشهير«  كتابه  في  1067هـ/1657م(،  »)ت  خليفة  حاجي   « المؤرخ  تناوله  ما  وأيضًا  جلبي«)ت979هـ/1571م(60، 
التواريخ«، والذي استعرض فيه مشايخ اإلسالم وقضاة العسكر61، وأيضًا كتاب »سجل عثماني« لمحمد ثريا بأجزائه األربعة62، 
وبعد البحث المني لم نجد تراجم تخص أولئك تولى القضاة ، ولعل مرجع ذلك يعود ألسباب عديدة منها؛ الُبعد الجغرافي لإليالة 

عن مركز الدولة العثمانية، إضافة إلى ُبعد الفترة الزمنية أسهمتا بطريقة وأخرى في شح الترجمة لهم.
العثمانية والمحلية الصادرة، رغم قلتها وشح معلوماتها إال أنه أمكننا الخروج منها  الوثائق  القول هنا؛ أن بعض  ويمكننا 
بمعلومات جيدة، أعطتنا تصورا مناسبا عن أبرز القضاة الذين تولوا القضاء على المستوى الرسمي والمحلي في اإليالة. فقد اشارت 
لشخصيات علمية معتبرة في تاريخ االيالة تبوأت المكانة العلمية الرفيعة، تراوحت أدوارهم فيما بين اإلفتاء والقضاء والمال والوعظ، 

ولعل من أبرز تلك الشخصيات ما يأتي؛

أوالً: المال علي بن حسين الواعظ 

أشار المؤرخ »محمد العبد القادر« في كتابه« تحفة المستفيد في تاريخ األحساء القديم والجديد«63، إلى أن المال علي الواعظ، 
قد قدم مع عساكر الدولة العثمانية في فتح األحساء مرشداً وواعظاً للعسكر، ولم تسعفنا الوثائق العثمانية بإشارة صريحة إليه أو 
إلى توليه القضاء في االيالة، في حين نجد أن الباحث » عبد الكريم الوهبي«64، اعتبره ضمن القضاة في االيالة ونقل ذلك عن 
المؤرخ »عبد الرحمن المال« في كتابه » تاريخ هجر«65. والقول بتوليه منصب القضاء في اإليالة ال دليل ملموس يمكننا الركون 
إليه، مع عدم استبعادنا إمكانية توليه منصب القضاء ولكن يحتاج ذلك إلى أدلة وقرائن تثبته، فلعل في قادم األيام تتكشف لنا بعض 
الوثائق بهذا الشأن وتزيل مثل ذلك اللبس. وتشير الوثيقة المحلية وهي وثيقة بيع الفقيه محمد بن المال علي الواعظ اصالة عن 
نفسه والورثة، للملك المسمى »البابة والخبزية« في بلدة التيمية66 المؤرخة في 12شوال 1016هـ/ 1608م67، والتي هي األقدم 

1099هـ/ 1688م. انظر: عبد االله محمد المال، قضاة األحساء خالل ستة قرون، مطابع المؤسسة العربية للطباعة والنشر، البحرين، 2014م، ص 113- 115. 
وثيقة محلية: بتاريخ 1رمضان سنة 1087هـ / 1676م، وهي عبارة عن جزء من سجل القاضي صفي الدين بن سليمان، وحسب علمنا أن بقية السجل محفوظ بصفة خاصة في مكتبة   56

الباحث األستاذ عبد العزيز العصفور. 
                                                                                   BOA, Muhimme defteri)MD(,NO.6.p523.:انظر: الحكم رقم 1138 بتاريخ 11شوال972هـ/ 1565م في  57

والوثيقة المحلية بتاريخ 17صفر 1063هـ/ 1653م، وهي وقفية تخص الشيخ العالمة محمد بن ناصر بن خلف بن هالل الشافعي. انظر: الملحق رقم.  
انظر: حصة بنت أحمد السعدي، القضاة في نجد وأثرهم في المجتمع منذ القرن العاشر إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري، جامعة الدمام، 1424هـ، ص 117.    58

انظر: الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية، تحقيق: سيد محمد طباطبائي بهبهاني، طهران، 2010م.  59
انظر: ذيل الشقائق النعمانية، تحقيق: عبد الرزاق بركات، دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2007م.  60

انظر: »فذلكة أقوال األخيار في علم التاريخ واألخبار«، تحقيق: سيد محمد السيد، نشر مؤسسة تاريخ الترك، أنقرة 2009م، ص 421-477.  61
انظر: سجل عثماني، معارف نظارت، المطبعة العامرة، إستانبول، 1308هـ، 1311هـ.         62

انظر: تحفة المستفيد في تاريخ األحساء القديم والجديد، مكتبة المعارف، ط2، الرياض، 1982م، ص122.  63

انظر: العثمانيون وشرق شبه الجزيرة العربية إيالة الحسا، مطابع الحميضي، الرياض 2004م، ص 198.  64
انظر: تاريخ هجر، مطابع الجواد، األحساء، ج2، ط2، 1991م، ص 216.  65

التيمية: أوالتهمية هي أحد األلوية في ايالة لحسا، وحاليا هي قرية كبيرة واقعة شرق مدينة الهفوف وفي الجنوب الشرقي من جبل القارة الشهير، وتسمى حالياً بالتهيمية. انظر: حمد الجاسر،   66
المعجم الجغرافي للبالد العربية السعودية المنطقة الشرقية، ج1، منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض، 1979م، ص 302، 303. 

وثيقة محلية: وهي عبارة عن عقد بيع للفقيه محمد بن المال علي الواعظ أصالة عن نفسه والورثة، للملك المسمى »البابة والخبزية« في بلدة التيمية، وذلك في 12شوال 1016هـ/ 1608م.  67
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المتوافر الذي اطلعنا على مايبدو، فقد اظهرت لنا الوثيقة أن المال علي كان واعظاً، وهو من المناصب الشرعية الدينية في االيالة.

الثاني: موالنا سيد حسن

ورد اسم هذا القاضي » موالنا سيد حسن » في دفتر المهمة رقم 3 في صفحة 386 وحكم رقم 1146، بتاريخ 23شعبان 
967هـ/1560م، والذي نص بالقول: »قاضي الحسا موالنا سيد حسن«68، دون أي زيادة في المعلومات عن تلك الشخصية، والتي 
لقبت بموالنا على ما يبدو لمكانتها العلمية وأنه من القضاة الرسميين في اإليالة، الذين كانوا يقضون على المذهب الحنفي مذهب 

الدولة العثمانية.

ووقع الباحث على وثيقة محلية مهمة للغاية وبعقدنا المقارنة بين ما ذكره دفتر المهمة رقم 3، وما ذكرته الوثيقة المحلية، 
فنرى أنها من الوثائق المحلية المهمة  لفترة الدراسة، والتي أُرخت في شهر صفر من عام 967هـ/ 1559م، وختمت بختم القاضي 
المذكور في أعالها بالقول: »األمر كما ذكر النايب علي حرره الفقير السيد حسن بن السيد حسين المولى بقضاء األحساء عفى 
عنهما«69، وهي عبارة عن وثيقة شرعية لعقد بيع وشراء لعقار في األحساء، مع ملحوظاتنا على الوثيقة من حيث عدم وضوحها 
للقارئ، ولعل ذلك بسبب قدمها وتلف بعض أجزاءها وسوء حفظها مما صعب علينا قراءتها بيسر لفهمها وبيان معلوماتها المهمة.

وعلى أية حال، فقد بينت الوثيقة المحلية، أول ذكر للقاضي السيد حسن في الوثائق المحلية وهو ما أكسبها األهمية التاريخية 
في تاريخ األحساء، وأظهرت ممارسته لدوره ومهامه المنوطة به، كالتصديق على البيوع الشرعية المعتبرة والصحيحة، ويبدو لنا 
دون الجزم بذلك بأن القاضي المذكور ينتمي ساللة النبي صلى هللا عليه وسلم، حيث لقب باسم السيد حسن بن السيد حسين.  

الثالث: موالنا حسين

23شعبان  بتاريخ   ،1128 رقم  وحكم   381 صفحة  في   3 رقم  المهمة  دفتر  في  حسين«  »موالنا  القاضي  هذا  اسم  ورد 
967هـ/1560م، والذي نص بالقول:« وقاضي القطيف موالنا حسين وزعيم حسين«70 دون أي زيادة في المعلومات أيضاً عن 

تلك الشخصية، ويبدو أنه من القضاة الرسميين الذين يقضون على المذهب الحنفي مذهب الدولة العثمانية.

الرابع: القاضي الشيخ إبراهيم بن محمد اليمني

هو أحد علماء المالكية الذين سكنوا األحساء وتولوا القضاء فيها، ويبدو لنا من خالل البحث في بعض الوثائق المحلية أن توليه 
القضاء كان في فترة مبكرة من ضم العثمانيين للحسا، فالوثيقة المحلية والمؤرخة بتاريخ 10شعبان 1078هـ/1668م، وهي وثيقة 
منقولة ومحدّثة عن الحجة األصلية؛ نصت بالقول:« هذا ما ذكره الموقف وفقه هللا حرفا بحرف من غير تغير وال نسيان، فذكر 
ما ذكر في هذا الرقم المزبور على الحجة األصلية، وبتوقيع الشيخ إبراهيم بن محمد اليمني القاضي باألحساء رحمه هللا«71. ويفهم 
من ذلك أن الحجة األصلية والمقصود فيها هنا »رزونامة الوقف« الخاصة بمسجد محمد الفاتح في ايالة الحسا، والتي أوقفت من 
قبل أمير أمراء الحسا محمد باشا على السيد علي المغربي وذريته من بعده، والتي تم توقيعها في تاريخ 1محرم962هـ/ 1553م72.

ويمكننا القول هنا؛ أن الشيخ إبراهيم اليمني كان هو ذلك القاضي، والذي استمر في القضاء فترة طويلة نسبياً، حيث وجدنا له 
توقيع وختم على أحد الوثائق المحلية بتاريخ24 جمادى الثاني 971هـ/1563م، وهي عبارة عن وثيقة شراء تخص الشيخ محمد 
بن ناصر بن خلف بن هالل، وهو أحد علماء الشافعية المبرزين في القرن العاشر الهجري، لجزء من الملك المسمى »الرملة 

»الواقع في طرف الخدود)*(73. 

انظر: الملحق رقم .
انظر: دفتر المهمة رقم 3 في صفحة 386 وحكم رقم 1146، بتاريخ 23شعبان 967هـ/1560م، منشورات األرشيف العثماني، أنقرة، 1993م.                            68

وثيقة محلية: وهي عبارة عن عقد شراء لعقار في األحساء لناصر بن عبد الله بن محمد من إبراهيم بن عبد الله في شهر صفر من عام 967هـ/ 1559م. حصل عليها الباحث بصفة   69
شخصية من الدكتور عبداالله المال. انظر: الملحق رقم .  

دفتر المهمة رقم 3 ص 381 وحكم رقم 1128، بتاريخ 23شعبان 967هـ/1560م، المصدر السابق.  70
وثيقة محلية: وهي وثيقة منقولة ومحدّثة عن حجتها األصلية بتاريخ10 شعبان 1078هـ/1668م، وبتوقيع القاضي الشيخ إبراهيم بن محمد اليمني.  71

وثيقة محلية: وهي عبارة عن »رزونامة الوقف« مسجد الفاتح محمد باشا سبق ذكرها في ص 3من البحث .  72
طرف الخدود: يقصد به جهة عين الخدود، وهي عين ماء كانت كما وصفها حمد الجاسر سابقا بأنها من أقوى عيون المياه الجارية في األحساء، أما اآلن فهي غير ذلك تماما. انظر:   )*(

المعجم الجغرافي، ج3، 1981م، ص 1223- 1224. 
وثيقة محلية: وهي عبارة عن وثيقة شراء تخص الشيخ محمد بن ناصر بن خلف بن هالل الشافعي بتاريخ 24جمادى الثاني 971هـ/1563م. انظر: الملحق رقم .  73
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الخامس: قاضي لواء العيون

ورد ذكر لقاضي سنجق العيون في دفتر المهمة رقم 6 في صفحة 523 وحكم رقم 1138 بتاريخ 11شوال سنة 972هـ/ 
1565م، وذلك عندما احتجز القاضي وأمير السنجق من قبل بعض أفراد البادية، والذين تم اطالقهما فيما بعد دفعا مبالغ مالية، 
ولكن لم يتسنى لنا معرفة أسمه ومتى تولى القضاء في اللواء المذكور ولم نقع على وثيقة محلية تشير إليه، فلعل في المستقبل 

تتوفر مثل تلك الوثائق74.

السادس: موالنا أحمد 

ورد اسم هذا القاضي »موالنا أحمد« في ذيل دفتر المهمة رقم 3 في صفحة 172 وحكم رقم 434 بتاريخ 29صفر 984هـ 
/ 1576م75، والواقعة ال توجد لدينا معلومات وافية عن هذا القاضي فلعله هو الذي عناه »المال« في كتابه »تاريخ هجر« عندما 

تحدث عن الشيخ أحمد بن علي بن عمر من بني النجار، بقوله:« تولى القضاء في القرن العاشر الهجري«76.

السابع: موالنا مرزا

ورد اسم هذا القاضي »موالنا مرزا« في دفتر المهمة رقم 28 في صفحة  7-8  وحكم رقم 434 بتاريخ 19جمادى الثاني 
984 هـ/ 1576م 77، ولم نقع له على ترجمة، ولم تشر إليه أي وثيقة محلية حسب علمنا مما زاد في غموض هذه الشخصية 

للباحث، ولعل في قادم األيام تتكشف لنا بعض من الوثائق المحلية التي يمكنها أن تسهم في بيان ماهية القاضي المذكور.    

الثامن: موالنا عبد الباقي

ورد اسم هذا القاضي »موالنا عبد الباقي« في دفتر المهمة رقم 53 في صفحة 315 وحكم رقم 895 في رجب سنة 993هـ 
/1585م، والذي نص بالقول:« قاضي الحسا والقطيف«78، دون أي زيادة في المعلومات أيضاً عن تلك الشخصية. كما وردت له 
إشارة أخرى في إحدى الوثائق العثمانية المؤرخة في 29 رجب عام 993هـ/ 1585م، حيث نصت بالقول:« لرد االدعاء تمت 
دعوة طائفة الجند وقاضي الوالية موالنا عبد الباقي إلى الجامع«79، ويبدو أنه من القضاة الرسميين الذين كانوا يقضون بالمذهب 

الحنفي مذهب الدولة العثمانية، ولم نقع له على ترجمة.

التاسع: الشيخ محمد بن علي الحكيم

هو أحد العلماء المبرزين في المذهب الشافعي في إيالة الحسا، والذي أخذ العلم من علماء بلدته وعلماء الحرمين الشريفين، 
وتصدر التدريس والتأليف. وتولى القضاء منذ عام 1009هـ/ 1601م حتى عام 1020هـ/ 1611م، حيث وجد له توقيع وختم على 

بعض الوثائق المحلية بوصفه »المولى بالحسا« ويبدو أنه من القضاة المحليين في اإليالة80.

العاشر: الشيخ حسن بن علي

هو أحد القضاة الذين تولوا القضاء في إيالة الحسا ويبدو أنه من القضاة الرسميين، حيث وجد ختمه على وثيقة محلية بتاريخ 
10 رجب1009هـ/1601م، وهي وثيقة مصالحة مالية بين أخوين والتزام منهما بدفع مبالغ مالية للديوان اإليالة، وقد عقدت تلك 
الجلسة في الديوان » ديوان االيالة » وبحضور متسلم األحساء أحمد بيك حسب ما أشارت إليه الوثيقة81، ولكن لألسف لم تسعفنا 

المصادر بترجمة عن هذا القاضي وال عن حياته العلمية والعملية.

                                                                 BOA, Muhimme defteri )MD(,NO.6.,p523.:انظر: الحكم رقم 1138 بتاريخ 11شوال972هـ/ 1565م في  74
                                                                                                                            BOA, Muhimme defteri zayli)MDZ(,NO.3.p172.،انظر: الحكم رقم 434 بتاريخ  29صفر 984هـ/1576م في  75

المال ، تاريخ هجر، المرجع السابق ، ج 2, ص218.   76
                                                                 BOA, Muhimme defteri )MD(,NO.28.,p7-8. ،انظر: الحكم رقم 28 بتاريخ  19 جمادى الثاني 984هـ/1576م في  77

                                                                            BOA, Muhimme defteri )MD(,NO.53.,p315. 78  انظر: الحكم رقم 895 بتاريخ  رجب993هـ/1585م في
بيات، البالد العربية، ج7، المرجع السابق، ص 168-169.  79
عبد اإلله المال، قضام األحساء، المرجع السابق، ص 103.  80

وثيقة محلية: وهي عقد مصالحة مالية بين أخوين والتزام منهما بدفع مبالغ مالية للديوان في اإليالة بتاريخ 10 رجب1009هـ/1601م سبق ذكرها في ص 9 من البحث .  81
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الحادي عشر: القاضي عبد الكريم بن سقوالو

المحروسة وقد نصت  المولى في لحسا  القاضي  المحلية بصفته  الوثائق  الكريم بن سقوالو في أحد  القاضي عبد  ذكر اسم 
الوثيقة بالقول:« حاكم الشرع الشريف«، وذلك في معرض إقراره لعملية بيع وشراء بين طرفين في تاريخ 18 جمادى األول عام 
1012هـ/ 1603م82، والواقع لم تسعفنا المصادر بترجمة لهذا القاضي عدا ما ذكرته هذه الوثيقة التي وقعت بين أيدينا ويبدو أنه 

من قضاة الدولة الرسميين في اإليالة.

الثاني عشر: الشيخ عبد الله بن حسن بن خصروه

الشيخ عبد هللا بن حسن بن خصروه الشافعي، تولى القضاء على ما يبدو عام 1020هـ/ 1611م، وذلك حسب ما وجد له 
من أختام على بعض الوثائق المحلية، وال توجد لدينا معلومات وافية عنه، وأسرته التي ينتمي إليها وهي من األسر المندثرة في 
األحساء على ما يبدو 83، ولقد أشار أحد المؤرخين اليمنيين إلى وجود هذه االسرة العلمية في القرن الثالث عشر الهجري/ الثامن 

والتاسع عشر الميالدي، وبتصحيف في االسم من »خصروه » إلى »خضروه«، والتي ينتمي اليها القاضي المذكور84.  

الثالث عشر: الشيخ إبراهيم بن حسن المال المفتي األحسائي الحنفي

قال عنه أحد معاصريه وهو الشيخ محمد علي بن عالن الصديقي الشافعي المكي:« صاحب الفيض الكامل، والفضل الوافر 
بالديار  الحنفي  المفتي  بن حسن  إبراهيم  الشيخ  المدققين،  وأمجد  المدرسين،  أوحد   ، العالمة  العالم   ، الفهامة  الفاضل   ، الشامل 
القرن  الشرقية، وناشر لواء الشريعة الشرعية في تلك األقطار المحمية«85، وقال عنه »المحبي« في خالصة األثر في أعيان 
الحادي عشر:« الشيخ إبراهيم بن حسن األحسائي الحنفي من أكابر العلماء المتحلين بالقناعة المتخليّن للطاعة كان فقيها نحوياً 
متفنناً في علوم كثيرة قرأ ببالده على شيوخ كثيرة وأخذ بمكة عن مفتيها عبد الرحمن بن عيسى المرشدي، وكتب له إجازة حافلة 
أشار فيها إلى تمكنه في العلوم .. وكانت وفاته في اليوم السابع من شوال سنة ثمان وأربعين وألف »86. وقد أشار إليه الباحث 
»الوهبي«87، إليه باعتباره أحد قضاة الحسا، ولكن لم نقع على شيء يفيد بتوليه المنصب في االيالة، ومن خالل ترجمته يظهر لنا 

حرصه على االبتعاد عن المناصب، وميله لألعمال الخيرية88. 

الرابع عشر: الشيخ علي بن عبد الله

البيع في شهر صفر من  لذلك  البيع، وعليها ختمه وإمضاءه  الشراء و  القاضي علي بن عبد هللا في أحد وثائق  ورد اسم 
1042هـ/1632م، ونصه » الفقير إلى هللا علي بن عبد هللا المولى بالحسا المحمية عفى هللا عنه »89، ولألسف لم تسعفنا المصادر 

كثيرا في ترجمة هذا القاضي أو عن المدة التي تولى فيها القضاء ومتى انتهى من ذلك، ويبدو أن من القضاة المحليين.

الخامس عشر: الشيخ يحيى بن محمد

هو الشيخ يحيى بن محمد بن أحمد بن يحيى الهذلي األحسائي الشافعي، ولد باألحساء وأخذ العلم على علماء بلده مثل؛ الشيخ 
محمد بن ناصر المفتي الشافعي وغيره، تولى القضاء على ما يبدو سنة 1035هـ/1626م، فقد وجدت له إمضاءات وختوم على 
عدة وثائق محلية، ومنها الوثيقة الشرعية هي عبارة عن حل لخالف فقهي في مسألة في الوقف ونصت بالقول: »وليعلم أنه قد 
أدعى الشيخ عبد الرحمن على ابنه المال عمر الناظر على الوقف إذ ذاك أن  بأن الوقف على رأي اإلمام أبي حنيفة النعمان فاسد 
فأجابه المال عمر بأن الوقف صحيح على مذهب اإلمام الشافعي وترافعا إلى الشيخ يحيى بن محمد القاضي وحكم بصحة الوقف 
عالماً بالخالف في ذلك جرى ذلك وحرر في سادس عشر ذي القعدة سنة ست وخمسين بعد األلف«، وفي ذات السنة له توقيع 
وثيقة محلية: وهي تصديق عقد بيع وشراء بين طرفين في إيالة الحسا، وبتاريخ 18 جمادى األول 1012هـ/ 1603م. حصل عليهت الباحث من األستاذ إبراهيم بن عبد العزيز اليحيى    82

انظر: الملحق رقم .
المال، قضاة، المرجع السابق، ص 102.  83

انظر:لطف الله بن أحمد جحاف ، درر نحور الحور العين بسيرة اإلمام المنصور علي وأعالم دولته الميامين، تحقيق: إبراهيم بن أحمد المقحفي، مكتبة اإلرشاد صنعاء، 2004م ، ص 698-699.   84
انظر: مصطفى بن فتح الله الحموي، فوائد االرتحال ونتائج السفر في أعيان القرن الحادي عشر، تحقيق: عبد الله محمد الكندري، ج 3، دار النوادر، دمشق، 2011م، ص 92-93.  85

انظر:المحبي في خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر ج 1ص 19-18، مصطفى الحموي، فوائد االرتحال ، ج 3،المصدر السابق ، ص 92-93.  86
انظر: العثمانيون وشرق شبه الجزيرة، المرجع السابق، ص 199.  87

انظر: عبد العزيز بن أحمد العصفور: فتاوى علماء االحساء ومسائلهم، ج 1، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، 2001م، ص291-292.  88
المال، قضاة، المرجع السابق، ص 109.  89
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وختم آخر على وثيقة محلية أخرى والتي نصت على اآلتي:« ثبت لدي ما .. وحكمت بصحته يحيى بن محمد القاضي باألحساء 
المحروسة عفى هللا عنه »90. ووجدنا له ذكر في أحد الوثائق المحلية والمؤرخة بتاريخ 17صفر 1063هـ/ 1653م بصفته شاهداً 
ــ »91، وتوفي عام  الهجري  العاشر  القرن  ـ من أعيان  الشافعي  المفتي  العالمة محمد بن ناصر  الشيخ  على صحة وثيقة وقف 

1068هـ/ 1658م92. 

السادس عشر: الشيخ محمد بن الحاج قدملي

ذكر أسم هذا القاضي في وثيقتين متكررتين على نحو مختلف، فقد ذكر بن الحاج »قدملي« تارة وتارة أخرى محمد بن 
الحاج »قوملي«؟ وقد نصتا النسختان على انه:« المولى بالحساء المحروسة » وهي نفس الوثيقة المؤرخة بتاريخ 17صفر عام 

1063هـ/ 1653م والخاصة بوقف الشيخ العالمة محمد بن ناصر المفتي الشافعي93.

السابع عشر: الشيخ محمود بن محمد
         ذكر الشيخ محمود بن محمد في الوثيقة السابقة بصفته قاضي العقير، وقد نصت بالقول:« لما عرض على هذا

 الكتاب رأيته موافق للصواب قبلته وأمضيت زبره الفقير محمود بن محمد المولى قضاء عقير المحروسة عفى عنه »94.

الثامن عشر: الشيخ إبراهيم بن قاضي شجاع

ذكر الشيخ إبراهيم بن قاضي شجاع في الوثيقة المحلية السابقة أيضاً بصفته قاضي األحساء، وقد نصت بالقول:« لما عرض 
على هذه الوثيقة الشرعية وتأملت من أوله إلى تاليه وجدته موافقاً للشرع القويم قبلته وأمضيته حرره الفقير إبراهيم بن قاضي 

شجاع المولى بقضاء األحساء المحمية عفى عنه«95.

وال شك أن هناك العديد من القضاة الذين تولوا منصب القضاء في اإليالة خالل الفترة التاريخية التي بسطت الدولة العثمانية 
سيطرتها على لحسا، إال إن شح المعلومات قد حال دون الوصول إلى تراجمهم الخاصة وإبراز دورهم في الحياة العامة في إيالة 
لحسا، وال ريب أن عدد القضاة أكثر من العدد الذي تم حصره في هذه الدراسة، ولعل في مستقبل األيام ينكشف للباحثين ما ُكّن 

وحفظ من وثائق تاريخية في الخزائن الخاصة والعامة.

وثيقة محلية: وهي مسألة مرفوعة بشأن الوقف للقاضي يحيى بن محمد القاضي بتاريخ 16 ذي القعدة سنة 1056هـ/ 1646م.انظر: الملحق رقم )10(.  90
سبقت اإلشارة اليها في ص 9من البحث   91
المال، قضاة، المرجع السابق، ص 111.  92

انظر: الملحق رقم )11( ويمكن القارئ مقارنة اختالف اسم القاضي والذي يبدو من اختالف النساخ .  93
94  انظر: الوثيقتان في الملحق رقم )12(.

انظر: الوثيقة المحلية السابقة .  95
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الملخص

تتناول الدراسة القضاء في إيالة لحسا وأبرز قضاتها في العهد العثماني األول 1063-954هـ/1653-1555م، وذلك من 
خالل التعرف على النظام القضائي في اإليالة، ومعرفة أبرز القضاة فيها بما توافر للباحث من مصادر تاريخية مهمة كالوثائق 
وغيرها، وعقد مقارنه فيما بين الوثائق العثمانية والوثائق المحلية، التي تناولت أولئك القضاة وإعطاء تصور مناسب عنهم وعن 

دورهم في إيالة لحسا، وذلك من خالل تناول اإلدارة القضائية في اإليالة.

 الخاتمة

توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة ومثيرة لالهتمام ولعل من أبرزها:
أظهرت الدراسة أن اإلدارة القضائية في إيالة لحسا لم تختلف كثيرًا عن بقية اإلياالت العثمانية األخرى من حيث الهيكل العام 
والتنظيم الداخلي وهوما ظهر متوافق ومتجانس في كل من الوثائق العثمانية والمحلية، وارتباطها في فترة من فتراتها التاريخية 
بصورة مباشرة بقاضي عسكر األناضول، واألهمية التي كان يتميز بها القاضي الرسمي والدور الذي كان يقوم به من أجل 

الحفاظ على التوازن بين األجهزة اإلدارية والسياسية والعسكرية في اإليالة من خالل دوره التوفيقي لحل المنازعات بينها.
أثبتت الدراسة أن الدولة العثمانية قد أبدت تسامحًا في تعاملها مع إياالتها العربية ومنها إيالة الحسا، وذلك فيما ُيعنى بشؤون 
القضاء، فتركت للقضاة المحليين من مختلف المذاهب الفقهية األربعة حرية ممارسة مهام منصب القضاء كل حسب مذهبه 

مع األشراف العام للقاضي الرسمي المعين من قبل الدولة عليهم، بل وعينت بعضهم بصفة رسمية. 
وّضحت الدراسة أن القضاء في إيالة لحسا قد تأثر بصورة مباشرة وغير مباشرة بالتغيرات والتقلبات السياسية واإلدارية التي 
مرت بها اإليالة من إيالة عثمانية في بدايتها متكاملة األركان ثم بعد ذلك دمجت مع والية البصرة وأرجعت مرة أخرى كوالية 
وفي نهاية األمر أصبحت بيد الوالة المتغلبة مما تسبب في الخلل الواضح من حالة التذبذب والذي أثر في فقدان السجالت 

والوثائق التاريخية.
وتبين من خالل الوثائق العثمانية والمحلية حرض قضاة إيالة لحسا على إقامة وتحقيق العدل في المجتمع من خالل وقوفهم 
كانوا  بل  والعساكر وغيرهم،  والموظفين  الوالة  من  والسلطة  المناصب  تسلط أصحاب  أمام  كثيرة  في حاالت  األهالي  مع 

يتضامنون مع شكاوى التظلم التي ترفع إلى السلطان ويتابعونها بصفة خاصة. 
وبرز بوضوح أن قاضي إيالة لحسا كان يقوم بمهام تعدت مهامه االعتيادية إلى مهام استشارية تصل إلى تقديمه االستشارات 
السياسية والعسكرية لصالح حكومة المركز واإليالة. ويعزى ذلك استقاللية القاضي عن إدارة أمير أمرائها وان له خصوصيته 

وديوانه الخاصة مما ميزه عن القضاة المحليين. 
أثبتت الدراسة وجود أكثر من سبعة عشر قاضيًا تولوا منصب القضاء في اإليالة من القضاة الرسميين والمحليين توزعوا على 
النطاق الجغرافي لإليالة من ألوية ومراكز وكان ارتباطهم مع القاضي الرئيس في مركز االيالة حيث شكلوا شبكة متكاملة 

في اإلدارة القضائية.

الملخص

1555 م، وذلك من - 954 ه/ 1653 - تتناول الد ا رسة القضاء في إيالة لحسا وأبرز قضاتها في العهد العثماني األول 
1063

خالل التعرف على النظام القضائي في اإليالة، ومعرفة أبرز القضاة فيها بما توافر للباحث من مصادر تاريخية مهمة 
كالوثائق

وغيرها، وعقد مقارنه فيما بين الوثائق العثمانية والوثائق المحلية، التي تناولت أولئك القضاة وإعطاء تصور مناسب عنهم 
وعن

دورهم في إيالة لحسا، وذلك من خالل تناول اإلدارة القضائية في اإليالة.
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ABSTRACT

This study deals with the most prominent judges of Al-Ahsa  province in the first Ottoman period 954-1063 
AH / 1555-1653 AD, through the identification of the judicial system in the province and the knowledge of the most 
prominent judges out of the availability of what the researcher got from sources such as documents and making 
comparison between the Ottoman documents and the local documents, which dealt with those judges, and giving a 
proper picture of them and their impact on Al-Ahsa region by addressing the judicial administration in the province.
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الملحق رقم )1(
)وثيقة محلية لرزونامة مسجد الفاتح محمد باشا بكلربكي لحسا 962هـ/1555م(
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الملحق رقم )2(
)وثيقة محلية وهي الوقف المسمى الممتعده والناظر فيها هو الشيخ إبراهيم بن محمد اليمني القاضي بالحسا 11078هـ/1667م(
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الملحق رقم )3(
)وثيقة محلية وهي بيع بين أخوين لعقار بتاريخ 1 ربيع األول من عام 989هـ/ 1581م(
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الملحق رقم )4(
  )وثيقة محلية: وهي اتفاقية تسليم المقاطعة للخراج الديواني من قبل أحد أسر اإليالة  بتاريخ 10رجب 1009هـ/ 1601م(
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الملحق رقم )5(
)وقفية تخص الشيخ العالمة محمد بن ناصر بن خلف بن هالل الشافعي 1063هـ/ 1653م(
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الملحق رقم )6(
)عقد بيع الفقيه محمد بن المال علي الواعظ أصالة عن نفسه والورثة لعقارهم المسمى »البابة والخبزية1016هـ/ 1608م(
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الملحق رقم )7(
)عقد شراء لعقار في األحساء لناصر بن عبد الله بن محمد من إبراهيم بن عبد الله في شهر صفر من عام 967هـ/ 1559م(
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الملحق رقم )8(
)وثيقة شراء تخص الشيخ محمد بن ناصر بن خلف بن هالل الشافعي بتاريخ 24 جمادى الثاني 971هـ/1563م(
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الملحق رقم )9(
)وثيقة   تصديق القاضي عبد الكريم  سقولو على عقد بيع بين طرفين في إيالة لحسا في 1012هـ/ 1603م(
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الملحق رقم )10(
)مسألة مرفوعة بشأن الوقف للقاضي يحيى بن محمد القاضي بتاريخ 16 ذي القعدة سنة 1056هـ/ 1646م(
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)أ(
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)ب(
الملحق رقم )11(

)وثيقتان )أ .ب ( لنفس القاضي قدملي او قوملي عام 1063هـ/ 1653م(
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OTTOMAN-TURKISH DOCUMENTS IN THE NATIONAL 
ARCHIVES OF ROMANIA

Alina PAVELESCU*

Claudiu-Victor TURCITU**

Gabriela PREOTESI***

REALITIES

Due to the geo-strategic position of the three Romanian principalities and the historical evolution of this space, 
the Ottoman-Turkish archival sources within the National Archives of Romania are quite numerous.

The present paper intends to present a global image of the quantity and types of Ottoman documents within the 
repositories of the NAR. Unfortunately, in spite of the efforts undertaken   by prestigious archivists experts in Otto-
man paleography, the dispersion of the Ottoman-Turkish documents in many fonds and collections, as well as the low 
number of experts in Ottoman paleography, inevitably led to a reduced access to the information contained by these 
archival sources. This is the reason why the inventories of these fonds and collections are incomplete, for many such 
documents the only mention being “document in Ottoman-Turkish writing”. 

We should mention that an analysis of the status of the Ottoman-Turkish documents and their content was under-
taken by the well-known historian Mihail Guboglu in 19571.  

Meanwhile, due to the transfer of documents among the territorial branches of the National Archives2, the return 
of the documents that were illegally confiscated3to the rightful owner and the acquisition policy of the National Ar-
chives of Romania, significant changes were registered comparing to the situation presented by Mihail Guboglu six 
decades ago, mainly as regards the quantity of documents. 

Without pretending that the present demarche is complete, a future detailed research is absolutely necessary; 
we shall only try to offer a brief presentation of the branches that preserve archival fonds and collections containing 
Ottoman-Turkish documents. Also, we will provide some observations on the historical-documentary content of the 
Ottoman-Turkish records preserved by the NAR: 
• As regards the quantity and the historical value of the archival material, the main structure is represented by the 

National Historical Central Archives. Within this structure there is a department specialized in medieval archives, 
which gathers experts in rare languages andpalaeographies. Here are kept the majority of the fonds and collec-

* Dr., National Archives of Romania, Deputy Director 
** Dr., National Arhives of Romania, Head of Department, Medieval Archives, Personal Fonds and Collection, e-mail: cvturcitu@gmail.com
*** National Archives of Romania, International Relation Department.
1 Mihai Guboglu, Documentele turceşti şi importanţa lor pentru cercetările istorice, “Arhivele Statului-125 ani de activitate”, Bucureşti, 1957, 

pp. 427-454. 
2 In 2012, the funds of ecclesiastical institutions in Moldova )83 funds / 74 m of archive(, many of them containing important Ottoman- Turkish 

documents, were transferred from the Central Historical Archives of Bucharest to the Iasi County Service of the National Archives, many of 
them containing important Turkish-Ottoman documents.

3 392 l. m. of archives, especially medieval documents, were returned, according to Law 189/2010, by the National Archives to the Romanian 
Academy Library, including the collections of Documente Istorice )Historical Documents( and Suluri )Rolls(, containing more than 500 Otto-
man-Turkish documents.
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tions containing Ottoman-Turkish documents.
1. Turkish Documents Collection – contains exclusively Ottoman-Turkish documents, the only collection created 

based on the Ottoman-Turkish paleographyas archival criterion. The largest part of these documents comes from 
the archive of Royal Chancellery of Wallachia, deposited for preservation at the Metropolitan Church. Another 
part of the documents comes from the Chancellery of the Wallachian ruler Grigore Ghica, which sent the ar-
chive to the Department of Interior )Ministry of Internal Affairs(. These both archives were deposed at the State 
Archives when this institution was created in 1831. The respective inventory, in Cyrillic writing, may be now 
found within the collection Manuscrise )Manuscripts(4. Initially, the number of documents was 2512, but later the 
number increased to 3110, covering three centuries, from 1521- 1878. This growth is due to acquisitions and do-
nations from private persons and the transfer of documents from other county branches to NHCA, mainly during 
1958-1965. During the decades 5-8 of the past century, several prestigious experts in Turkish History and Otto-
man paleography, such as H. Dj. Siruni, M. Guboglu, H.Dj. Siruni, Aurel Decei, Valeriu Veliman, Tahsin Gemil 
worked within the NHCA. Because all of them worked in Bucharest during a time when a scientific tool referring 
to the Ottoman-Turkishdocuments in Romania was required – The Catalogue of the Turkish Documents – most 
part of the Ottoman-Turkish documents were transferred to Bucharest and included in the Turkish Documents 
Collection. These were registered in two volumes of the above-mentioned Catalogue made under the prof. Mihail 
Guboglu’s coordination in 1957 and 1963. Even though not all the documents of the collection were catalogued 
)about 1000 documents(, The Catalogue of the Turkish Documents substitutes today an archival inventory for the 
Turkish Documents Collection. Later,Tahsin Gemil and Valeriu Veliman used the information from these acts in 
two documents editions5. Unfortunately, during the past years, as a result of the lack of experts in Ottoman-Turk-
ish writing, the documents pertaining to this collection are still unknown to the historical researchers. 
In what concerns the typology, these documents present a large variety: from official papers issued by the Chan-
cellery of the Imperial Divan-ferman, hatt-ișerif, hatt-i-humayun, berât, and letters of viziers, to documents 
issued by different employees in the Ottoman Empire administration. Of course, the most significant and more 
spectacular are the fermans and berats. Among these, the fermans confirming the old privileges of the Romanian 
Principalities after the peace with Austria and Russia )1792(, the ferman recognizing the administration of the 
Romanian Principalities under a single ruler, Alexandru Ioan Cuza )1861(, and fermans referring to different 
taxes and contributions. The documents in this collection offer information not only regarding the Romanian 
Principalities, but also rayas in different sancaks in Bulgaria, administrative organizations in Asia, Africa and 
Europa, aspects of the negotiations between Vatican and France )1670(, different petitions addressed to the Otto-
man Empire against Mihail Apafi )1678(, the Treaty of navigation and mutual safety between the Sultan Ahmed 
III and the king Charles VI of Hungary )1726(, the extending of the stipulations of the Commercial Treaty among 
the Ottoman Empire, Sweden and Norway )1826(, the conquest of the Greek city Mesolonghi )1826( etc. 

2. The Collection Tapiuri )Tapu(, the largest collection of Ottoman-Turkish documents preserved by NHCA, con-
tains 200.562 documents issued during1878-1916. Even though the majority are property acts, over 200.000 tapu 
from Dobrogea, there are also 315 registers and accounting documents, incomes and expenditures papers refer-
ring to the sancak Tulcea,  plus 185 registers referring to the sancak Rusciuc and the vilayet Danube, as well as 
other  7 refering to the sancak Varna. In total, in this collection we have 560 registers containing copies of firmans, 
irada, viziers’ decisions, as well as copies of the correspondence of the Vice-governors from Tulcea, Sulina, 
Babadag. This archival material was deposited at the NAR in 1878, when Dobrogea became part of Romania, and 
in 1916. Even though they are not official documents, these Ottoman-Turkish documents are very important for 
the toponymical historical studies in Dobrogea. 

3. Fond Island Ada-Kaleh – is the archival fond of the administration of the island Ada-Kaleh and covers the period 
1733-1923. This archival material was discovered by a group of researchers in 1956 in a room of the island’s 
mosque and given to the State Archives. From a total of 4528 documents 4311 are Ottoman-Turkish documents. 
The archive after 1923 was deposed at the County Branch of National Archives in Turnu-Severin. The amount 
of old documents )1733-1892( is low because an important part of the archive was transferred to the South of 
the Danube and to Turkey6. The most consistent part of this fond is represented by the correspondence between 

4 ANIC, colecția Manuscrise, nr. 772. 
5 Tahsin Gemil, Relaţiile Ţărilor Române cu Poarta otomană în documente turceşti. 1601-1712, Bucharest, 1984  and Veliman Valeriu, Relaţiile 

româno-otomane. 1711-1821, Bucharest, 1984. 
6 M. Guboglu, Despre Arhiva turco-orientală  din Biblioteca de Stat V. Kolarov din Sofia. Importanța ei, in “Revista Arhivelor”, 2/1959, p. 

180-214 and ibid., 1/1960, p. 134-182. 
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the Turkish ambassadors in Vienna and the island’s governors referring to various matters, mainly the needs of 
the inhabitants of the island, but also requests for money to restore the governor’s mansion in Ada-Kaleh. The 
documents issued during 1893-1923 pertain mainly to the correspondence of the mudirat in Ada-Kaleh with the 
Ottoman consulates in Turnu-Severin, Calafat, Craiova, Galați etc. 

4. The New Acquisitions Collection )Colecția Achiziții Noi( contains 55230 documents )1361-1960( written in dif-
ferent palaeographies )Romanian-Cyrillic, Greek, Latin etc.( and they are mainly acts of donations from private 
persons. Within this collection we should mention the donation D.A. Papazoglu7 )72 Ottoman-Turkish docu-
ments(  and the donationN. Rosetti-Rosnovanu )47 Ottoman-Turkish documents(; among these documents we 
remark the firman of Sultan Abdul Hamid I from 1786 confirming the receiving of haraç and requesting to 
load some ships in Braila with zahire and to ship them to the Sultan8.   Other documents also offer information 
concerning the taxes paid by Wallachia. For instance, in a list from 1785 it is mentioned: 309500 kuruș-i haraç 
ofWallachia9. The trespassing of the Romanian borders )serhat( is also mentioned in the documents of this col-
lection. For instance, a firman of Abdul Hamid I from February 1785 specifies that no one from the serhat zone 
is allowed to enter Moldavia by Isaccea and Ismail, and the sultan notifies the valî of Oceakov and the muhafâzı 
of Bender and Hotin in this regard10. 
Beside these two main donations we also have 378 Ottoman-Turkish documents11included in other donations, 
21 of which were received in the past 10 years. Within this collection there are 497 Ottoman-Turkish documents 
from 1833- 1853.

5. Scrolls Collection includes 145 documents issued during the period 1602-1962 and written in different palaeog-
raphies; the number of the Ottoman-Turkish ones is 14. This collection is based on the shape criterion – large 
scrolls. Most of them come from the monasteries’ fonds, but also from donations. Here we must mentionthe 
firman by which Mihail Apafi’s ruling is recognized, issued by Mehmed IV in May 6/15, 1684, which impresses 
by its length and the style divan-i celisi in golden liquid12.Also, in this collection we find fermans and berats re-
garding ecclesiastic issues. The firman of Mustafa III from 1767 asks the Greek Patriarch )rum Patriki( to appoint 
“the brave monks and priests”13, and by ferman andberat14, in 1848, sultan Abdul Mecid appoints Agapios as 
“metropolitan” ofthe Monastery Sf. Ioan Vechi )Eski-Yogan(. 

6. George Potra Collection contains 2325 documents acquired by the well-known Romanian historian and donated 
to the National Archives. A total of 23 Ottoman-Turkish documents are included here.

7. 130 Ottoman-Turkish documents, different as content and typology are preserved within the 160 fonds of eccle-
siastic institutions from Wallachia. These documents were catalogued back in 1947. 

8. Ottoman-Turkish documents are also included in personal and family fonds )H.Dj. Siruni, Știrbey(, or fonds 
pertaining to Greek Commercial Houses )Hagi Ianuș, St. Stamu(. The number of these documents is about 200. 
Therefore, within the NHCA there are over 220 000 Ottoman-Turkish documents, 203642 of these are included in 

collections of Ottoman-Turkish documents, and the rest are within other fonds and collections. 2500 were catalogued 
in The Catalogue of the Turkish Documents.

Even though after 1960, in order to read and catalogue the Ottoman-Turkish documents, these were gathered in 
the repositories of the main branches of the National Archives, because of consecutive transfers, donations and acqui-
sitions, now we may find Ottoman-Turkish documents in several branches of the National Archives:

Brașov – within the collection of documents of Astra Library and Elisabeta Sandor collection;
Cluj – collections Documents and Iulian Marțian
Iași – collections Documents and Ghibănescu and in 126 ecclesiastic fonds in Moldova, transferred in 2012 from the NHCA; 
Timișoara – collections Documents, Muzeul Banatului and Acquisitions and donations;
Caraș-Severin –the collection Documents, manuscripts, papers;
Galați –the collections Manuscripts and Documents. 

7 ANIC, colecția Achiziții Noi, CLXXXI/1-72.
8 ANIC, colecția Achiziții Noi, CCLII/11
9 ANIC, colecția Achiziții Noi, CLXXXI/5. 
10 Ibidem, CCLII/172
11 Packs MCMXVIII, MCMXXVI and  MCMXCIV.
12 ANIC, colecția Suluri, 137
13 Ibidem, 135. . 
14 Ibidem, nr 76 and  nr. 78.
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Together, the number of Ottoman-Turkish documents in the county branches of the National Archives in Sibiu, 
Craiova, Constanța, Tulcea, Turnu-Severin exceeds 1000. Because they are dispersed in many fonds and collections 
and most of them are not yet catalogued, we cannot analyze their content and they cannot be precisely identified. Nev-
ertheless, we may appreciate that the total number of Ottoman-Turkish documents preserved by the National Archives 
of Romania is of about 230 000. Beside these, in Galați and Râmnicu- Vâlcea there are 85, 46 documents respectively 
written in karamanağızı, the commercial correspondence between two merchants – Chiriță and Dimitrie Engurlu –, 
located in Bucharest and Brașov at the end of the 18th and the beginning of the 19th centuries. 

Perspectives

To identify precisely and catalogue the remained Ottoman-Turkish documents is a priority. This will continue 
Mihail Gubolu’s initiative from 1960 – to edit the third volume of The Catalogue of Turkish Documents. Also, in order 
to use this rich archival material for scientific purposes, we consider opportune to conclude agreements with other 
archival and cultural organizations. Paleographermight elaborate some new editions of Ottoman-Turkish documents.

The IT progress within the past years and its applicability to the archives, as well as the international standard-
ization in archival description made possible in 2014 for the National Archives of Romania to create a portal for 22 
county branches and Bucharest, within the project “IT integrated system for the management of the services provided 
by the National Archives”. In this portal descriptions were made of fonds and collections and currently the descrip-
tions are introduced on series and item level. Thus, the Ottoman-Turkish documents from București, Cluj, Brașov, 
Iași, Timișoara may be found very easily. Unfortunately, the digitizing process is only at the beginning in the National 
Archives of Romania. Hence, the documents with an archival description and a digital image are not very numerous. 
But, National Archives of Romania in cooperation with the Universities of Bucharest and “Babeș-Bolyai” in Cluj 
and the National Archives of Norway accomplished the digitization and indexing of almost 50 000 documents issued 
before 1600, thus creating the data base named “the Medieval Archive of Romania”.

Romanian Medieval Archive Data Base

The project “Digitization of the medieval documents in the National Archives of Romania” was implemented 
by the University of Bucharest in cooperation with the National Archives of Romania, “Babeș-Bolyai” University in 
Cluj-Napoca and the National Archives of Norway during December, 2014 – October, 2016. The period of implemen-
tation initially approved, December, 2014 – April, 2016, was extended to October, 2016.

The National Archives of Romania include in the project all the documents created prior to 1600 and provide 
management and maintenance of the data base. The specialists involved in the project identify the documents and pro-
vide expertise in Slavonic, Cyrillic, Greek and Turkish paleography. In the National Archives’ laboratories over 1000 
deteriorated documents are restored. 

The “Babeș-Bolyai” University provides expertise in Medieval Latin )partial( and Hungarian )complete( pale-
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ography.
The National Archives of Norway, which have expertise in digitization of archives since 2006, bring the know-

how needed in elaborating the project and the data base. They check the good functioning of the data base from the 
perspective of the outside user, which is less familiar with the Romanian history and archives. In the same time, they 
have an important role in ensuring the good quality and the transparency of the project.  

The general objective of the project is the digitization of all medieval documents issued before 1600 preserved 
by the National Archives of Romania, regardless the type )original, copy, transcription, résumé( and to create a data 
base accessible online.

Specific Objectives and the Level of Accomplishment 

Scanning of Documents 
The initial project stipulated the scanning of 32. 000 archival units from the National Archives of Romania lo-

cated in 32 county branches.
38.500 archival units were identified.
5 scanning centers were organized – 2 in Cluj- Napoca, 1 in Bucharest, Brașov and Sibiu respectively. 
Inventory of the scanned documents
According to the initial estimation, the 32.000 archival units would have 36.000 documents, and the difference 

came from transcriptions. 
22.500 archival units containing 28.200 catalogued documents were processed until March 2016. The manage-

ment team considers that within the 38500 archival units there will be more than 50.000 catalogued documents. 
After the inventory stage we have the metadata that is loaded in the data base. The experts in Medieval Latin, 

Slavonic, German, Hungarian, Greek, Turkish, Cyrillic palaeographies catalogue each archival unit and for each doc-
ument a card was made, according to a format introduced by the management team.

It was created a data base integrated in the IT system of the National Archives of Romania. The cards made by the 
experts in paleography are concentrated on archival fonds and collections and are standardized, than they are loaded 
in the data base created in the project. 
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The target group of the project is:
• Academic milieu in Romania: researchers, professors, PhD and master students, from institutes of history 

research, faculties of history and archival sciences, scientific and professional organizations of historians.
• Academic environment in Hungary and Germany, due to the large number of Transylvanian documents. 
• Academic environment in Moldavia
• Researchers of the local history, gymnasium and high-school teachers interested in local and regional history.
• Local communities, because a better knowledge of their history will contribute to strengthen the local identity. 
We believe that, in spite of the current difficulties – the lack of specialists in Turkish – Ottoman paleography and 

material resources-digitalization and mainly the index of topics from the Ottoman-Turkish documents in a data base 
would lead to a better understanding of the reality of the Romanian space as part of the vast geographic area of the 
Ottoman Empire where the four centuries of Ottoman administration left a mark.  

ABSTRACT

The main goal of this work is to present a global image of the number and typology of the Ottoman documents 
preserved in the deposits of the National Archives of Romania. The first part of this account will consist in identifying 
the precise number of the Ottoman documents in the National Archives, regardless their status – inventoried or not, 
and in indicating their distribution in fonds and collections preserved in various archival services throughout the coun-
try )Wallachia, Moldavia, Transylvania and Dobrogea(. The historical aspects of these documents complete the image 
of the Romanian-Turkish relations and relieve some aspects of the daily life of different Turkish local communities.

The second part consists in a presentation of the current actions taken by the National Archives in order to achieve 
the digitization of the archive material that they held. Thus, the Ottoman documents issued until 1600 preserved in the 
Romanian archives, were digitized and indexed in the database named “Medievalia”. This project entitled “Digitiza-
tion of Medieval Documents in the National Archives of Romania” was implemented by the University of Bucharest 
in partnership with the National Archives of Romania, the Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca and the National 
Archives of Norway between December 2014 and October 2016. This database is integrated into the information 
system of the National Archives of Romania. The records made by the paleography experts are focused on archives 
and collections and are uniform and then uploaded to the database created within the project. For this database were 
scanned and indexed a number of 20 Ottoman documents )the oldest, kept in the Romanian archives( in the collections 
of documents from Brasov and Bucharest.

Key Words: National Archives, Ottoman Documents, Collections, Digitalization Ulusal Arşivler, Osmanlı bel-
geleri, Koleksiyonlar, Sayısallaştırma
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“NEGLECTED BAILIWICK”? 

HISTORY EDUCATION AND IMPORTANCE 

OF ARCHIVES IN BOSNIA & HERZEGOVINA TODAY

Amir DURANOVIĆ*
In February 2014 hundreds of citizens of Sarajevo and some other Bosnian cities protested against local govern-

ments in riots and civil unrest. The National Archives of Bosnia & Herzegovina, based in the Presidency Compound 
in Sarajevo went on fire as a collateral damage during the unrest. This event opened another round of debates among 
professional historians and archivists about the status of the archives across Bosnia & Herzegovina and their role in 
public sphere as well as in education. In days that  followed, many public figures, including writers, movie makers and 
others argued that archives were not as important as historians claimed previously. Those allegations led us to conduct 
a research on education in History and importance of archives in Bosnia and Herzegovina today. Main objective of 
this research is to analyse curricula used in history education at universities in Bosnia and Herzegovina in order to 
get a clear point of conjucture when it comes to History education and the role of archives )number of lectures per 
week, textbooks, topics related to main research centers in the region etc(.1 Namely, it has been widely claimed that 
archives play a crucial role in forming a professional historians. By implementing abovementioned analysis I would 
like to show how History students in Bosnia and Herzegovina are thought about the archives, what are their curricula 
made of and to what extent could the current situation be improved. It is mainly due to the fact that National Archives’ 
facilities in Sarajevo were repaired by a prompt reaction of TIKA )Turkish Cooperation and Coordination Agency(. 
Given the fact that Turkish cooperation agency reacted promptly and much before other institutions in Bosnia and 
Herzegovina led us to conclude that professional historians and archivists as well as others in Bosnia and Herzegovina 
should re-consider their role in society and try to overcome the current situation which could easily be described as 
stated above: “neglected bailiwick“. 

In this particular case, even though that noun “bailiwick” dates back to the Middle Ages and has a regular mea-
ning of “the district within which a bailie or bailiff has jurisdiction”. Yet again I would like to stress more importance 
to the second meaning of the same. It is no less than “a person’s area of skill, knowledge, authority or work” as can be 
seen in many online dictionaries, including Merriam Webster’s. Within the given, key words we may argue, one can 
easily describe a professional historian whose skills, knowledge, authority or work are directly interconnected to the 
questions of work in the archives. Put differently, no historian can be educated without work in the archives as usually 
claimed in textbooks about historiography and archival science.2 Therefore, as stated previously, main focus of this 
paper is to stress importance of education of History and teaching the importance of the archives for historians. Given 
the circumstances and the structure of the paper, I shall now present a short history of university education in Bosnia 
and Herzegovina as it stands today.

In Bosnia and Herzegovina today, Gazi Husrev-bey’s Library, founded by Ottoman administator of Bosnia Gazi 
Husrev Bey as his Endownment or Waqf )tur. vakıf( in 1537 is one of the associate members and the oldest institution 

* Assoc. Dr., University of Sarajevo, Faculty of Philosophy, Department of History. Correspondence: amir.duranovic@ff.unsa.ba
1 The basis of this analysis were present day syllabi as summary outlines of courses of program studies in History education used in different 

universities in Bosnia and Herzegovina, many of them, if not all, being online as part of internationalisation and modernisation strategies 
conducted at all universities in Bosnia and Herzegovina today. 

2 Azem Kožar, Arhivistika u teoriji i praksi 2, Društvo arhivskih zaposlenika Tuzlanskog kantona Tuzla i Arhiv Tuzlanskog kantona, Tuzla, 
2005, pp. 25-30.
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within the University of Sarajevo as claimed in official web presentation of University of Sarajevo in Bosnian lan-
guage. Even though it was formed in 16th century together with Gazi Huserv Bey’s madrasah )tur. medrese(,3 and has 
developed over the decades that followed with a special emphasis on situation in post-Ottoman administration)s(,4 
one could easily claim that recently established “connection” between Gazi Husrev Bey’s library and University of 
Sarajevo looks like an “invention of tradition”, a model well elaborated by late British historian Eric Hobsbawm in a 
volume edited together with Terence Ranger.5

 On the other side, University of Sarajevo, was officially formed after Second World War.6 Nevertheless, as many 
institutions were established in post-Ottoman era and as they are usually described within the framework of “prehisto-
ry” of the University of Sarajevo, any discussion on present day situation has to be represented in such a manner. For 
instance, as can be seen in following online calim, after the departure of the Ottoman administration and the arrival 
of Austria-Hungary, 

“the Sharia Judicial Academy was founded in 1887, the National Museum in 1888, the Catholic Seminary of 
the Vrhbosna Archbishopric in 1890. The Eastern Orthodox Seminary of Sarajevo was upgraded to an institution of 
higher learning in 1892. [...] Today, the National Museum is an associate member of the University of Sarajevo, and 
the Faculty of Catholic Theology is a full member [...]”7

Other institutions, such as the Teacher Training College and Institute of Biology were established in Sarajevo in 
the aftermath of the Second World War in then Federative People’s Republic of Yugoslavia. Following the Faculty of 
Medicine,8 Faculty of Law and Faculty of Agriculture and Forestry and the subsequent establishment of the Technical 
Faculty, the Assembly of the People’s Republic of Bosnia and Herzegovina adopted the Law on the University of 
Sarajevo in 1949.9 This date is nowdays celebrated as official day of University of Sarajevo as it marks the beggining 
of its public work. Faculty of Philosophy having a science department included and the Faculty of Veterinary Medi-
cine became its members in 1950. Decades that followed saw a period of intense growth and development, including 
institutional development of research institutes such as Oriental Studies Institute or Institute for History in 1950 and 
1959, respectively.10 As Department of History within the Faculty of Philosophy is one of the oldest departments at the 
University of Sarajevo, historians educated and affiliated to Department of History usually claim that thier “founding 
fathers” were the same as those of the University itself. First professors associated to Department of History such as 
Anto Babić, Hamdija Kapidžić or Branislav Đurđev were among the founders of the University and other research 
institutions as well.11 Many of them were among the most important figures in development of Bosnian historiography 
in post Second World War era as can be seen in still referent books on development of Bosnian historiography,12 and 
nine of them were members of Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina.13

Until 1975, the University of Sarajevo was the only university in Bosnia and Herzegovina and the beacon of 
development of higher education and science in the country. University of Sarajevo contributed significantly to the 
establishment of University in Banja Luka in 1975,14 the University of Tuzla in 1976,15 and the University of Mostar 
in 1977.16 By almost the same pattern of institutional development, the same can be said about situation of the archives 
in Bosnia and Herzegovina, that is to say, that story about the archives has got almost the same background as the one 
of the university education. 

The Archives of Bosnia and Herzegovina, the first modern archival institution in Bosnia and Herzegovina was es-

3 For a brief insight into history of Gazi Husrev Bey’s madrasah in Sarajevo within the context of Ottoman rule and Islamic education in 
Ottoman Bosnia and Herzegovina, see: Enes Karić, Prilozi za povijest islamskog mišljenja u Bosni i Hercegovini XX stoljeća 1, El-Kalem, 
Sarajevo, 2004, pp. 123-139.

4 In order to get better insight into situation about Islamic libraries originally formed under Ottoman rule and their post-Ottoman development, 
including setting up new ones, see: Senad Čeliković, Islamske biblioteke u Bosni i Hercegovini 1878-2010, JU Specijalna biblioteka “Behram 
beg”, Tuzla, 2014.

5 Eric Hobsbawm, Terence Ranger )eds.(, The Invention of Tradition, Cambridge University Press, Cambridge, 1983.
6 Senija Milišić, Institucionalizacija nauke u Bosni i Hercegovini 1945-1958, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog 

prava, Sarajevo, 2007.
7 For more detailed overview and preconditions for establishing University of Sarajevo, including short history of different institutions establis-

hed during and in post Habsburg era, see: S. Milišić, Institucionalizacija nauke, pp. 29-47.
8 S. Milišić, Institucionalizacija nauke, p.88.
9 Ibid., p. 96. 
10 Lejla Gazić, Monografija Orijentalnog instituta u Sarajevu, Orijentalni institut, Sarajevo, 2000; Husnija Kamberović et al, Pola stoljeća 

Instituta za istoriju, Institut za istoriju, 2009.
11 Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Filozofski fakultet u Sarajevu, 2010, pp. 113-115.
12 Nedim Filipović )ed.(, Savjetovanje o istoriografiji Bosne i Hercegovine (1945-1982), Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 

Sarajevo, 1983.
13 Spomenica 60. godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu, p. 113.
14 Stanko Stanić )ed.(, Univerzitet u Banjoj Luci 1975-2010, Univerzitet u Banjoj Luci, Banja Luka, 2010.
15 Najil Kurtić )ed.(, 40 godina Univerziteta u Tuzli: monografija, Univerzitet u Tuzli, Tuzla, 2016.
16 Edim Šator )ed.(, 40 godina Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, Univerzitet “Džemal Bijedić”, Mostar, 2017.
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tablished by decission of The Government of People’s Republic of Bosnia and Herzegovina on December 12, 1947.17 
Nowadays, this date is known and celebrated as the Archives Day in Bosnia and Herzegovina. From 1962 onwards, 
by provision of Archives Act, name of this institution is changed into Archives of Bosnia and Herzegovina.18 Today, 
in the independent state of Bosnia-Herzegovina, Archives works under this name and it was )re(established as state 
institution in Dayton Peace Accords signed in 1995. Although archival service, as “organised activity for preservation, 
protection and professional procession of archives” in Bosnia and Herzegovina started in 1947, Bosnia still has a long 
tradition of preservation and keeping archival materials. In absence of any archival institutions, many of archival ma-
terials have been kept by libraries, museums, other institutions and particular persons as well. In that sense, many of 
Bosnian archives were raised from fonds of libraries and museums in Bosnia and Herzegovina.

Regular textbooks on archival science used in some Bosnian universities today claim that Bosnian rulers during 
Middle Ages had particular cancellors, treasurers and educated persons who made charters for them. Such a claim is 
widely represented in historiography on Medieval Bosnia, too. Still, in present day Bosnia and Herzegovina, just a 
few medieval charters from Middle Ages are preserved while vast majority of documents is still kept in State Archives 
of Dubrovnik in Croatia.19 National Museum of Bosnia and Herzegovina and Archives of Bosnia and Herzegovina 
keep a few of Medieval Bosnian charters such as charter of Bosnian king Dabiša, now kept in Archives of Bosnia and 
Herzegovina, which is well elaborated in a book by Bosnian archivist Andrej Rodinis.20

Given the fact that Ottoman rule over Bosnia lasted for more than four centuries )1463-1878(, one might think 
of scope and numbers of documents produced during that time. Still, it was during last phase of Ottoman governance 
of Bosnia that particular offices for records management were introduced during reforms of 1860-ies in Vilayet of 
Bosnia. Majority of documents concerning Bosnian history under the Ottomans is kept in institution once called Baş-
bakanlık Osmanlı Arşivi )BOA( or newly renamed as T.C. Cumhurbaşkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı in Istabul, 
Turkey.

The religiously diverse territories of Bosnia and Herzegovina, long considered the frontier between Catholic 
Europe and the “East”, by the second half of the nineteenth century had become the fault lines of numerous clashing 
territorial, cultural, and economic ambitions. Shaping the countours of “what would become the ethno-national strug-
gles od emerging political constituencies linking South Slavic Christian Orthodox identity politics, Russian imperial 
expansionsim, and the contradictory forces od entrenched Ottoman administrative traditions was the newfound am-
bition of the Habsburg Empire in the Balkans”.21 As a result of Berlin Treaty signed in 1878, Habsburg role solidified 
into reality thus making Bosnia and Herzegovina, former Ottoman province, a part of Dual Monarchy. By that mo-
ment, Austro-Hungarian Empire was a state with well developed archival service and developed systems of records 
management. During 40 years of Habsburg administration over Bosnia, there were two initiatives for establishing of 
Archives of Bosnia and Herzegovina, in 1909 and 1914. Reason behind were practical administrative needs, because 
within the period of some 30 years of Habsburg rule and administration, some 30 millions od records were produced 
and existing repositories were running out of space. Nevertheless, both initiatives failed due to alreday complex 
structure of Habsburg governance over Bosnia and the fact that second initiative failed due to the Great War in 1914.22

All of the abovementioned “short histories” of two main institutions for this paper, that is to say University and 
the Archives, led us to conclude that official establishment and major development of their interconnected relations 
happened during the second half of the 20th century. Given the fact that Department of History in Sarajevo was the 
only place where History was thaught until mid 1970-ies, one can easily conclude that major development of archival 
research and History education took place in Sarajevo and such situation was very much the same until 1980-ies when, 
on the other hand, other regional archives in Bosnia and Herzegovina were established. Network of regional archives 
within Bosnian borders was established from 1948 to 1983. Along with the institutional development of Archives of 
Bosnia and Herzegovina, another institution was established in Sarajevo in 1948. On this date, Historical Archives of 
Sarajevo were established as first local archival institution. It was later on followed by establishment of local archives 

17 Azem Kožar, Arhivistika u teoriji i praksi, Knjiga prva, Regionalni istorijski arhiv Tuzla – Filozofski fakultet, Tuzla, 1995, p. 32.
18 Ibid., p. 33.
19 Desanka Kovačević, “Dubrovački arhiv kao izvor za istoriju srednjovjekovne bosanske države”, Zbornik Historijskog arhiva u Dubrovniku, 

Arhivist 29/1-2 )1979(.
20 Andrej Rodinis, Povratak povelje kralja Dabiše: izvršenje arhivskih sporazuma i restitucija arhivske građe, Društvo za proučavanje srednjo-

vjekovne bosanske historije, Sarajevo, 2014.
21 Amir Duranović, “The Aggressiveness of Bosnian and Herzegovinian Serbs in the Public Discourse during the Balkan Wars”, War and Nati-

onalism: The Balkan Wars, 1912-1913, and Their Sociopolitical Implications, M. Hakan Yavuz and Isa Blumi )eds.(, The University of Utah 
Press, Salt Lake City, 2013, pp. 371-398.

22 Azem Kožar, Arhivistika u teoriji i praksi, p. 31. In details, see: Ferdo Hauptmann, “Pokušaj osnivanja zemaljskog arhiva za BiH pred I svjet-
ski rat”, Glasnik Arhiva i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine, 8/9 )1968/69(.
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in Banja Luka )1953(, Mostar, Tuzla, Doboj and Travnik in 1954 and final phase of development took place during 
1980-ies when local archives were established in Bihać )1982( and Foča in 1983.23

Similarily to abovementioned development of network of archival institutions, university education in History 
took place at the University of Sarajevo from 1950-ies do 1990-ies. Yet again, it was not until the collapse of commu-
nist system during the 1990-ies and restructuring state and educational system in post war Bosnia and Herzegovina 
that led us to a present day situation. Unlike prewar situation, when education in History was only given at the Uni-
versity of Sarajevo, and partly in Banja Luka during late 1980-ies, in present day Bosnia and Herzegovina, university 
level education in History is given at the universities in Sarajevo, East Sarajevo, Tuzla, Banja Luka and at two sepa-
rate public universities in Mostar totalling the number to six different departments of history in a 3.5 million people 
country.

Department of History at the University of Sarajevo introduced the latest curricula in History in 2012/2013 with 
three levels in education, bachelor, master and doctoral degrees. According to curricula students are given modules 
of theory and methodology of history at all of three levels with archival science being part of it at all levels in mod-
ified modules. Intruductory course of historiography and methodology aims to fullfill neccessary foundations about 
historiography and methods in historical research, but students are able to attend elective courses on archival research 
as well. Students as assigned to read general guidebooks for archivists and other textbooks in Bosnian language con-
taining main lines of history of archival science in Bosnia and Herzegovina, many of them bieng written by prominent 
Bosnian historian and archivist Azem Kožar. Main goal of the course is to intruduce and explain the importance of 
the archives for historians in general with special emphasis on present day situation in Bosnia and Herzegovina and 
its heritage. During master or doctoral degrees, students are given more detailed courses in methodology, critical ap-
proaches to historiography and their main achievement is practical work in the archives before they get their theses 
done and before obtaining a degree. At the same time, depending on special courses of Bosnian national or Southeast 
European history during Classical Age, Middle Ages, Ottoman rule or post Ottoman empire/national state frame-
works, each course offers additional information on archives concerning specific aspect of history, that is to say, stu-
dents are given information about archives in Bosnia and Herzegovina, but also in the regions of Southeast or Central 
Europe such as Zagreb and Dubrovnik in Croatia, Belgrade in Serbia, Podgorica in Montenegro, but also Vienna in 
Austria or Istanbul in Turkey )Table 1(.24

Other universities in Bosnia and Herzegovina have similar, but partly different approach to this matter. For 
example, at the University of Tuzla, according to the latest curricula, students are given modules of history of histo-
riography and methodology, archival science, but also history of cultural and scientific institutions in modern Bosnia 
and Herzegovina as elective courses. By combining all of the abovementioned courses, students are well trained and 
informed on development of archival institutions in Bosnia and Herzegovina, but also in the region of Southeast Eu-
rope.25 The same can be said when it comes to postgraduate or master studies, and doctoral program as well, although 
doctoral program is available only for Modern Bosnian history )Table 2(.26

As a result of postwar Bosnian political divisions, Mostar has two separate public universities, and both of them 
have departments of history. At the Department of history at University “Džemal Bijedić” in Mostar, called after for-
mer prime minister of Yugoslavia during 1970-ies, Džemal Bijedić, who was originally from Mostar and who died 
in a plane crush in 1977, education in History introduces future graduate students to main topics of methodology and 
historiography as introductory course, but students are also taught courses on archival science and present day situ-
ation about archival institutions. Unlike previosly mentioned cases, elective courses offered at this university do not 
give additional modules on archival science, but rather on some other disciplnes such as stilistics, phraseology, history 
of civilisations etc )Table 3(.27 At the University of Mostar, students are introduced to historical theory and practice 
by modules offered within the scope of methodology of historical research, paleography, historical sources, history of 
historiography etc. Elective courses offered within this curriculum do not refer directly to archival science. Education 
is given in graduate,28 and postgraduate studies in History and master program has significant number of theoretical 
and methodological courses.)Table 4(.29

23 Azem Kožar, Arhivistika u teoriji i praksi, p. 32.
24 Available at: http://ff.unsa.ba/files/trajno/npp_2017/historija.pdf )18/11/2018(. 
 Also, see: http://ff.unsa.ba/files/doktorskiStudiji/17-18/npp-historija.pdf )18/11/2018(. 
25 Available at: http://historija.ff.untz.ba/index.php/i-ciklus-studija )18/11/2018(.
26 Available at: http://historija.ff.untz.ba/index.php/ii-i-iii-ciklus-studija-historije )18/11/2018(.
27 Available at: http://185.99.1.115/~fhnedu16/wp-content/uploads/2017/02/nastavni-plan-i-program-historija.pdf )18/11/2018(
28 Available at: http://ff.sve-mo.ba/sites/default/files/slike-staticke-stranice/STUDIJ%20POVIJESTI%20-%20preddiplomski%20DP.pdf 

)18/11/2018(.
29 Available at: http://ff.sve-mo.ba/sites/default/files/slike-staticke-stranice/STUDIJ%20POVIJESTI%20-%20diplomski%20DP_0.pdf 
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In East Sarajevo and Banja Luka education in History is also part of regular university education with multi-level 
system including graduate and post-graduate studies. Majority of programmes offered at these universities in refer-
ence to our research refer to introductory courses of history, historiography and methodology, auxiliary historical sci-
ences, very traditional approach in almost all unversities in Bosnia and Herzegovina. All of those modules are among 
compulsory courses, while elective courses introduced to students have museum studies and others, but interestingly, 
modules of history of Bosnia and Herzegovina in classical age, under Ottoman rule and Habsburg rule and modern 
history of Bosnia and Herzegovina is among elective, a not compulsory modules.30 Master program is prepared more 
concisely with methodology of research and history of historiography included )Table 5(.31  At the University of Banja 
Luka, situation with graduate studies is almost the same as in Eastern Sarajevo. Similar to all of above discussed cases, 
students are offered introductory courses on historiography and methodology, but also archival science as compulsory 
course during gradute studies.32 In postgraduate master program, methodology of reseach is based on each separate 
chronological unit so that students are given methodological tutorial and lectures separately for classical age, medieval 
period, early modern age, modern age and methodology and historiography of contemporary history )Table 6(.33 

Given the information discussed above, one can easily claim that situation with history education is not very 
different when compared with some other universities in the region of Southeast Europe. Main conclusion would be 
that education in History at all three levels, graduate, master and doctoral programs is traditionally conceptualized, but 
had certain changes in last decades mainly because of introduction of so called “Bologna process” of higher education 
aimed to ensure comparability in the standards and quality of higher-education qualifications. Major changes intro-
duced to educational programs as reflected in discussed curricula actually refer to two parallel processes in Bosnia 
and Herzegovina; implementation of standards elaborated within the “Bologna process” but also post-war divisions 
in Bosnian society. In given circumstances, the question of importance of education in History in reference to situ-
ation with the archival institutions in present day Bosnia and Herzegovina becomes a true reflection of Bosnia and 
Herzegovina today. Divisions along ethnic, political and many administrative lines are partly reflected in education in 
History as well. That being said, one can claim that area od cooperation between professional historians and archivists 
or “bailiwick” as discussed in the begining is strongly influenced in many ways as a result of postwar power sharing 
shape and structure of Bosnia and Herzegovina. On the other hand, one should also be aware of the modern historio-
graphic trends where modern professional historians tend to get their professional development within the wider range 
of historical sources, a not only archival documents as it is traditionally understood. Given the varieties of methods 
already visible in, for instance, Methodology textbooks such as History: An Introduction to Theory, Method and 
Practice by British historians Peter Claus nad John Marriot,34 which includes approaches to political history, but also 
economic, social, cultural history and others as feminism, gender and women’s history, public history, visual history, 
global and environmental history, one should think of varieties of historical sources as well in order to comprehend 
the totallity of historical research.

)18/11/2018(.
30 Available at: http://www.ffuis.edu.ba/index.php/s-udi-s-i-pr-gr-i/prvi-ci-lus/is-ri )18/11/2018(.
31 Available at: http://www.ffuis.edu.ba/index.php/s-udi-s-i-pr-gr-i/drugi-ci-lus/is-ri )18/11/2018(.
32 Available at: https://ff.unibl.org/i-ciklus-nastavni-plan/istorija )18/11/2018(.
33 Available at: https://ff.unibl.org/ii-ciklus-nastavni-plan/istorija )18/11/2018(.
34 Peter Claus and John Marriot, History: An Introduction to Theory, Method and Practice, Second Edition, Routledge, Milton Park, Abingdon, 

Oxon, 2017.
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Table 1. University of Sarajevo
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Table 2 .University of Tuzla
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Module Hours per week

Introduction to Historical Studies I 4

Introduction to Historical Studies II 4

History of Cultural and Scientific Institutions 2

Auxiliary Historical Sciences I 3

Auxiliary Historical Sciences II 3

Archival Science 3

History of Cultural and Scientific Institutions in 
Bosnia and Herzegovina 2

 M
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r  

D
eg

re
e Module Hours per week

Methodology of Research and Historiography of 
Bosnia and Herzegovina 4

D
oc

to
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eg
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e

Module Hours per semester

Methodology of Research 30

Table 3. University “Džemal Bijedić” in Mostar
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Module Hours per week

Introduction to Historical Studies 4

Auxiliary Historical Sciences 4

Archival Science and Archival Practice 2
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Table 4. University of Mostar
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Module Hours per semester

Introduction to History and Methodology 45

Methodology of Research in Education 30

Historiography 30

M
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r D
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e

Module Hours per semester

Methodlogy of Research in History 60

Paleography 30

Historiography 30

Auxiliary Historical Sciences 60

Historical Sources 60

Table 5. University of  East Sarajevo

B
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Module              Hours per week 

Introduction to Historical Studies 5

History of Historiography 5

Auxiliary historical sciences I 4

Auxiliary historical scicences II 4

Museology )Museum studies( I 2

Museology )Museum studies( II 2

M
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Module Hours per week

Methodology of Research 6

History of Historiography 6
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Table 6. University of Banja Luka
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Module Hours per week

Introduction to Historical Studies 6

Auxiliary historical sciences 3

Archival science 2

Museum studies 2

M
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e

Module Hours per week

Methodology of Research )Classical Age( 3

Classical Age Historiography 5

Methodology of Research )Middle Ages( 3

Cyrilic Paleography 4

Byzantian Historical Sources 5

Methodology of Research )Early Modern Age( 3

Ottoman Historical Sources and Diplomatics 4

Methodology of Research )Modern Age( 3

Latin Paleography 4

Methodology and Historiography of Modern Age 3

Auxiliary Historical Sciences 5

Auxiliary Historical Sciences and Latin Paleography 5

Methodology of Contemporary History 3

Historiography of Yugoslavia 4
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ABSTRACT

This paper discusses present day History education in Bosnia and Herzegovina with a special emphasis on 
relations between education programmes, including subjects and courses and development of Archival science in 
Bosnia and Herzegovina. Namely, it is widely claimed that no professional historian can be educated without work or 
research traineeship in the archives. Author has conducted a short research on present day situation at universities in 
Bosnia and Herzegovina to discuss such a claim.

Key Words: History Education, Archives, Bosnia & Herzegovina, Archival Science

ÖZET

Bu çalışma Bosna ve Hersek’te araştırma konuları, dersler ve Arşiv biliminin gelişimi de dahil olmak üzere, ӧzel-
de eğitim programları arasındaki ilişkiye vurgu yaparak tarih eğitimini bugünkü durumunu ele almaktadır. Şӧyle ki, 
genel olarak hiçbir profesyonel tarihçinin arşivlerde çalışmadan ya da araştırma yapmadan yetiştirilemeyeceği iddia 
edilmektedir. Bu düşünce tarafımızdan sorgulanmıştı ve Bosna ve Hersek üniversitelerindeki güncel durum üzerine 
kısa bir araştırma gerçekleştirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tarih Eğitimi, Arşivler, Bosna-Hersek, Arşiv Bilimi
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MÜLKÜ MÜLKSÜZLEŞTİRMEK, SIRADAN İNSANI GÖRÜNMEZ 
KILMAK: TEMETTUATLAR NASIL OKUNAMAZ 

Ayla EFE*

Temettuat defterleri )TD(, Tevfik Güran’ın çalışmalarıyla Osmanlı tarih çalışmalarına tanıtılan bir kaynak gru-
bu oldu. Bu bağlamda, Güran’ın, 1985-2000 yılları arasında yayınlanan makaleleri; TD verileri ile nasıl çalışılma-
sı gerektiği konusunda “model” oldu.1 Mübahat Kütükoğlu’nun 1995’te yayınlanan makalesi de, arşivin bu zengin 
koleksiyonu daha iyi bilinen bir kaynak grubu haline getirdi.2 Arzu Tozduman, Sait Öztürk, Nuri Adıyeke’nin artık 
klasikleşen temettuat yayınları ise, hem TD’lerle ilgili bilgi birikimini zenginleştirdi. Hem de örnek alınan çalışmalar 
hüviyetine sahip oldular. 3 

O günden bugüne 30 yıldan fazla zaman geçti. Bu sürede )özellikle son 20 yılda( yayın sayısının hızla artmasına 
tanık olundu. Memnuniyet verici bu artışın sebepleri, görebildiğim kadarıyla, şöyle sıralanabilir:
1. TD’lerin 19. Yy Osmanlı taşrasına dair zengin veriler sunması,
2. Arşivin, TMT VRD koleksiyonunu 1988’de kullanıma açması, 
3. Taşrada yeni üniversiteler ve yeni tarih bölümlerinin açılması,
4. 2000’li yıllarda aile ve yerel tarihe karşı heves ve ilginin artması, bu bağlamda bilhassa Tarih Vakfının etkisi,
5. Ve de bir kısmı yukarıda sayılan öncü çalışmalar sayesinde bugün TD’ler ile ilgili hatırı sayılır bir literatür oluşmuştur. 4  

Ne ki, bu niceliksel artışın aynı ölçüde niteliksel bir meydan okumaya dönüşmediği de ortaya çıkmaktadır. Hatta 
Güran’ın çalışmalarının dahi yeterince anlaşılmadığı görülüyor. Yayınların, “nitelik ve yöntem” açısından neredeyse 
sabit, standart bir biçim alarak, bir çeşit “gelenek” oluşturduğu söylenebilir. Çünkü yukarıda sözü edilen “hatırı sayılır 
bu literatür” biraz derinlemesine incelendiğinde, şu iki gerçeklik karşımıza çıkmaktadır. Bir anlamda 30 yılın bilanço-
sunu veren durum şudur:

Birincisi, tanıtım niteliğindeki yayınlar dışarıda bırakılırsa TD çalışmaları üç gruba ayrılabilir; 
1. Bir çeşit çeviri niteliğinde olan ham metin yayınlar, 
2. TD verilerinin bir kısmının )mesela meslek bilgisi( seçilerek yayına dönüştürülenler, 
3. TD verilerinin tümünün kullanılması ile oluşturulan köy, kaza, sancak gibi monografik yayınlar5

* Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, aefe@anadolu.edu.tr
1 Tevfik Güran’ın sözü edilen makaleleri şunlardır:  “19. Yüzyıl Ortalarında Ödemiş Kasabasının Sosyo-Ekonomik Özellikleri”, İÜİF Prof. Dr. 

Ömer Lütfi Barkan’a Armağan Özel Sayısı, İstanbul 1985, s.301-319; “Osmanlı Tarım Ekonomisi, 1840-1910”, İÜİF Türk İktisat Tarihi Araştır-
maları Merkezi Türk İktisat Tarihi Yıllığı 1987, S.1, İstanbul 1988, s. 225-303.; “Zirai Politika ve Ziraatta Gelişmeler 1839-1876” 150. Yılında 
Tanzimat. Ankara, 1992, s. 219-233; “Osmanlı İmparatorluğunda 19. Yüzyıl Ortasında Bir Kırsal Bölgede Ekonomik ve Sosyal Yapı: Filibe 
Sancağının Koyuntepe Nahiyesine Bağlı 9 Köy Üzerine Yapılmış Bir Karşılaştırma Çalışması”, 19. Yüzyıl Osmanlı Tarımı, İstanbul 1998; “19. 
Yüzyıl Temettuat Tahririleri”, Osmanlı Devletinde Bilgi ve İstatistik. Ankara 2000, s. 73-95. Güran’ın temettuatlar ile ilgili makalelerinin tümü 
diğer çalışmalarıyla birlikte 19. yüzyılda Osmanlı Ekonomisi Üzerine Araştırmalar, İş Bankası Yay. 2014, s. 47-295. de yayınlanmıştır.

2 M. Kütükoğlu, “Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarihi Kaynaklarından Temettü Defterleri” Belleten, LIX/225, 1995.
3 Arzu Tozduman, Aydın Güzelhisarın Sosyal ve İktisadi Durumu 1844, İstanbul Üniversitesi Sos. Bil. Enstitüsü Osm. Müessesleri ve Medeni-

yeti Tarihi Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1992; Said Öztürk “Temettuat Tahririleri”, Akademik Araştırmalar Dergi-
si, Osmanlı Özel Sayısı, İstanbul 2000, s.537-591; Nuri Adıyeke, “Temettuat Sayımları ve Bu Sayımları Düzenleyen Nizamname Örnekleri” 
OTAM, S.11, 2000, s.769-825

4 Nitekim YÖK tez kataloğunda “temettuat” adıyla yapılan basit bir taramada 1997-2017 arasında toplam 133 kaza ve sancak boyutunda yüksek 
lisans tezi yapıldığı görülmekte, taramayı, “sosyal ve ekonomik yapı” adıyla yaptığımızda da, 33 yüksek lisans tezine ulaşılmaktadır. Arama 
motoru )Google akademik( de yapılan basit bir taramada ise 842 sonuç çıkmaktadır.https://scholar.google.com.tr/scholar?hl=tr&as_sdt=0%-
2C5&q=temettuat&btnG=

5 Üç grupta tanımlanan bu yayınların eleştirel bir değerlendirmesi için bkz. A. Mesud Küçükkalay, D.T. Koyuncu, “Temettuat Çalışmalarına 
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İkincisi, durumun ciddiyetini gösteren metodolojik eksikliklerdir. Şöyle ki;
1. TD verilerinin “güvenirliğinin ve yeterliliğinin” sorgulanmadan kullanılması,6

2. Bilimsel bir araştırmada olması gereken amaç, önem, yöntem gibi temel sistematiğe yer verilmemesi, 7

3. Yayınların genelinin bölgesel nitelik taşıması. Bu durum, ilk etapta “yerel tarih” ve “mikro tarih” çalışmaları için 
önemli bir katkıdır diye düşünülebilir. Ancak çalışmaların sonuçları “net bir bilgiye/bulguya” dönüştürülemediği 
için, mukayeseli araştırmalara zemin oluşturmamaktadır. Mesela, bir köyün, bir çiftliğin TD verilerine göre, 
“ekonomik sosyal yapısını”  saptamak adına yapılan bir çalışmada, elde edilen verilerin 19. Yy Osmanlı köy 
yaşantısı veya köylü çalışmaları ya da devam edegelen çiftlik tartışmalarına ne tür katkı sağladığı bu yayınlarda 
sorgulanmamaktadır.

4. Yayınların genelinin “yöntem ve şekil” bağlamında bir birini tekrar eden, bir anlamda da “kopyalayan metinler” 
olmasıdır.8

Şüphesiz TD çalışmalarının tümü bu kategori içinde değildir. Ancak 30 yıl sonra neden, nasıl böyle bir tablo ile 
karşı karşıya kaldığımızda sorgulanmalıdır. Daha doğrusu Güran’ın model niteliğindeki araştırmaları ortada iken, 
neden “birbirini tekrar eden, bilgi/bulgu üretmeyen”  yayın sayısı sürekli artmıştır? 

İşte tam da bu gerekçe, bu bildirinin hazırlanmasına neden olmuştur. Bir diğer deyişle bu bildiri, arşivimizin en 
zengin koleksiyonlarından olan TD’lerin neden heba edildiğini araştırmak ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla 
kaleme alınmıştır.  

Bu doğrultuda önce, sorunun kaynakları açıklanacaktır. Daha sonra da,  çözüme yönelik bir takım önerilere yer 
verilecektir. Yalnız bu değerlendirme ve önerilerin, doktora tezinden beri TD’lerin ortaya çıkmasını sağlayan dönemi 
anlamaya çalışan, TD ile ilgili biri ortak iki makale yazan ve de mümkün olduğunca yayınları izleyen birisinin pers-
pektifi ölçüsünde olacağı dikkate alınmalıdır. 9 Bu nedenle son nokta değildir. Özellikle çözüme yönelik önerilerin 
daha da geliştirileceği inancı taşınmalıdır.  

1. Sorunun Kaynakları

Görebildiğim kadarıyla sorunun iki temel kaynağı vardır. Bunlardan birincisi, doğrudan araştırmacıdan kaynak-
lanmaktadır. Şöyle ki;
1. Araştırmacılar, TD verilerinin cazibesine kapılmış durumdalar. TD’ lerin mahiyetini ve terminolojisini yeterince 

bilmiyorlar. Ki bunun arkasında da TD’lerin ortaya çıktığı dönemin politikalarına yeterince vakıf olmadıkları 
anlaşılıyor. Oysaki tarihsel veriler gerçeğin ne olduğunu değil, verileri düzenleyenlerin bu gerçeği nasıl gördü-
ğünü yansıtır.10 Dolayıyla TD’lerin araştırma imkânlarının doğru olarak değerlendirilmesi için öncelikle Osmanlı 
bürokrasisinin sayımları yapma amacının ve TD’lerin merkez ve taşra bürokrasisinde nasıl bir işleme tabii tutul-
duğunun bilinmesi gerekir.

2. Araştırmacılar, metin inşa ederken daha önceki TD çalışmalarını hiç sorgulamadan örnek alıyorlar. Eğer örnek 
alınan metinde benzer davranışı daha önce devam ettirmiş ise, aynı tip kopya metinler birbirini tekrar ediyor.11 

Eleştirel Bakış ve Bir Temettuat Çalışması Örneği”, 2. İktisat Tarihi Kongre Bildirileri, )Ed.( M. Öztürk, A. Aksin, Elazığ, 2011, C. 1, s.341-
355.

6 Bir tarih araştırmasında kaynakların sorgulanması öncelikli bir iştir. Nitekim Fatma Acun; tarihçi, kaynak ve tarihyazımı arasındaki ilişkiyi 
şöyle yazar; “ tarihçinin yaptığı iş en sade ifade ile geçmişe dair izleri muhafaza eden kaynaklardan yararlanarak bilgi üretmektir. Bunu ya-
parken de kaynakların oluşumu, orijinalliği ve güvenirliği gibi noktaları göz önünde bulundurur. Diğer bir deyişle tarihçi kaynağın içeriğini 
olduğu gibi almak yerine onu bir bağlama yerleştirir kaynağın oluşumundakilerin araştırılması ve kaynağın niteliğinin belirlenmesi yani 
kullanılacak kaynak materyalin sorgulanması gerekir.  Tarihi kaynakların bu şekilde sorgulanarak ve üretildiği bağlama oturtularak değerlen-
dirilmesi tarihi olayların yeniden inşasını kolaylaştırır.” Bkz. Fatma Acun “Tarihin Kaynakları” Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı İçin Çağdaş 
Bir Metodoloji )Ed.( Ahmet Şimşek, Tarihçi Kitapevi, İstanbul 2011. s.119-121.

7 Bilimsel bir araştırma da, araştırmanın amacının ne olduğu veya ne işe yarayacağı ve bu konunun ya da sorunun incelenmesine ne gibi ihtiyacı 
gidereceğine yönelik sorulara cevap vermesi beklenir. Ya da en azından sezgisel bile olsa metin inşasında bu sorulara cevap üretmek gerekir. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. İrfan Erdoğan, Pozitivist Metodoloji,  Bilimsel Araştırma Tasarımı İstatiksel Yöntemler Analiz ve Yorum, Tasarım, 
Ankara, 2003, s. 87 ve 150.

8 Necdet Bilgi bu durumu; “kolaycılık ve adet haline geldi”  şeklinde haklı olarak eleştirmektedir. Bkz. N. Bilgi, “Temettuat Defterlerine İlişkin 
Görüşler ve Kayacık Sarı Paşa Mahallesi Örneği”, CIEPO 17. Sempozyumu Bildiriler Kitabı, s. 875-900.

9 Doktora tezim, Muhassıllık Teşkilatı idi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2002 yılında tamamlandı. Temettuatları kulla-
narak hazırladığım ilk yayınım ise, tamamıyla kendim için hazırlayıp çok sonra bastırdığım “1260/61 Temettuat Sayımı Işığında Çukurhisar 
Köyünün Sosyal Ekonomik Görüntüsü” adıyla Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisinde 2006, I,  s. 19-51’de yayınlandı. İkinci çalış-
mam, Mesud Küçükkalay ile ortaklaşa hazırladığımız “Osmanlı Zirai Sektörünün Ticarileşebilme İmkânı Üzerine Bir Deneme: 1844-45 Alpu 
Köyü Örneği” OTAM, 20, Ankara, 2009, s.245-279.  

10 Güran, Temettuat Tahrirleri, s.74.
11 Mesela TD ile ilgili bu tarz bir yayın incelendiğinde, araştırmacıların temettuatın kelime anlamından başlayıp, literatürdeki temettuat sayım-

ları ile ilgili bilgiyi peşi sıra sıralayıp, tekrar ettiği görülür. )Yani tabiri caizse Amerika’yı yeniden keşfediyorlar.(  Daha sonrasında da ilgili 
yerleşim yerinin fi tarihinden başlayan bilgilerine yer verilir. Nihayetinde 19. Yy ortalarına ait olan defter verilerini daha önceki çalışmalar 
örneğinde tablolaştırılıp, güzel grafiklere dönüştürülür. Peki ya sonuç, bu veriler ne söyledi sorusunun cevabı niteliğinde değil, içeriğin kısa bir 
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Burada araştırmacıyı motive eden gerekçenin de kuvvetle ihtimal kendi memleketlerinin tarihine dair bir şeyleri 
ortaya çıkarma heyecanı olduğunu düşünüyorum.
İkincisi, tarih bölümlerin etkisidir. Çünkü karşı karşıya kaldığımız durum ilk etapta belki araştırmacıların birey-

sel gelişim hikâyesi ile bağlantılı görülebilir. Ancak son 20 yıl içinde benzer hataları içeren yayın sayısı sürekli artıyor-
sa, sorun artık araştırmacı kadar tarih bölümleriyle de ilgilidir. Hele ki, daha önce tahrirler ve şer’iye sicilleriyle ilgili 
çalışmalarda da benzerlikler yaşandığı düşünülürse bundan ders çıkarılmadığı anlaşılır. 12  Dolayıyla tarih bölümleri 
de artık öz eleştiri yapmak durumundadır. Tarih eğitimi; sadece bilgi aktarımı üzerine değil, sorgulayıcı bakış açısının 
geliştirildiği, disiplinlerarası çağdaş tarihyazımı metodolojisine yönelik becerileri kazandırmak üzere olmalıdır. 13

2. Çözüm Önerileri 

Yukarıda açıklamaya çalıştığım sorun, esasında bir tarihyazımı meselesidir. Dolayısıyla çözümde aslında sorunun 
kendisinde gizlidir. Başka bir deyişle TD çalışmalarını birbirini tekrar eden kopya metinler olmaktan kurtarmak için; 

Bir, TD’lerin mutlak doğru olduğu inancından vazgeçip, orijinalliği ve güvenirliği konusunda “kaynak niteliği-
nin” net bir şekilde saptanması gerekir. Yalnız, bu ilgili literatürü bilmek demek değildir. Kaynağın, üretildiği bağlama 
oturtularak değerlendirilmesidir. 

İki, kopya metin üretmekten vazgeçip biran önce “yeni yöntem ve yeni bakış açıları” geliştirmek gerekmektedir.
Üç, TD verilerini fonksiyonel hale getirmek gerekir. Yani verileri sadece araştırmacısının değil, herkesin )tarihçi-

lerin ve farklı disiplinlerden olanların( anlayıp kullanabileceği “bilgi” niteliğine dönüştürmek gerekmektedir.
Aşağıda,  çözüme yönelik bu öneriler ayrı ayrı değerlendirilecektir:
TD lerin kaynak niteliği
TD’ lerin oluşum süreci araştırıldığında defterlerin “kimlik kartı veya soy kütüğü” diyebileceğimiz şu bilgilere 

ulaşılmaktadır:
1. Koleksiyondaki defterler iki değil üç vergi sayıma aittir. Bu sayımalar 1838, 1840 ve 1845 tarihlidir.14 Sayımların 

kayıt- yazım ve taşra ile merkezde işlem görme süreçleri esas alındığında, toplam 10 yıl sürmüştür.
2. Sayımlar muhteva ve içerik açısından birbirinden farklıdır. Ama üçü de yerleşim yerleri ve haneler arasında ge-

lire göre daha adil bir paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla yapılmıştır. 
3. 1840 ve 1845 sayımlarında taşradan görevliler kullanılmıştır. Bu, sayımın yapılabilirliğini artırdığı gibi, elimiz-

deki verilerin bölge ilişkiler ağı içinde kaydedildiğini ve sübjektiflik içerdiği anlamını taşır. Hatta sayım ve kayıt 
sürecinin ilgili yerleşim yerindeki ileri gelenlerin beyanına dayalı olarak yapılmış olabileceği ihtimali de göz 
önünde bulundurulmalıdır.

4. Devlet, 1840 sayımın hatalı olduğunu 1845 sayım hazırlıkları esnasında 1845 sayım sonuçlarının da hatalı sonuç-
lar içerdiğini bu nedenle vergi iyileştirmelerinde kullanılamayacağı 1848 yılında beyan etmiştir. 15

Dolayıyla TD lerin güvenirliği ile ilgili zayıflıkları söz konusudur. Her ne kadar bu gerçeklik, zengin koleksiyonu 
tümden yok saymak anlamına gelmese de farklı kaynaklardan içeriğinin mutlaka kontrol edilmesini zorunlu kılar. 16 
Benim bu konuda iki önerim olacaktır:    
1. İmar Meclisi raporlarına bakılabilir. Çünkü 10 ayrı bölgede kurulan İmar meclisleri benzer sorgulamayı yapmış-

özeti şeklinde düzenlenir. Ya da daha vahimi, terminolojiye ve ilgili literatüre yeterince hâkim olmadan yapılan yanlış kavramsallaştırmaların 
yapıldığı görülür.

12 Türkiye’de akademik tarihyazımının bir bilançosu ve temel meseleleri için bkz. Oktay Özel, Dün Sancısı, Türkiye’de Geçmiş Algısı ve Akade-
mik Tarihçilik, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2012, s.1-65. İlhan Tekeli, Tarihyazımı Üzerine Düşünmek, Dost Yay. Ankara, 1998; Dün-
den Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler Problemler, Teklifler, )Ed.(A. Akyıldız, T. Buzpınar, M. Sinanoğlu, İSAM Yay., İstanbul,2007.

13 Nitekim edinilen kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek hem YÖK Beşeri 
bilimler alan yeterlilikleri hem de Fen-Edebiyat, Edebiyat ve Dil Tarih Fakülteleri Programlarının öğretim kalitelerinin yükseltilmesi için 
getirilen FEDEK akreditasyon kriterlerinin gerektirdiği öğrenme becerilerindendir. Bkz. http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48,  ve http://www.fedek.
org.tr/docs/tr/FEF%20de%C4%9Ferlendirme%20%C3%B6l%C3%A7%C3%BCtleri%20s%C3%BCr%C3%BCm%203.0.pdf

14 Arşiv kayıtlarında hala bu sayımların hangisinden ne kadar defter var bilinmemektedir. Literatürde 1838 sayımı tarihyazımında tamamlana-
madı diye bilinen 2. Mahmut’un mal mülk sayımıdır.  Bu sayımla ilgili ilk yayın tarafımdan yapılmıştır. Ancak büyük ihtimal sayıma dair 
farklı örnekler de çıkacaktır. Yine tasnif kayıtlarında 1845 sayım defteri olarak gösterilen defterlerin bir kısmı da 1840 sayımına aittir. Bkz. A. 
Efe, “II. Mahmut’un Mal Mülk Sayımı: Evreşe Örneği”, Belleten, S. 288, Ağustos 2016, s.483-507.

15 TD’lerin kaynak niteliği ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. A. Efe, “1845 Temettuat Sayım Sonuçları Ne Oldu?”  History Studies, Inter-
national Journal of History, A Tribute to Prof. Dr. Šerbo Rastoder, Mart 2016 , 8/1, s.19-35; A. Efe,  “Osmanlı İmparatorluğunda Yeniden 
Yapılanmanın Şafağında Üç Vergi Sayımı”, Akademik İncelemeler,  Ekim 2016, 11/2, s.23-46.

16 Güran, TD verilerinin doğruluklarının başka kaynaklarla test edilemeyeceğini çünkü aynı tür verilere ulaşabileceğimiz başka kayıtların olma-
dığını ya da çok az olduğunu söyler. Bu nedenle TD verilerinin güvenirliklerinin ayrı ayrı değerlendirilmesini önerir. Nitekim Güran’a göre;  
toprak, hayvan gibi servet unsurları güvenirlikleri en yüksek verilerdir. Yine vergiler ve zirai üretime ait veriler doğruluk derecesi yüksektir. 
Ancak zirai üretimle ilgili verilerin en önemli problemi 1844 yılının normal bir üretim yılı olup olmadığıdır. Zira 1844 yılı normal bir yıl ise, 
hasılat yüksek değilse düşük olacaktır. Bkz.Güran, temettuat tahrirleri, s.78-79.
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lardır. Bu bağlamda TD verileri ile imar meclisi raporları çapraz okuma yapılırsa TD’ler de rakamla ifade edilen 
üretim, nüfus, gelir kaynakları, meslek, ticari yaşam vb. bilgilerin arka planı oluşturabilecek bilgi ve bulgulara 
ulaşmak mümkün olacaktır. Nitekim meclis üyeleri bu bilgileri yerinde inceleme yaparak kaydetmişlerdir.17

2. Saha araştırması yapılmalıdır.  Bu bağlamda da etnografik ve sözlü tarih yöntemleri kullanılabilir.18 Böylece 
bölgenin soy, tarla, adet vb. devam eden özelliklerine ulaşılabilir. Sonra da elimizdeki verilerle bunları karşılaş-
tırabiliriz. Üstelik araştırmacıların büyük çoğunluğunun memleketlerini çalıştığı düşünülüşe bu özellik fırsata 
dönüştürülmüş olur.

Yeni Bakış Açısı Geliştirmek

Elimizdeki kaynağa farklı temalar üzerinden farklı sorular yöneltmek, verilerin anlamlandırılmasına yönelik farklı 
yaklaşımları getirecektir. Bu bağlamda elimizdeki verilerin zayıflıklarını göz önüne alarak fazla abartmadan çıkış nokta-
mız;  “ ……. TD’ ler bize ne söyler/ne söyleyemez veya TD’ler bize şu konuda bilgi verir mi? ”  olabilir. Mesela; 
• Küçük aile işletmeleri ile ilgili TD’ ler bize ne söyler? Bilindiği üzere Osmanlı zirai üretiminin temeli küçük 

aile işletmeciliğine dayanır. TD ler bu bilginin 19 yy’ da ki durumunun görünür kılınmasına yardımcı olacaktır. 
Özellikle kayıtlardaki toprak tasarruf biçimi, toprak mülkiyetinin dağılımı, işletme büyüklükleri, hane bilgisi ve 
elde dilen ürün miktarı gibi verilerin çapraz okuması bize bu konuda bilgi verecektir.

• Ticari tarım koşullarının oluşup oluşmadığı konusunda TD’ ler bize bilgi verir mi?
• Kayıtlardaki aşara dair veriler, yerleşim yerindeki toplam üretim miktarının hesaplanmasına olanak verir. Litera-

türde bir kişinin yıllık buğday tüketiminin ne kadar olduğu ile ilgili bilgi de vardır. Dolaysıyla bir köy, çiftlik vb. 
yerleşim yerlerindeki insanların toplam tüketim miktarı hesaplanabilir. Buna tohumluk miktarı ve vergi olarak 
ödenen miktar eklenirse ilgili yerleşim yerindeki ihtiyaç duyulan toplam ürün miktarına ulaşılır. Bu da, toplam 
üretim miktarı ile karşılaştırılırsa yerleşim yerlerinin kendine yeter bir üretim mi yoksa artı üretim mi yaptık-
larına dair fikir verecektir. Nitekim gerek Güran’ın gerekse son dönemde yayınlanan çalışmalarda bu yönde 
hesaplamalar yapılmaktadır.

• TD’ ler tarihin sayısallaşmasına ne ölçüde hizmet eder?
Bilindiği gibi Hem TD’ler hem tahrir ve avarızlar tarihin sayısallaşmasına hizmet eden belgeler olarak okundu. 

Ama bu deflerler “vergi sayım” defterleridir. İstatistik amaçlı derlenmemiştir. Bu amaçla kullanılırken bir takım iş-
lemlere tabii tutulması gerekir. Bugüne kadar bağlamından uzak hesaplamalar yapıldı. Mesela tahmini nüfus rakam-
larından hareket edilerek kişi başına toprak, gelir, gayrimenkul hesaplamaları yapıldı. Bu da metnin anlaşılmasını 
zorlaştırdı. Bunun yerine TD’lerde toprak, ürün, hayvan, gayrimenkul vb. servet kaynaklarının birim fiyatına dair 
bilgiler var. Bu bilgilerin öne çıkarılması dönem alım satım fiyatları konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır. 
Bugüne kadar bu veriler genelde önemsenmedi. Oysa bu tarifeler konusuna dikkat etmek gerekir. Nitekim 1845 te 
sayım-yazımın bölgedeki tarifelere göre yapılması konusunda emir var. Diğer ilk iki sayım da da benzer şekilde bölge 
tariflerinin kullanıldığı defter verilerinden anlaşılabiliyor. 
• TD’ ler nüfus hesaplamaları için ne kadar güvenilirdir?

TD’ler nüfus hesaplamalarında kullanılan bir kaynağa dönüştü. Bunun için özellikle 1845 sayımındaki hane 
sayısı 5 ile çarpılıyor. Ve tahmini nüfus rakamları elde ediliyor. Oysa TD’lerin nüfus bağlamında esas gücü 1838 
ve 1840 sayımlarına ait defterlerde gerçek kişilerin kaydedilmiş olmasıdır. Nitekim bu rakamlar esas alındığında 5 
çarpanın özellikle Müslüman haneler için büyük olduğu görülmektedir. O nedenle tahmini nüfus hesaplamalarının 
olasılığı zayıf görünmektedir. Ama illaki bir tahmini nüfus hesaplaması yapılacaksa çarpanı 3 ila 5 arasında almak 
daha mantıklı olur. 
• TD’ ler sıradan insanın görünürlüğü ile ilgili bilgi verir mi?  Ya da TD’ ler kimlik aidiyet çalışmalarında kullanı-

labilir mi? Osmanlı toplumunda bir birey dâhil olduğu cemaat, taife yerleşim yeri üzerinden tanımlanır. 19 Tabii-
yetin hukuki mevzuatının henüz olmadığı bu dönemde devlet sıradan insanı ekonomik bir varlık olarak görür. Ve 

17 İmar meclis raporlarının TD’lerle ilişkisi için bkz. Ayla Efe, “İmar Meclisi Raporlarının Kaynak Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme: Tekfur-
dağı Örneği”, Belleten, S.273, Ağustos 2011, s.471-503.

18 Etnografik saha araştırması için bkz. Erdoğan, s.161-163; Sözlü tarih yöntemi için bkz: P.  Thompson, Geçmişin Sesi, )Çev.(Şehnaz Layıkel, 
Tarih Vakfı Yay. İstanbul, 1999; Yerel Tarih Yöntem ve Deneyimler, II. Sözlü Tarih Atölyesi, Muğla, 2007.

19 Bu sayede hem üretimi kontrol ettiği, ürün-mal- hizmet dağıtımı düzenlediği ve vergileri kaydettiği biliniyor O nedenle Osmanlı toplumu 
içinde her birey, ürün, vergi “defterli” olarak kaydedilmiştir. Devletin istemediği durum bireyin hariç-ez defter olmasıdır. İşte bu nedenle Os-
manlı toplumunda, sıradan insan, yaşadığı mekân, mensubu olduğu grub/cemaat/taifeye bağlı olarak defterlere kaydedilmiştir. Bkz. Ö. Ergenç, 
“İdeal İnsan Tipi Üzerinden Osmanlı Toplumunun Evrimi Hakkında Bir Tahlil Denemesi”, Şehir Toplum Devlet, Osmanlı Tarihi Yazıları, 
Tarih Vakfı Yurt Yay. İstanbul, 2012,s. 424-425.
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vergi defterlerine malı mülkü ödediği vergisi üzerinden kaydeder. TD’deki kişilerin kayıt biçimi de aynıdır. Bu 
da devletin tebaasını aynı şekilde gördüğü anlamına gelir. Yani TD’deki sıradan insanın kimliği devlet tarafından 
onun görülme ve tanımlanma dolaysıyla da kimliklenme biçimi netliğindedir. Bu da  “şu yerleşim yerinde, şu 
meslek bilgisi, yaşı, baba adı şu olan, şu malı mülkü sahip, toplamda şu geliri olan, şu vergiyi ödeyen kişi” şek-
linde bir kimliklenme ve aidiyet ilişkisi kurulduğunu gösterir. Yani devlet birey ilişkisinde önemli bir değişme 
olmamıştır. Eşkâl bilgisi fotoğrafın olmadığı bir dönemde anlamlı olabilir. )Ki yeni bir davranış şekli değildir.( 
Ama TD’deki eşkâl bilgisini kullanırken % yüz doğru olarak kabul etmemek gerekir. Ve de buradan hareketle bu 
yerleşim yerinde şu kadar kişi uzun boylu, şu kadar kişi sarışın dememek gerekir. Çünkü bu bilgiler kayıt eden 
kişinin sübjektif değerlendirmesini içerir. 

• TD’ler sosyal tabakalaşmayı anlamak için kullanılabilir mi?  Bilindiği gibi TD çalışmalarında en çok tartışılan 
konulardan birisi isimlendirme konusudur. İktisatçılar bu bilgilere yer verilmesini gereksiz bulurken20 tarihçiler 
)F. Emecen başta olmak üzere( her şeye rağmen ileride filolojik ve antroponomi çalışmalarda kullanılabileceği 
gerekçesi ile yazılması gerektiğini ileri sürürler. 21 Şahsi kanaatim, TD’lerdeki isimlerin bilmem ne kadar geç-
tiğinden ziyade unvan )ağa efendi, efendi zade, bey, bilmem ne görevli gibi( verilerden hareketle bölgelerdeki 
sosyal statüye dair delillerin peşine düşülmesi yönündedir. 22 Zira bu tür veriler hane, gelir ve meslekle ilgili 
verilerle birlikte okunursa; “ilgili yerleşim yerinde eşraf kimdir? Nüfus içinde oranı nedir.  Ne kadar bir gelire 
sahiptir gibi”  bilgilere bölgesel baz da ulaşılmasını sağlayacaktır.

• TD’ler göç çalışmalarına katkı sağlar mı? Sayım sırasında hane reislerinin ya da bireylerin “ahere naklolmuş, 
bir başka şehre taşınmış, diyarı ahere firar etmiş, mahalli na malum veya şuraya şu sebeple nakl olunmuş” gibi 
ifadelerden hareketle bölgedeki insan hareketliliği sebebi ve bölgeler arası cazibe merkezlerinin oluşumuna dair 
bilgiler elde etmek mümkündür.23

• TD’ler zenginlik ve yoksulluğun bir göstergesi olarak okunabilir mi? defterde “şunun bunun ianesi ile geçiniyor, 
işsiz vb. ifadeler var. Bu bilgiler ilgili yerleşim yerindeki yoksulluk miktarını, servet/gelire ait rakamlarda hem 
servetin dağılım ve kaynağını hem de birim olarak o bölge için ne kadarlık bir miktara karşılık geldiğini göste-
recektir.24 

• TD’ler refah göstergesini anlamak için kullanılabilir mi? Zenginlik ve yoksulluğa ait elde edilen veriler, bir 
köylünün çiftlik sahibin idari görevlinin zorunlu harcamaları )üretimi devam ettirmek için yapılanlar ve vergi 
ödemleri ve kendi kişisel eğitim ve sağlık harcamaları( çıkarılarak elinde kalan miktar o günkü koşullar içinde ki 
refah seviyesine dair fikir verecektir. Ancak elimizdeki verileri kullanırken ekonomistlerin yararlandığı teknikler 
ve sosyolojide bu alana yönelik temel literatüre sahip olunursa daha anlamlı sonuçlar elde dilecektir.

• TD’ler bölgesel iş gücü hakkında fikir verir mi?
Özellikle 1838 ve 1840 defterlerinde ilgili yerleşim yerinin tüm erkeklerinin yaş bilgisi var. Bu bilgi çalışan 

işgünün ortaya çıkarılması için kullanılabilir. Aynı şekilde tüm meslek gruplarının dağılımı ve gelirleri dikkate alınıp 
çapraz okuma yapılırsa bölgedeki uzmanlaşma ve bunların servet/gelir elde etme eğilimi ortaya çıkarılabilir. Yine 
sakat, alil, ama vb. defter kayıtlarından hareketle bölgedeki engelli oranının çıkarılması o dönem toplumsal yapısının 
görünürlüğü adına önemli olacaktır. Daha da önemlisi bu bilgiler toplam nüfus, işgücü ve engelli miktarına dair veri-
lere dönüşecektir.

Verilerin Fonksiyonel Kullanılması; 

TD’lere yaklaşık 1.1 milyon hane kaydedilmiştir.25 O nedenle, tam da Osmanlı modernleşmesinin eşiğinde kay-
dedilen bu veriler, “dev bir anket” niteliğindedir. Bu nedenle, her ne kadar bazı sınırlılıkları taşısa da, Osmanlı mül-
künün ve bu mülk üstünde yaşayan insanların görünür kılınması için önemli bir kaynak grubudur. Dolaysıyla TD 
verilerinin herkesin kullanabileceği “bilgi” haline dönüştürülmesi gerekir. Bunun için önerim:

20 Küçükkalay, Koyuncu, s. 341-345.
21 Feridun Emecen bu değerlendirmeleri tahrir defterlerindeki verilerden hareketle öne sürmüştür. Bkz. F. Emecen “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak 

Osmanlı Tahrir Defterleri”, Osmanlı Klasik Çağında Hanedan Devlet ve Toplum, Timaş Yay., İstanbul, 2011, s. 329-330.
22 Örnek bir çalışma için bkz. Diren Çakılcı, “Temettuat Kayıtlarına Göre Selanik Şehrinde Kimlikler”, Ak. Üni. Ede. Fak. İngiliz Dili ve Edebi-

yatı Bölümü, III. Uluslararası Dil Kültür Edebiyat Sempozyumu Bildirileri, Antalya, Kasım 2017,  s.26-38. 
23 Örnek için bkz. Hüseyin Muşmal, “Kısmet Tarikiyle Ahar Diyara Varanlar: Nüfus ve Temettuat Defterlerine Göre Beyşehir’den İzmir ve İstan-

bul’a Yapılan Göçler”, Geçmişten Günümüze Göç Sempozyum Bildirileri Kitabı, )Ed.( Osman Köse, Samsun, 2017, s. 735-771; R.Yıldırım, İ. 
Serbestoğlu, “Temettuat Kayıtlarına Göre Amasya Sancağında Göçmen Haneler”, Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,   1/2, Aralık 
2017,s. 205-223.

24 Örnek bir çalışma için bkz. Ahmet B. Yareli, Altay M. Köktaş, Işıl Ş. Selçuk, “Sorgun Kazası 19. Yy. Temettuat Defterleri Üzerinden Gelir 
Dağılımı ve Göreli Yoksulluk Üzerine Bir İnceleme”, Sosyoekonomi, Ocak-Mart 2015- 1, s. 114-136.

25 Güran, Temettuat Tahrirleri, s. 79.
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1. Veri tabanı oluşturmak: Şimdiye dek, çoğu araştırmacı TD verilerini kendi sistematiğine göre tasnifleyerek veri-
lerin başkaları tarafından kullanımının önünü tıkadı. O nedenle öncelikli işlerden birisi, defter verilerini düzenli 
rakamsal seri haline dönüştürmek olmalıdır. Bunun için bölgesel dahi çalışılsa kayıtların tümü bir an önce düzen-
li bir seri oluşturacak şekilde tablolaştırmalıdır.26  Bu sayede hane yapısı ve büyüklüğü, servet/gelir kaynakları ile 
vergiye dair numerik veri setleri elde etmek mümkün olacaktır.

2. Haritalandırma çalışması başlatmak: Günümüzde kamu ve özel sektörün tarım, turizm, yerbilimleri, altyapı, 
ormancılık, arkeoloji vb. pek çok alanda kullanıldığı bir analiz yöntemi var. Coğrafi Bilgi Sistemleri )CBS-GİS( 
adı verilen bu yöntem, TD verilerine de uygulanabilir. Daha doğrusu TD verileri bu analiz yöntemi ile haritaya 
dönüştürülebilir. Bunun için, TD’lerdeki idari birim bilgisi )mahalle, köy, kaza ve sancakların mülki yapıya ait 
verileri( “konumsal veri” olarak, hane, nüfus, yaş oranı ve dağılımı, zirai üretim çeşitliliği ve yoğunlaşması, tarım 
işletmelerinin niteliği, gayrimenkul varlığı, mesleklerin dağılımı ve yoğunluğu, arazinin kullanım biçimi, hayvan 
varlığı ve çeşitliliği ile vergiye dair veriler de “öznitelik veri” olarak haritaya işlenebilir.27 Bu sayede hem 19. 
Yy Osmanlı yerleşim yerleri görselleşip, harita üzerinden okunabilir. Hem de dünle bugün arasındaki mekânsal 
değişimin niteliği kıyaslanabilir. 28

SONUÇ

TD koleksiyonu 19. yy. Osmanlı toplum ve ekonomik yapısını anlamak için önemli bir potansiyele sahiptir. 
Ancak bu defterlerin zayıflıkları söz konusudur. Gerçekçi olmak durumundayız.  Bu veriler, büyük tezleri ispatlamak 
için tek başına yeterli değildirler. 

Yine de, metodolojik hatalara düşmeden, bilimsel araştırma sistematiği içinde, elimizdeki kaynağa farklı sorular 
yöneltme çabası içinde olmalıyız. Zira bu sayede hem mülkü )insan kaynakları, toprak yapısı ürün çeşitliği hayvan 
varlığı, ticari ilişkiler ve yapısı(  hem de mülk içinde yaşayan insanların kimlikleri, yaşantısı, yerleşim yerindeki kısmi 
ilişkiler ağı ve tabakalaşma, devletin sıradan insanı nasıl gördüğüne dair verileri elde etmemiz mümkün olacaktır. Ve 
tabii ki bu verileri, ilgili herkesin kullanabileceği bilgi haline dönüştürerek sunmalıyız.

Aksi takdirde, kısır döngüden kurtulmak zor olacaktır. Yapılan işin mahiyeti de, ilgili yerleşim yeri için bile, so-
nuç üretmeyen birbirinden kopuk bulguların, grafik ve tabloya dönüştürülmüş hali olarak kalacaktır. Kuşkusuz bu da, 
mülkü mülksüzleştirmek,  sıradan insanı görünmez kılmaktan öte bir anlam ifade etmeyecektir.

Son söz olarak, bir tarihyazımında kaynak malzeme kuşkusuz önemlidir. Ancak en az onun kadar, tarihçinin 
duruşu, donanımı da önemlidir. Bu bağlamda tarihçi, elindeki malzeme ile sürekli bir diyalog içinde olmalı, eleştirel, 
sorgulayıcı bir bakış açısı ile ona sorular yöneltmelidir. Tarih yeniden inşa edilirken, disiplinlerarası bir perspektifle ve 
çağının gerektirdiği bilgi sistematiği doğrultusunda hareket etmelidir. Sözün özü, E.H.Carr’ın işaret ettiği gibi, tarihçi; 
“çağının insanı olmalıdır”.

ÖZET

Bilindiği gibi, Temettuat Defterleri, arşivin en zengin koleksiyonlarından birisidir. Bu defter serisi kullanılarak 
hazırlanan ilk yayın 1985 yılında yayınlanmıştır. Metodolojik açıdan da öncü olan bu çalışma literatürde haklı olarak 
saygın bir konum kazanmıştır. O günden bugüne 30 yıldan fazla zaman geçmiştir. Bu bağlamda bu defter serisi kulla-
nılarak hazırlanan tez, makale, kitap formatındaki yayınların sayısında hızlı bir artış olmuştur. Hatta 1980’lerde esen 
tahrir rüzgârının yerini 2000’li yıllarda temettuatların aldığı söylenmektedir.

Ne var ki aradan geçen bunca zaman ve sayısal artışa rağmen, metodolojik açıdan ne yeni bir bakış açısı ne de 
hala verilerin neden, niçin, nasıl derlendiğinin yeterince sorun edilmediği görülmektedir. Peki, ama neden? Daha doğ-
rusu, karşımıza çıkan bu tablo, tarih eğitiminin ya da tarihçilerin bireysel gelişimiyle mi ilgilidir. Yoksa kolaycılığın 
bir sonucu mudur? Zira bir çeşit çeviri niteliğine bürünen ve birbirini modelleyen yayınların, Tevfik Güran’ın öncü 
çalışmalarını dahi yeterince anlamadıkları görülmediktedir. 

Bu bildiri, şüphesiz, temettuat çalışmalarını eleştirmek amacıyla kaleme alınmamıştır. Bu sorunları ortadan kal-
dırma iddiasında da bulunmamaktadır. Ancak var olan hata ya da eksikliklerden yola çıkarak temettuatların nasıl 
okunması veya okunmaması konusunda önerilerde bulunmayı hedeflemektedir. Bir başka deyişle temettuatların, ta-

26 Bu amaçla düzenlenecek örnek tablo için bkz: Küçükalay, Koyuncu, s, 346 vd.
27 Coğrafi Bilgi Sistemleri)CBS( ve kullanım alanları hakkında bkz. Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş, )Ed.( Alper Çubuk, Ana. Üni. Yay.2011; T. 

Kaya Bensghir, A. Akay, Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri, TODAİE yay., Ankara, 20007.
28 CBS analiz yönteminin TD verilerine uygulandığı örnek bir çalışma için bkz. İlker Yiğit, Temettuat Defterlerine Göre Beyşehir’in Beşeri ve 

Ekonomik Coğrafyası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Haziran 2011.
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rihsel kaynak niteliğinin yeniden nasıl inşa edilmesi gerekliliği, bildiri de savunulmaktadır. Zira birey ve yerleşim 
yerleri üzerine zengin veriler içeren temettuların;  mülkün, 19. yy. ilk yarısındaki dağılımının ve bireysel kimlik geli-
şimine dair önemli ipuçları içerdiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Temettuat, Metodoloji, Tarihyazımı, Mülk, Sıradan İnsan,

ABSTRACT

As is known, Temettuat Defterleri )notebooks( is one of the most substantial collections of the archive.  The first 
publication prepared using this series of notebooks was published in 1985. This study, which is also a pioneer from the 
methodological aspect, has deservedly earned a well-respected value in the literature. It’s been over 30 years from that 
day to today. In this context, there has been a rapid increase in the number of publications in thesis, article, and book 
format prepared by using this notebook series. Even it is said that, the popularity of “tahrir” in 1980s was replaced by 
temettuats in 2000s.

However, in spite of the long time has passed and the numerical increase, it’s seen that, there is  still no new point 
of view nor enough questioning about why and how the data was compiled. Okay but why? More precisely, is this 
confronting picture concerned with the development of history education or personal development of historians? Or 
else, is it a consequence of taking the easy way out? Likewise it’s seen that, publications, which transform into some 
kind of translation form and modeling each other, have not fully understood even Tevfik Güran’s pioneering works. 

This paper, of course, has not been written to criticize Temettuat studies. It doesn’t either profess removing these 
problems. However, it aims to make suggestions on how to read or not to read Temettuats based upon the existing 
mistakes or omissions. In other words, in this paper, it’s defended the necessity of reconstructing the quality of Temet-
tuats as historical sources and how to make it. Likewise, it’s thought that, Temettuats, which contain valuable data on 
individuals and settlements, may comprise important clues on the possession on its distribution in the first half of the 
19th century and development of individual identity. 

Key Words: Temettuat, Methodology, Historiography, Possessions, Ordinary Human,
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EĞİTİM TARİHİ ÇALIŞMALARINDA OSMANLI ARŞİVLERİNİN 
ÖNEMİ

Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN*

Osmanlı Devleti, yüzyıllar içerisinde muazzam bir medeniyet vücuda getirmiştir.  Bu büyük medeniyeti hakkıyla 
anlayabilmek tüm müesseselerini kavrayabilmekle mümkündür. Osmanlı Devleti’nin maarif sahasında ortaya koy-
dukları da Devleti daha iyi anlayabilmemiz adına büyük önemi haizdir. Pek tabi ki, Osmanlı Devleti’nin kuruluş dö-
nemi ile sonraki dönemleri arasında eğitim sahasında büyük farklılıklar mevcuttur. Zira Klasik Osmanlı Dönemi’nde 
eğitim sistemi temel olarak mektep ve medrese üzerine temellendirilmişken, XVIII. yüzyılda başlayan ıslahat hareket-
leri1 ile her sahada olduğu gibi maarif sahasında da klasik döneme nispetle büyük gelişmeler görülmeye başlanmıştır. 

Eğitim alanındaki eksikliği görüp bu konuda harekete geçen ve halkın eğitimi konusunda ilk ciddi adımı atan ise 
Sultan II. Mahmud )1808-1839( olmuştur. Yenilik taraftarı genç sultan, dönemi için büyük öneme sahip, reform niteli-
ğinde bir ferman yayınlamıştır. 1824 tarihli bu fermanda2 ailelerin 5-6 yaşına basan çocuklarını mektepten alıp sanata 
verdiklerini ve çocukların bu yüzden cehalet içinde büyüdüklerini, bundan sonra işyerlerine yeterli tahsil görmemiş 
çocukların alınmayacağı ve hala çırak olup mektebe gitmeyenlerin de çalıştıkları yerlerden alınıp okullara gitmele-
rinin sağlanacağı ifade edilmekteydi. Bu zorunluluk taşradaki sıbyan mektepleri için geçerli olmayacağından geneli 
ifade etmese de ferman, ilköğretim için atılmış önemli bir adım olarak görülmelidir3. 

Sultan II. Mahmud, bu fermanın akabinde, eğitim alanındaki reformlarına yeni mektepler ve eğitime katkı sağla-
yacak kurumlar açarak devam etmiştir. Örneğin 1821’de Bâb-ı Âli Tercüme Odası’nın kurulması mühim bir eksikliği 
tamamlamıştır. Nitekim zaman içinde Tercüme Odası, batılılaşma yanlısı memur ve yazarların yetiştiği bir fidanlık iş-
levi görmüş, 19. yüzyılın başında Müslümanlaşan ve Türkleşen bu oda reformcu bürokrasi için iyi bir okul olmuştur4.

1827 yılında ilk modern tıp eğitimini vermeye başlayan Tıphane-i Âmire, 1834 yılında Mekteb-i Harbiye, yine 
1834 senesinde Mızıka-i Hümayun Mektebi açılmıştır5. Yine Sultan II. Mahmud’un yaptığı önemli icraatlardan biri 
de ilk kez yurt dışına Fransa’ya 1827 senesinde öğrenci göndermesi6 olmuştur. 

II. Mahmud zamanına kadar Osmanlı Devleti’nde gerek mektep gerekse medrese tüm eğitim kurumları şeyhülis-
lamlık makamına bağlıydı. II. Mahmud bu konuda da değişiklikler yaptı ve eğitimle ilgili meselelerin Meclis-i Vâlâ’da 
görüşülmesine başlandı. 1838’de Meclis-i Umûr-ı Nâfia kuruldu ve maârif de faydalı işlerden sayıldığı için buraya 
bağlandı. Meclis-i Umur-ı Nâfia’ya sıbyan ve mahalle mektebi denilen mekteplerin düzeltilmesi ve onlara bağlı olarak 

* Öğr. Gör. Dr., Gazi Üniversitesi.
1 Osmanlı Devleti’ndeki ıslahatlar hakkında bkz. Necdet Hayta, Uğur Ünal, Osmanlı Devleti’nde Yenileşme Hareketleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 

2003. 
2 Fermanın tam metni için bkz. Mahmud Cevad İbnü’ş Şeyh Nafi, Maârif-i Umûmiye ve Nezâreti Târihçe-i Teşkilât ve İcrââtı XIX. Asır Osmanlı 

Maârif Tarihi, Hazırlayan: Taceddin Kayaoğlu, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2001, s. 3-4; Ayrıca bkz. Hasan Ali Koçer, Türkiye’de Modern 
Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul, 1970, s. 35-37.

3 Sebahattin Arıbaş, “Başlangıçtan II. Meşrutiyet’e Kadar Osmanlılarda Sıbyan Mektepleri )İlköğretim Okulları(”, Yeni Türkiye, Mart-Nisan 
2000, Yıl. 6, S. 32, s. 712; Aziz Berker, Türkiye’de İlköğretim (1839-1908), Millî Eğitim Basımevi, Ankara, 1945, s. 3-5; Cahit Yalçın Bilim, 
Türkiye’de Çağdaş Eğitim Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yay., Eskişehir, 1998, s. 4.

4 Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., İstanbul 1994, s. 127; Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi 
ve Modernleşme, İletişim Yay., İstanbul, 2006, s. 52; İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İletişim Yay., İstanbul, 2001, s. 28; Ber-
nard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK Yay., Ankara, 1998, s. 87-90.

5 Hayta, a.g.e., s. 110-111.
6 II. Mahmud’un bu adımı Tanzimat Dönemi’nde artarak devam etmiştir. Nitekim daha sonra bu kişiler ülke idaresinde önemli görevlere gelmiş-

lerdir. Fransa’ya gönderilen ilk öğrencilerden biri olan Edhem isimli kişi, II. Abdülhamid döneminde sadrazamlık yapmış önemli Türk siyaset 
ve ilim adamlarından Edhem Paşa’dır. Bkz. Adnan Şişman, Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839-1876), 
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2004, s. 5. 
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yeni ve onların ikinci sınıfı olacak mekteplerin açılması ile ilgili bir layiha hazırlatmıştır. Meclis-i Umûr-ı Nâfia’nın 
yayınladığı layihada belirtilen doğrultuda çalışmalarda bulunmak üzere Mekâtib-i Rüşdiye Nezâreti kuruldu. Meclis-i 
Umûr-ı Nâfia tarafından hazırlanan 5 Şubat 1839 )21 Zilkade 1254( tarihinde Takvim-i Vekâyi’de yayınlanan ve rüş-
diye mekteplerinin kurulmasını da içeren layihadan sonra, planlanan manada rüşdiye mektebi açılamamıştı. Bunun 
yerine devletin memur ihtiyacını karşılamak üzere “Mekteb-i Maârif-i Adliye” adında bir okul 1839’da Sultan Ahmet 
Camiinde açılmıştır. Daha sonra bu okul ikiye ayrılmış ve ikincisine “Mekteb-i Ulûm-ı Edebiye” adı verilmiştir7.

Sultan Abdülmecid zamanına gelindiğinde 1845’de memleketin imâr ve ıslah işlerini yürütmek üzere “Meclis-i 
Maârif-i Muvakkat” adıyla geçici bir meclis kurulmuştur8. Maârif sahasında yapılacak reformları tasarlayıp planlamak 
için 27 Haziran 1846 tarihinde Meclis-i Maârif-i Umûmiye kuruldu. Mekâtib-i Rüşdiye Nezâreti’nin yerine sıbyan 
mekteplerinin de idaresini içine alan Mekâtib-i Umûmiye Nezâreti 31 Aralık 1846 tarihinde kuruldu. Islahat Ferma-
nı’nın ardından maarif yapılanmasında yine bir takım düzenlemelere gidildi. Eğitimin devlet politikasında yer alması 
gereğinden hareketle, merkezî bir maârif teşkilâtı kurulması ve eğitim işlerinin bizzat kabinedeki bir nâzır tarafından 
yürütülmesi için 17 Mart 1857 tarihinde Maârif-i Umûmiye Nezâreti kuruldu9. Maârif-i Umûmiye Nezâreti, bakanlık 
düzeyinde ilk eğitim örgütü olma özelliğine sahip olup, bu sayede maarif işleri devletin resmî politikası haline dönüş-
müş oluyordu. 

1861’de kardeşinin ölümü üzerine tahta çıkan Sultan Abdülaziz zamanında da bir takım reformlar yapılmıştır. 
1869 yılında Fransız Eğitim Bakanı Victor Duruy’un sunduğu rapor doğrultusunda hazırlanan Maarif-i Umumiye Ni-
zamnamesi eğitime yeni bir boyut getirdi. Bu nizamname yeni bir meclis açılmasını gündeme getirmişti. Maârifin esas 
yönetimi yine Maârif Nezâreti’nde olmasına rağmen, nezâret bünyesinde bütün eğitim konularının görüşülüp karara 
bağlanacağı Meclis-i Kebîr-i Maârif adıyla yeni bir meclis kurulmuştur. Nizamnâme, maârif idaresini, teşkilât yapısını 
ve vazifelerini kanuni bir hükme bağlamıştır. Nizamnâmenin öngördüğü bu meclisin açılış tarihi Sultan Abdülaziz’in 
iradesinin yayınlandığı 20 Eylül 1869 )13 Cemâziyelâhir 1286( olarak kabul edilebilir. Ayrıca bu meclisin vilâyetlerde 
şubesi olmak üzere Vilâyet Maârif Meclisleri kurulmuştur10. 

Sultan II. Abdülhamid döneminde ise ülke genelinde eğitim açısından hızlı bir artışın görülmeye başlandığı, 
okullaşma oranında büyük bir ivmenin yakalandığı görülmektedir. Zira Tanzimat Döneminde eğitimdeki gelişmeler 
İstanbul içinde kalmışken II. Abdülhamid İstanbul sınırları dışında da eğitimi yaygınlaştırmayı hedeflemişti. Bu dö-
nemde 1879’dan sonra Vilâyet Maârif Meclisleri kurulması hızlanmıştır. Bu idareler elinde Maarif Nizamnâmesi’nin 
uygulanmasıyla ibtidâiler, rüşdiyeler, idadiler ve sultanilerden meydana gelen eğitim sistemi tüm ülkede yaygın hale 
gelmiştir11. 

Osmanlı Devleti’nin maarif teşkilât yapısını yukarıda oldukça genel hatlarıyla ortaya koymaya çalıştık. Osmanlı 
Devleti, tüm bu süreçleri işletirken, bir yandan da son derece geniş ülke coğrafyasında yapılan her türlü iş ve işlemi 
kayıt altına almaktaydı. Osmanlı bürokrasisinin hemen her şeyi kayıt altına alan bir yapıya sahip olması hasebiyle, 
devlete ait büyük bir arşiv mevcuttur. Hazine-i Evrak adı verilen bu arşiv sayesinde gerek maarife gerekse diğer pek 
çok alana dair bilgilere ulaşabilmekteyiz. Maarifte meydana gelen gelişmeleri, açılan mektepleri, meclisleri, mektep-
lerin işleyişlerini vs. anlayabilmek için Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde yer alan tasnifler büyük önem arz etmektedir. 
Şimdi maarif tarihi hakkında bilgilere ulaşabileceğimiz arşiv kayıtlarına bakalım. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Maarif Nezareti )MF(’nde 21 adet fon bulunmaktadır. Bu fonlar şunlardır: 
• Tedrisat-ı Âliye Dairesi )MF. ALY.(
• Daru’l-Eytam )MF.EYT.(
• Hıfzıssıhha-i Mekatib )MF.HFS.(
• Heyet-i Teftişiyye Kalemi )MF.HTF.(
• Tedrisat-ı Hususiyye Kalemi )MF.HUS.(
• Daru’l Hayr )MF.HYR.(

7 Ayşegül Altınova, Osmanlı Modernleşmesinde Rüşdiye Mektepleri, Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara, 2010, s. 23, 100.
8 Akyıldız, Tanzimat Dönemi Osmanlı Merkez Teşkilâtında Reform, İstanbul, 1993, s. 229; Necdet Sakaoğlu, Nuri Akbayar, Avrupalılaşmanın 

Yol Haritası ve Sultan Abdülmecid, Denizbank Yay., İstanbul, 2008, s. 298; Mahmud Cevad, bu meclisin açılışı hakkındaki resmî tebliğin 
tarihini 4 Rebiülahir )12 Nisan 1845( olduğunu söyler. Bkz. Mahmud Cevad, a.g.e., s. 25.

9 Akyüz, Türk Eğitim Tarihi, Pegem A Yay., Ankara, 2004, s. 174; Bilim, a.g.e., s. 127; Maarifin teşkilât yapısı hakkında yapılan yenilikler, 
açılan meclisler ve işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Altınova, a.g.t., s. 23-56. 

10 Nizamnâmenin 131-141. maddeleri Meclis-i Kebîr-i Maârif ile ilgili hükümleri içerir. Bkz. Düstûr-I. Tertip, C. I, s. 205-207; Mahmud Cevad, 
a.g.e., s. 446-450; Bilim, a.g.e., s. 137.

11 İlhan Tekeli, Selim İlkin, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eğitim ve Bilgi Üretim Sisteminin Oluşumu ve Dönüşümü, Türk Tarih Kurumu Basıme-
vi, Ankara, 1999, s. 75; Bu dönemdeki eğitim faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, 
TTK Basımevi, Ankara, 1991.
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• Tedrisat-ı İbtidaiyye Kalemi )MF.İBT.(
• İstanbul Maarif Müdüriyeti )MF.İMF.(
• İstatistik Kalemi )MF.İST.(
• Kütüphane-i Umumi )MF.KTU.(
• Levazım Kalemi )MF.LVZ.(
• Matbaa-i Amire Müdüriyeti )MF.MA.(
• Mekatib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiyye Müfettişliği )MF.MGM.(
• Maarif Muhasebe Kalemi )MF.MH.(
• Meclis-i Kebir-i Maarif )MF.MKB.(
• Mektubi Kalemi )MF.MKT.(
• Müze-i Hümayun Müdüriyeti )MF.MÜZ.(
• Sicill-i Ahval Şubesi )MF.SCL.(
• Tedrisât-ı Tâliye Dairesi )MF.TLY(
• Telif ve Tercüme Dairesi )MF.TTD(
• Evrak Odası )MF.VRK(

Yukarıda adı geçen arşiv fonlarında Osmanlı Devleti’nin farklı coğrafyalarındaki ilk, orta ve yüksek eğitim ka-
demelerinde yer alan mektepler, bunların eğitim öğretim faaliyetleri, ders ve sınav sistemleri,  öğrenci ve öğretmen 
sayıları, maarif müdürlüklerindeki iş ve işleyişler, mekteplerin teftişleri, gayr-i müslim mekteplerdeki durum gibi 
eğitim hayatına ışık tutan son derece geniş bir bilgi hazinesi mevcuttur. Eğitim tarihinin hangi yönüne dair bir çalışma 
yapılacaksa araştırmacı bu fonlardan ilgili olanlara müracaat ederek çalışmasını tamamlayabilmektedir. Söz konusu 
fonlarda yer alan vesikalar, Osmanlı Devletinin hâkimiyet sahasındaki geniş toprakların hepsini kapsadığı için bu 
vesikalardan coğrafî unsurların mekteplerin işleyişini nasıl etkilediğine dair de önemli ipuçları elde edilmektedir. Biz 
burada her fonun hangi konuları içerdiğine dair genel bir bilgi verdikten sonra, örnek olması için o fonda yer alan 
birkaç belgeden de özetle söz edeceğiz. 

Bu fonların sadece birkaçının belge özetleri yer almaktadır. Dolayısıyla belge özetlerinin yer aldığı fonlarda 
)Maarif Mektubi Kalemi )MF. MKT( gibi( bilgiye ulaşmak daha kolaydır. Çünkü araştırılacak konu ile ilgili anahtar 
kelime girilmesi halinde konuya dair özetleri yer alan belgelerin hepsini görmek mümkündür. Oysa sadece dijital 
görüntüleri mevcut olan fonlarda araştırma yapmak ve bir bilgiye ulaşmak ancak tüm belgelere göz atmak ve bunun 
sonucunda belki yüzlerce belgeye baktıktan sonra aranan bir belgeye ulaşmak şeklinde olacağından daha uzun ve 
zahmetli bir çalışma süreci gerekmektedir. Fakat uzak olmayan bir geçmişte bu belgelerin dijital görüntülerinin bile 
olmadığı düşünülecek olursa mevcut durumu eskisine göre çok da zahmetli bulmamak gerektiği kanaatindeyiz. 

Aşağıda fonlara dair verilecek olan sayısal veriler, bizim bu çalışmayı tamamladığımız 2018 yılı Mart ayı başı 
itibariyle mevcut olan rakamlardır. Nitekim bu rakamlara “Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi”12 nin 2017 sonların-
da çıkan güncel baskısından faydalanmış olmakla birlikte kendimiz de sisteme bakarak değişiklik olup olmadığının 
kontrolünü yaptık. Tasnif çalışmaları süratle devam ettiğinden ve her gün yeni belgeler, yeni görüntüler, yeni özetler 
sisteme yüklendiğinden rakamların kısa bir süre sonra bile değişiklik göstermesi muhtemeldir. Söz konusu maarif 
fonlarında mevcut bilgiler ve her fona dair vereceğimiz örnek belgeler aşağıda tek tek ele alınmıştır: 

Tedrisat-ı Âliye Dairesi (MF.ALY.)

1910 yılında kurulmuş olan, Tedrisât-ı Âliye Dairesi, adından da anlaşılacağı üzere Osmanlı Devleti’ndeki “âli” 
yani yüksekokullara ait iş ve işlemlerin yürütüldüğü bir birimdir. Bu birime ait fonda 1872-1923 yılları arasında yük-
sekokullarla ilgili belgeler yer almaktadır13. 

Bu fonda 2018 Mart ayı itibariyle 174 adet dosya ve her bir dosyanın içerisinde yüzlerce belge yer almakta olup, 
bu belgelerin dijital ortamda görüntüleri olmakla birlikte günümüz harfleriyle özetleri bulunmamaktadır.

Bu fonda; o sene mekteb-i sultaniye meccanen )parasız( şakirdan alınıp alınmayacağı,14 Diyarbakır’da açılacak 

12 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2017, 255-259.
13 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 255.
14 BOA. MF. ALY. 1/11, )28 Ş 1294 / 23 Eylül 1881(.
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idadi mektebi ve buraya gönderilecek risaleler hakkındaki iş ve işlemler,15 Beyrut Mekteb-i Mülkiye-i idadinin mual-
lim ve müstahdemlerinin isimlerinin ve maaşlarının yer aldığı cedveller16, Şam Tıbbiye Mektebi’ndeki bazı öğretmen-
lerin vazifelerini tam olarak yerine getirmemelerinden dolayı memuriyetlerine nihayet verilmesi ve yerlerine atanacak 
öğretmenlere dair bilgiler,17 Darülfünûn edebiyat ve fen fakültelerinin dersleriyle ilgili düzenlemelerin18 yer aldığı çok 
sayıda belge yer almaktadır. 

Darü’l-Eytâm (MF. EYT.)

Darü’l-Eytâm Müdüriyeti, diğer çoğu fona göre biraz daha geç bir tarihte 1917 yılında kurulmuştur. Bu müdür-
lüğe ait fonda, devletin çeşitli vilayetlerindeki yetim ve kimsesiz çocuklara yönelik yurt ve okulların işleyişi ile ilgili 
belgeler yer almaktadır19.  Bu konuda araştırma yapanların başvuracağı ilk başvuru kaynaklarından biridir.

Bu fondaki belgeler, 1914-1922 tarihleri arasını kapsamakta olup 20 adet dosyayı havidir. Her bir dosyanın içe-
riğinde 200 ila 600 arasında belge yer almaktadır. Bu belgelerin de dijital görüntüleri olmakla birlikte özetleri henüz 
bulunmamaktadır.  

Bu fonda, Darü’l Eytâm’a kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler hakkında yapılan tahkikat neticesinde sunulan 
raporlar,20 Darü’l Eytam’a satın alınacak eşyaların listesi21, Haydarpaşa Darü’l Eytâm Hastahanesi vefat raporları yer 
almaktadır. Söz konusu raporlarda vefat eden çocuğun yaşı, babasının adı, mektebinin adı, vefat tarihi, hastalık teşhisi 
gibi bilgilerin yer aldığı tablolar bulunmaktadır22. Yine bu fonda da diğer pek çok fonda olduğu gibi öğretmen tayin-
lerine dair bilgiler de yer almaktadır23.

Hıfzıssıhha-i Mekatib (Sıhhiye Müfettişliği) (MF.HFS.)

Diğer adı Sıhhhiye Müfettişliği de olan ve Maârif Nezareti’nin sağlık işleriyle ilgilenen bu birimin kuruluş tarihi 
kesin olarak bilinmemekle birlikte 1901 yılında Sıhhiye Müfettişliği, 1911’den sonra Hıfzıssıha-i Mekâtib Dairesi 
adını almıştır. Bu dairenin asli vazifesi okulların sağlık işleri, sağlık kurallarına uygun olarak düzenlenip düzenlen-
mediklerinin incelenmesi ve gerekli durumlarda ıslah edilmesidir. Yatılı okullarda görevli olan tabipler de bu daireye 
bağlıdır. Bu fonda söz konusu daireden çıkan sağlıkla alakalı belgeler yer almaktadır24. 

1866-1923 tarihleri arasını kapsayan bu fonda 10 adet dosya bulunmakta olup her bir dosyada 100- 450 arası 
belge yer almaktadır. Bu fondaki dosyaların da dijitalleri mevcut olmakla birlikte özetleri yoktur.

Bu fonda örneğin, Darülmuallimin’deki aşısız öğrencilerin aşılanması için aşı memuru talebi,25 aşılanan kişilere 
dair aşı sertifikaları26 Sıhhiye müfettişlerinin raporlarının özetlerinin27 yer aldığı belgeler yer almaktadır.

Heyet-i Teftişiyye Kalemi (MF.HTF.)

1870 yılında kurulmuş olan bu birim, mevcut mekteplerin, mekteplerde görevli öğretmenlerin ve memurların 
durumunu ve tedrisatın işleyişini teftiş etmekle vazifelidir. Bu fonda, müfettişlerin teftişleri neticesindeki değerlendir-
meleri, raporları vs. yer almaktadır28. 

1890-1922 yılları arasını kapsayan bu fonda 10 adet dosya bulunmakta ve her bir dosyanın içinde 200 ila 350 
arası belge yer almaktadır. Dijitalleri bulunan belgelerin özetleri henüz sistemde yer almamaktadır. 

Örnek olarak, Rumeli vilayetinin maarif müfettişliği vazifesinin hangi illeri kapsadığı vs. bilgileri içeren bel-
geler29, mekteplerde meydana gelen münasebetsiz haller hakkındaki bilgilendirmeler30, Erzurum sancağı mekâtib-i 

15 BOA. MF. ALY. 4/1, )02 M 1306 / 08 Eylül 1888(.
16 BOA. MF. ALY. 4/64, )08 Ra 1306 / 12 Kasım 1888(.
17 BOA. MF. ALY. 56/113, )11 Ra 1332 / 07 Şubat 1914(.
18 BOA. MF. ALY. 80/95, )09 Ş 1333 / 22 Haziran 1915(. 
19 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 255.
20 Ali Sabir Efendi’nin kayıt talebi ve hakkında yapılan tahkikat için bkz. BOA. MF. EYT. 1/7, )19 S 1333 / 06 Ocak 1915(.  Darüleytam’a kabul 

edilecek etfâle mahsus tahkikat varası için bkz. BOA. MF. EYT. 1/88, )28 Za 1333 / 07 Ekim 1915(.
21 BOA. MF. EYT. 1/11, )27 Ra 1333 / 12 Şubat 1915(.
22 BOA. MF. EYT. 20/9, )26 Ş 1340 / 24 Nisan 1922(. Bu belgede çok sayıda çocuğun vefat kaydı bulunmaktadır. 67 adet belge mevcuttur.
23 Bebek Zükûr Darüleytamı müdüriyetine yazılan ve boşalan muallimliğe yeni bir muallim atanması hakkında bkz. BOA. MF. EYT. 14/18, )24 

Za 1337 / 21 Ağustos 1919(. 
24 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 255.
25 BOA. MF. HFS. 1/3, )17 Ra 1305 / 03 Aralık 1887(.
26 BOA. MF. HFS. 1/11, )21 M 1315 / 22 Haziran 1897(.
27 BOA. MF. HFS. 1/79, )17 R 1327 / 08 Mayıs 1909(, BOA. MF. HFS. 1/96, )03 C 1327 / 22 Haziran 1909(.
28 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 256.
29 BOA. MF. HTF. 1/2, )21 L 1308 / 30 Mayıs 1891(.
30 BOA. MF. HTF. 1/5, )21 Za 1310 / 06 Haziran 1893(.
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ibtidaiye müfettişliğinden verilen rapor31 gibi teftişle alakalı çok sayıda belge bulunaktadır.

Tedrisat-ı Hususiyye Kalemi (MF.HUS.)

1910 yılında kurulmuş olan bu birime ait evrakların yer aldığı fonda, Osmanlı cemaatleri ve cemiyetleri veya 
şirketlerce açılan özel okullar ve kursların denetimi sonucu ortaya çıkan durumlar hakkında belgeler yer almaktadır32. 

1879-1922 yılları arasını kapsayan bu fonda 21 adet dosya ve her bir dosyanın içinde ortalama 100-250 arası 
belge yer almaktadır. 

Örneğin, Edirne’de Bulgar eksarhlığı tarafından açılması arzu edilen papaz mektep hakkındaki yazışmalar33 yer 
alırken, Selânik Mekteb-i Hususiyyesinin müessis ve müdürü Şemsi Efendi’ye dördüncü rütbeden mecidi nişanı veril-
mesi34, Manastır vilayetinde bir köydeki Rum kız ve erkek çocuklarına mahsus mektebin müşerref harab olması35 bu 
fondaki belgelerden sadece birkaçıdır. Yine İttihad ve Terakki mektebinde okuyan beşinci sınıf talebesinden Ahmed 
Efendi’nin 327-328 ders yılı sonunda yapılan umumi imtihanlarda aldığı notlar ve sınıf atlamasına dair belgeler36 gibi 
öğrencilerin aldıkları notların yer aldığı belgeler yer almaktadır.

Darü’l Hayr (MF.HYR.)

Fakir ve kimsesiz çocukların öğrenimi için İstanbul’da açılmış olan ve 1884-1909 yılları arasında faaliyetini 
sürdüren bu okula ait evrakların yer aldığı fonda37 26 adet dosya ve her bir dosyanın içeriğinde 100 ila 450 arası belge 
yer almaktadır. Bu fondaki belgeler, 1887-1910 tarihleri arasını kapsamaktadır. 

Darü’l hayr binasına yapılacak olan kalorifer için gerekli şartlar hakkında malumat38, Darü’l hayr’da okutulacak 
Bağçedanlık dersi için gerekli olacak alet ve edevatlar39, Darü’l hayr için satın alınması gereken eşya için harcanacak 
miktarlar40, Darü’l hayr-ı Âli inşaatı için satın alınan mermerler, buraya gönderilen eşyaya ait cedveller41, Darü’l 
hayr’da çalışan memurlardan görevden ayrılanların yerine başkasının göreve getirilmesi42 gibi belgeler bu fonda mev-
cuttur. 

Tedrisat-ı İbtidâiyye Kalemi (MF.İBT.)

 1880 yılında kurulmuş olan bu birime ait çok sayıda belge bu fonda yer almaktadır. Zira bu fonda ülke ge-
nelindeki ilköğretimlere dair bütün özel ve devlet kurumlarına ait, ders kitaplarının seçimine, temin edilmesine ve 
diploma verilmesine dair belgeler yer almaktadır43. 

 1873-1922 yılları arasını kapsayan bu fonda 728 dosya ve içlerinde yüzlerce belge yer almaktadır. Bu ta-
ramalar sistemden “Gömlek” tasnifi ile taratıldığında çıkmaktadır ve bunların büyük bir kısmında dosya numarası 
104’ten 728’e kadar yer alan belgeler bulunmaktadır. 

Bu fonda yer alan belgelerden bir kısmı, ülke coğrafyasının her köşesinde mekteplerin açılışına dair bilgilere 
yer vermektedir. Örneğin bir belgede Darülmuallimin’e devam eden öğrenci sayısının 15 olduğu ve bu talebelerin 
sayısının az olmasına rağmen iaşesi konusunda sıkıntılar yaşandığına dair bilgiler yer almaktadır.  I. Dünya Savaşı 
devam ederken bu öğrencilerin iaşesi için ordu kumandanlığına yapılan müracaata rağmen ancak ekmek verilebilece-
ği belirtilmiş ve iktisadi sebeplerden dolayı öğrencilerin iaşesinin mümkün olmadığı, her öğrenciye sadece yevmiye 
verilebildiği ve nehari )gündüzlü( olarak devamlarının sağlanabildiği44 anlaşılmaktadır. 

Erzurum Kiğı Mekteb-i Rüşdiyesi muallimi gönderdiği dilekçede program dâhili kitap ve risalelerin gönderilme-
sinde güçlük çekildiğini, isimleri gönderilse bile kitapçıların kitaplarını satmak için program dışı kitaplar sattıklarını,  
program dâhilindeki kitapların da pahalı olarak satıldığı ifade ediliyordu. Bu yüzden rüşdiye mekteplerinde bir kütüp-
hane olması gerektiği ve Maârif idaresinden rüşdiye ve ibtidâiler için yeterli sayıda kitap ve risalelerin gönderilmesi 

31 BOA. MF. HTF. 1/62, )29 Z 1328 / 01 Ocak 1911(.
32 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 256.
33 BOA. MF. HUS. 1/2, )17 Ca 1301 / 15 Mart 1884(.
34 BOA. MF. HUS. 1/5, )06 S 1306 / 12 Ekim 1888(.
35 BOA. MF. HUS. 16/19, )20 M 1330 / 10 Ocak 1912(.
36 BOA. MF. HUS. 18/116, )14 L 1330 / 26 Eylül 1912(. 
37 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 256.
38 BOA. MF. HYR. 1/5, )1313 / 1895/1896(.
39 BOA. MF. HYR. 1/15, )20 R 1321 / 16 Temmuz 1903(.
40 BOA. MF. HYR. 1/16, )23 Ca 1321 / 17 Ağustos 1903(.
41 BOA. MF. HYR. 1/65, )23 Ş 1321 / 14 Kasım 1903(.
42 BOA. MF. HYR. 1/114, )25 L 1321 / 14 Ocak 1904(.
43 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 256.
44 BOA. MF. İBT. 636/97, )06 M 1336 / 23 Ekim 1917(. 
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gerektiğine dikkat çekiyordu45. Yine bu fonda yer alan belgelerden birinde 1911 senesinde Cihangir İnas Rüşdiye-
si’nde meydana gelen bir hadise hakkında tahkikat yapılması için müfettiş Mustafa Efendi’nin görevlendirildiğini46 
görüyoruz. 

İstanbul Maarif Müdüriyeti (MF.İMF.)

Ülke genelindeki değil, sadece İstanbul’da merkez teşkilâtı bünyesinde bulunan okulların iş ve işlemlerini yürü-
ten bu birime ait fonda İstanbul mekteplerine dair bilgilerin yer aldığı belgeler mevcuttur47. 

1905-1922 tarihleri arasını kapsayan fonda 243 dosya bulunmakta, her bir dosya içeriğinde yüzlerce belge yer 
almaktadır. Bu fondaki belgelere örnek verecek olursak; 

Darülmuallimin mezunu olup İstanbul vilayeti maarif müdüriyetine müracaat eden ve daha önce taşrada öğret-
menlik yapmış olup artık İstanbul’daki ibtidai mekteplerinden birinde görev almak istediğini belirten dilekçeler;48 
İstanbul vilayetinde bulunan mekteplerin isimlerinin yer aldığı bir cedvel )1323-1324(;49 Beyoğlu’nda Cevdet Paşa 
Mektebinin 1337-1338 yıllarına ait imtihan cedvelleri50 bu fonda yer almaktadır.

İstatistik Kalemi (MF.İST.)

1892 senesinde kurulmuş olan bu birim, ülke genelindeki bütün mülkiye mektepleri ve ilmî müesseselere ait 
bilgileri toplayarak önceki senelerle mukayese etmek ve sonuçlarını nezârete arz etmekle görevliydi51. 

1892-1922 yılları arasını kapsayan bu fonda 60 dosya bulunmaktadır. Her bir dosyanın içinde yüzlerce belge yer 
almaktadır. 

Bu fonda genellikle sayısal verilerin, istatistiklerin yer aldığı belgeler yer almaktadır. Dolayısıyla bir yerdeki 
öğrenci sayısının artması veya azalması ile ilgili çok sayıda belge vardır. Örneğin Bağdat vilâyeti maarif müdürü 
imzasıyla yer alan belge, umum mekâtib-i ibtidaiye talebesinin 1313 senesindeki azalmasının sebeplerinin araştırıl-
dığını ve Bağdad rüşdiye-i askeriyesinin talebe kabulü zamanına tesadüf etmesi sebebiyle öğrencilerin mektebi terk 
ederek askerî rüşdiyeye kayıt yaptırdıklarının anlaşıldığı52 ifade edilmektedir. Trabzon vilayetindeki ibtida, rüşdi ve 
idadi mekteplerinden gönderilen cetveller sayesinde mektebin ilerleme veya gerileme derecesinin anlaşılması ve ona 
göre ıslahatlara girişilmesinden53 bahsetmekteyken Trablusgarp54 ve Aydın55 vilâyetine ait istatistik cetvellerinde de 
eksiklikler olduğundan yeniden istenmesine meydan verilmeden gönderilmesi talep edilmişti. Konya vilâyetinin bazı 
kazalarından gelmesi gereken istatistik cetvelleri ise gecikmişti56. Sivas vilâyetinin gönderdiği istatistik cetveli de 
yanlış olduğu için yeniden düzenlenmiş ve rakamlar konusundaki karışıklık giderilmeye çalışılmıştır 57. 

Vilâyetlerde yapılan imtihanlar da merkeze rapor edilmekte, bu istatistikler sayesinde okullardaki dersler ve 
öğrencilerin başarısı hakkında genel bir fikir edinilmekteydi. Ankara’nın Kalecik ilçesindeki rüşdiye mektebi öğren-
cilerinin sınavlardan aldıkları notların yer aldığı cetvel58 gibi Beypazarı59, Yemen vilâyetine bağlı Hudeyde sancağına 
tabi Zebîd kazası60 Kerkük mülkî rüşdiye mektebi ve Erbil kazası61 gibi ülkenin pek çok farklı coğrafyasından ve sa-
dece şehir merkezleri değil, kazalara kadar imtihanların nasıl yapıldığına ve bu imtihanlarda öğrencilerin hangi notları 
aldıklarına dair gönderilen imtihan cetvelleri ile tüm ülke geneli hakkında bilgiler bu fonda yer almaktadır. 

Maarif Nezareti’ne gelen istatistik cedvelleri, ülkenin her köşesindeki eğitim öğretim faaliyetleri ve öğrenci sayı-
ları hakkında bilgi sahibi olunmasında, ona göre tedbirler alınıp politikalar üretilmesinde devlete veri sağlamaktaydı.

45 BOA. MF. İBT. 217/110, )21 Za 1326 / 15 Aralık 1908(.
46 BOA. MF. İBT. 354/28, )28 Z 1329 / 20 Aralık 1911(. Bu belgeyi dosya usulü taramada görmüş olmamıza rağmen, arşivde dijital kayıtlarda 

yer almamaktadır. 
47 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 256.
48 BOA. MF. İMF. 1/14, ) 10 Za 1326 / 04 Aralık 1908(.
49 BOA. MF. İMF, 1/16, )20 S 1327 / 13 Mart 1909(. )Bu belgenin içerisinde, Mekâtib-i ecnebiyye, mekâtib-i gayr-i müslimeye dair mekteplerin 

isimleri yer almaktadır. 
50 BOA. MF. İMF. 243/8, )09 S 1341 / 01 Ekim 1922(.
51 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 256.
52 BOA. MF. İST. 2/55, )26 S 1319 / 14 Haziran 1901(.
53 BOA. MF. İST. 1/91, )07 C 1313 / 25 Kasım 1895(.
54 BOA. MF. İST. 1/72, )13 B 1312 / 10 Ocak 1895(.
55 BOA. MF. İST. 1/73, )13 B 1312 / 10 Ocak 1895(.
56 BOA. MF. İST. 1/75, )13 B 1312 / 10 Ocak 1895(.
57 BOA. MF. İST. 2/57, )24 Ra 1319 / 11 Temmuz 1901(.
58 BOA. MF. İST. 1/116, )12 S 1315 / 13 Temmuz 1897(.
59 BOA. MF. İST. 1/121, )11 Ra 1315 / 10 Ağustos 1897(.
60 BOA. MF. İST. 5/62, )12 C 1325 / 23 Temmuz 1907(.
61 BOA. MF. İST. 5/70, )08 B 1325 / 17 Ağustos 1907(.
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Kütüphane-i Umumi (MF.KTU)

1877 yılında Kütüphane-i Umûmi adıyla bir kütüphane kurulmasına teşebbüs edilmiş,1879 yılında İstanbul’da 
bulunan vakıf kütüphanelerindeki kitapların araştırılması, incelenmesi ve isimlerinin belirlenmesi için bir komisyon 
teşkil edilmişti. 1886 yılında nezâretin teşkilâtı içerisinde Kütüphâneler Tahrir Memurluğu kurulmuş, bir yıl sonra 
da 1887 yılında Kütüphâne-i Umûmi Kalemi tesis edilmiştir. 1905 senesi Maârif Nezâreti bünyesinde Kütüphaneler 
Müfettişliği adı altında görülmekle beraber bu kalemin varlığına nezâretin son yıllarında rastlanmamıştır62. 

1881-1922 yılları arasını kapsayan bu fonda 9 adet dosya bulunmakta olup, her bir dosyada 100 ila 300 arasında 
belge yer almaktadır. 

Bu fonda bilhassa vilayetlere gönderilen kitaplar ve risalelere dair cedveller63, kitap anbarında bulunan kitapların 
mevcutları ve fiyatlarına dair cedveller64, Dersaadet’te neşr olunan gazetelerin posta ücretiyle beraber abone fiyatları65 
gibi kitaba, gazeteye, risalelere dair çok sayıda belge bu fonda yer almaktadır. Yine bu fonda fakir oldukları için kitap 
alamayan talebelere verilen kitapların listesini66 de görmek mümkündür.

Levazım Kalemi (MF.LVZ)

1910 yılında kurulmuş olan Levazım Kalemi, Nezâret dairesiyle, İstanbul’da ve taşrada bulunan bütün okulların 
eğitim araç ve gereçlerinin temin edilmesinden sorumluydu67. 

1867-1922 yılları arasındaki belgelerin yer aldığı bu fonda 50 adet dosya ve her bir dosyada yüzlerce belge yer 
almaktadır. Dosyaların bir kısmının dijital görüntüleri sistemde görünmemekle birlikte, talep edilmesi halinde sisteme 
yüklenebiliyor. Fakat özetleri bulunmadığı için araştırmacının hangi belgeyi istediğini bilemeyecek olması ve ciddi 
bir tarama yapması gerekliliği diğer pek çok fonda olduğu gibi işi oldukça güçleştirmektedir. 

Bu fonda da pek çok fonda olduğu gibi ülkenin her köşesinden malumat sahibi olmak mümkündür. Örneğin Ma-
nastır vilayeti leyli idadi-i mülkiyesi için satın alınacak olan çeşitli erzaklara )pirinç, sabun, nişasta, kuru üzüm, odun, 
ekmek vs.(68dair bilgiye rastlamak mümkün iken, mülga Aşiret Mektebi demirbaşından Dersaadet Leyl-i Kız Sanayi 
Mektebi’ne teslim edilen eşyaların listesi69 de bulunabilmektedir. Rodos inas rüşdiyesinin teftişi sırasında mektebin 
intizam ve tedrisatının yeterli derecede bulunduğu, el hünerlerinin de şayan-ı takdir bir halde bulunduğundan bahse-
dilmekte; fakat şimdiye kadar dikiş ve biçkiye dair bir eğitim verilemediği belirtilerek bunun için gerekli olan iki adet 
Singer makinesinin satın alınması hususunda talepte bulunulduğunu70 görüyoruz. 

Matbaa-i Amire Müdüriyeti (MF.MA)

Matbaa-i Amire )Devlet Matbaası(, 1864 yılında kurulmuş, 1877 yılında ise Maârif Nezâreti’ne bağlanmıştır. 
Ders kitaplarının basımı ve çoğaltılmasından sorumludur. Bunun yanı sıra resmi dairelerde kullanılan Takvim-i Vekâ-
yi, düstur gibi gazete, defter ve evrakın ve diğer resmî mecmuaların, Mebusan ve Âyân meclislerine ait kanun layiha-
larının basım ve çoğaltılmasından sorumludur71. 

1873-1922 yılları arasını kapsayan bu fonda 2 adet dosya olduğu görülmektedir. 1. dosyada kayıtlı 137, 2. dosya-
da kayıtlı 287 belge yer almaktadır. Belgeler dijital olarak görüntülenebilir olmakla birlikte özetleri bulunmamaktadır.

Belgelerde de Matba’a-i Âmire’de kullanılan kâğıtların satın alınmasına dair72 belgeler, Matbaa-i Amire’nin 
1314 senesi Kânun-ı Sâni icmali73, Matbaa-i Amire nizamname layihasının esbab-ı mucibe mazbatası74 gibi belgeler 
yer almaktadır.

Mekâtib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiyye Müfettişliği (MF.MGM)

1894-1909 yılları arasında faaliyetini sürdürmüş olan bu birim, İstanbul ve Bilâd-ı Selâse’deki )Üsküdar, Galata, 

62 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 257.
63 Aydın vilayetine gönderilen kitap ve risaleler için bkz. BOA. MF. KTU. 1/1, )12 B 1298 / 10 Haziran 1881(.
64 BOA. MF. KTU. 1/35, )21 Z 1315 / 13 Mayıs 1898(.
65 BOA. MF. KTU. 1/60, )25 B 1319 / 07 Kasım 1901(.
66 BOA. MF. KTU. 9/48, )07 S 1335 / 03 Aralık 1916(
67 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 257.
68 BOA. MF. LVZ. 6/4, )12 M 1326 / 15 Şubat 1908(.
69 BOA. MF. LVZ. 6/7, )23 M 1327 / 14 Şubat 1909(.
70 BOA. MF. LVZ. 9/88, )04 M 1329 / 05 Ocak 1911(. 
71 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 257.
72 BOA. MF. MA. 2/4, )24 Ca 1314 / 31 Ekim 1896(.
73 BOA. MF. MA. 2/20, )01 Ş 1316 /  15 Aralık 1898(.
74 BOA. MF. MA. 2/55, )19 Ra 1328 /  31 Mart 1910(.
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Eyüb( yabancı okulları denetleme ve onların işlemlerini yürütmekle görevlidir.75 1872-1992 yılları arasında belgeleri 
kapsayan bu fonda 10 adet dosya olduğu görülmektedir. Her dosyada 100-350 arası belge yer almaktadır. 

Beyrut’ta Amerikalılar tarafından inşa ettirilmiş olan Mekteb-i Fünûn-ı Tıbbiye’ye dair bilgiler76, İstanbul’da 
kızlar için açılmış olan Amerikan Koleji ve burada okutulan dersler77, Maraş’ta Amerikan misyonerleri tarafından inas 
mektebinin karşısına yapılmak istenen kışla78 hakkındaki bilgiler bu fonda yer alan sadece birkaç belgedir.  

Maarif Muhasebe Kalemi (MF.MH)

Maârif Nezâreti’nin bütün gelirlerinin tahsili, maaşların ve masrafların ödenmesi, bunlarla ilgili her türlü kaydın 
tutulması ile ilgili görevleri yürüten kalemdir79. 

1850-1922 yılları arasındaki belgelerin yer aldığı bu fonda 2405 dosya yer almaktadır. 2018 Mart ayı itibariyle 
dijital görüntüsü en az olan fon diyebiliriz. Zira dosya sayısı çok fazla olmasına rağmen, sadece birkaç dosyanın gö-
rüntüsü mevcuttur. 

Bursa mekteb-i idadi-i mülkî hocalarının maaşlarını hak ettiklerine dair80 bilgiler, bir mektepteki odacı ve hade-
me maaşına dair bilgiler81 bu fonda yer almaktadır.

Meclis-i Kebîr-i Maârif (MF.MKB.)

Tedrisat İdaresi tarafından verilecek talimat ve ders cetvelleri ile ders kitaplarını seçmek ve eğitime ait bütün 
nizamname ve kanun layihaları hakkında fikir beyan etmek vb. görevlerini yürütüldüğü kalemdir82. 

Bu fondaki belgeler, “Dosya No” olarak tarayınca 216 dosya mevcut olup her dosyada yüzlerce belge yer almak-
tadır. 1870-1922 yılları arasını kapsamaktadır.  Dijital görüntülerinin tamamı mevcut olmakla birlikte özetleri şimdilik 
sistemde mevcut değildir. 

Bu fonda; Konya inas rüşdiyesine Kız Sanayi Mektebi mezunlarından Hatice Hanım’ın 500 guruş maaşla atan-
ması83, Meclis-i Kebir-i Maarife Mahsus zabıt varakaları84, Basra Rüşdiye Mektebi muallim-i evvelinin memuriyeti 
terk etmesi üzerine yerine Kerbela Rüşdiye Mektebi muallim-i evveli Nuri Efendi’nin tayin edilmek istenmesi, fakat 
bu kişinin Darülmuallimin mezunu olmaması sebebiyle Darülmuallimin mezunu başka birinin atanması85 gibi çok 
sayıda belge yer almaktadır.  

Mektubî Kalemi (MF. MKT.)

Maârif Nezareti’nin kuruluşundan itibaren nezâretin diğer kurumlar, maârif müdürlükleri veya vilâyetlerle olan 
bilumum yazışmalarını yürüten kalem86 olan Mektûbi Kalemi, arşivde en çok belgenin yer aldığı fonlardan biridir. 

1872-1923 arası yılları kapsayan bu fonda eğitim öğretimin çeşitli alanlarına dair 1244 dosya ve her dosyada 
da yüzlerce belge yer almaktadır. Bu fonun dijital görüntülerinin yanı sıra günümüz Türkçesiyle özetlerinin olması 
araştırmacı için büyük kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede aranan kelime yazılarak istenilen belgeye çok kısa bir sürede 
ulaşmak mümkündür. 

Yine bu fonun ülke coğrafyasının doğusundan batısına, Balkanlardan Anadolu’ya ve Arap coğrafyasına kadar 
ülkenin her tarafındaki mekteplere ve eğitim meselelerine dair malumata yer veriyor oluşu kayda değerdir. 

Örneğin Darülmuallimat mezunu Hatice Hanım’ın babasının işi sebebiyle Amasya’ya yerleşmesi ve burada bir 
kız rüşdiye mektebi açılması için girişimde bulunması87, mektep açılış haberlerinin Takvim-i Vekayi’den duyurulması88 
gibi belgeler yer almaktadır. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının geniş bir coğrafyayı kapsaması ve ülkenin farklı bölge-
lerinde farklı iklimler görülmesi sebebiyle eğitim öğretim ve tatil günleri konusunda farklı uygulamalar görülmüştür. 

75 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 257.
76 BOA. MF. MGM. 1/12, )28 B 1301 /  24 Mayıs 1884(.
77 BOA. MF. MGM. 9/81, )21 Z 1333 / 30 Ekim 1915(.
78 BOA. MF. MGM. 6/35, )01 Za 1319 / 09 Şubat 1902(.
79 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 257.
80 BOA. MF. MH. 31/35, )13 R 1306 / 17 Aralık 1888(. Bu gömleğin içinde 121 adet belge mevcuttur. 
81 BOA. MF. MH. 749/53, )16 M 1319 /  05 Mayıs 1901(. 53 belgenin yer aldığı bu gömlekte Midilli İdadisinin müdür, odacı, hademe, aşçı vs. 

maaşları hakkında bilgiler yer almaktadır. 
82 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 258.
83 BOA. MF. MKB. 80/52, )10 M 1316 / 31 Mayıs 1898(.
84 BOA. MF. MKB. 200/85, )03 C 1329 / 01 Haziran 1911(.
85 BOA. MF. MKB. 105/4, )21 Za 1319 / 01 Mart 1902(.
86 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 258.
87 BOA. MF.MKT., 63/119, )02 Ş 1296 / 22 Temmuz 1879(.
88 Selânik’in Köprülü kasabasında rüşdiye mektebi açılması örneği için bkz. BOA. MF. MKT., 9/93, )09 M 1290 / 22 Haziran 1876(.
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Örneğin Basra ve onun gibi sıcak memleketlerde rüşdiye mekteplerinin tatil sürelerinin uzatılması gerektiği89, İsken-
derun’da havaların sıcak olması sebebiyle haziran başından eylül sonuna kadar mekteplerin tatil edilmesinin doğru 
olmadığı, bunun için de yaylada geçici olarak bir bina bulunarak mektep yapılması gerektiği90 gibi.  

Müze-i Hümayun Müdüriyeti (MF. MÜZ): (1872-1922 arası – Dosya adedi: 3)

1847 yılında Maârif Nazırı Suphi Paşa’nın gayretleriyle İstanbul’da Çinili Köşk’ün müze yapılması ve Harbiye 
anbarında saklı eski eserlerin oraya nakliyle Âsar-ı Âtîka Müze-i Hümâyûn resmen kurulmuş olup 1908 yılına ka-
dar nezâret bünyesinde kalmıştır. Görevi, Memâlik-i Osmâniye’deki kazılara nezâret etmek, bulunan eski eserlerin 
saklanması ve yurtdışına kaçırılmasını önlemek91 olan bu birime ait fonda 1872-1922 yılları arasındaki belgeler yer 
almaktadır. Toplam 3 dosyanın yer aldığı bu fonda şimdilik birinci dosyanın içerisinde 179, ikinci dosyanın içerisinde 
160, üçüncü dosyanın içerisinde 143 belge yer almaktadır. 

Bu fonda adından da anlaşılacağı üzere âsâr-ı atika )eski eserler( hakkında belgeler görülür. Örneğin Suriye vi-
layetinden gönderilen bir antika taş ile 272 parça âsâr-ı atikanın gönderilmesi92 Semadirek ceziresindeki hafriyattan 
teslim edilen âsâr-ı atikalar hakkında93 Antalya sancağındaki harabede İtalyanlarla birlikte hafriyat icrası94 gibi belge-
ler yer almaktadır.

Sicill-i Ahval Şubesi (MF.SCL.)

1882 yılında kurulmuş olan bu kurumun, maârif memurlarının azil, nasb, nakil, terfi kayıtlarını işlemek, biyog-
rafi ve hizmet cetvellerini tanzim etmek95 gibi görevleri vardı. Bu şubeye dair fonda 1880-1922 yılları arasındaki 
belgeler mevcuttur. Toplam 141 adet dosya bulunmakta olup, her bir dosyanın içinde 100-200 civarında belge yer 
almaktadır ve belgelerin görüntüleri mevcut olup özetleri bulunmamaktadır. 

Encümen-i teftiş ve muayenede müstahdem memurlardan bazılarının şayan-ı taltif olduklarından dolayı adı ge-
çen kişilere mecidiye nişanı verilmesi96 gibi ödül belgeleri yer almaktadır.  Yine tekaüd aidatıyla mükellef memurların 
tercüme-i hal varakası göndermesi gerekirken İstanbul ve bilâd-ı selasede bulunan kız ve erkek rüşdiye ve iptidaiye 
mekteplerindeki muallim ve müstahdemlerin henüz tercüme-i hal varakası göndermediği, bunun için bir an önce 
göndermeleri gerektiği97 gibi belgeler bu fonda yer almaktadır. “Maarif-i Umumiye Nezareti Sicil-i Ahval idaresine 
mahsus vukuat varakası” adı altında illerden gelen memurlar hakkında bilgiler yer almaktadır98. Böylece ülke coğraf-
yasının her köşesindeki görev değişiklikleri vs. hakkında malumat sahibi olabilmekteyiz. 

Tedrisât-ı Tâliye Dairesi (MF.TLY)

1880 yılında kurulmuş olup, orta öğretim kurumları sayılan idâdî ve sultânî mekteplerinin idaresi ve nezaretiyle 
görevli99 olan bu daireye ait fon 1879-1922 yılları arasındaki belgelere yer vermektedir. Şimdilik kayıtlı 698 dosya ve 
her dosyanın içerisinde yüzlerce belge bulunmaktadır. Belgelerin bir kısmının görüntüsü yer almakta iken büyük bir 
kısmının görüntüsü bulunmamaktadır. Fakat araştırmacının talebi halinde belgelerin görüntüleri sisteme yüklenebil-
mektedir.

Bu fonda ülkenin her köşesinden idadi ve sultanilere öğretmen atamaları ile ilgili belgelere rastlamaktayız. Me-
sela Cezayir-i Bahr-i Sefid’le ilgili bir belgede idadi mektebinde Fransızca muavinliğine fahri olarak bir muallim 
gönderilmesine dair yazışmalar yer almaktadır. Yine aynı belgede Şam idadisi coğrafya muallimliğine yapılan atama 
hakkında da bilgiye rastlanmaktadır100.  Mekteb-i idadi binasına dair bir resim/kroki yer almaktadır101.

89 BOA. MF. MKT. 140/87, ) 26 L 1309 / 24 Mayıs 1892(.
90 BOA. MF. MKT. 278/24, ) 29 S 1313 / 21 Ağustos 1895(.
91 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 258.
92 BOA. MF. MÜZ. 1/104, )04 Ş 1309 / 04 Mart 1892(.
93 BOA. MF. MÜZ. 1/107, )11 Ş 1309 / 11 Mart 1892(.
94 BOA. MF. MÜZ. 3/49, )04 Ca 1332 / 31 Mart 1914(. 
95 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 258.
96 BOA. MF. SCL. 1/6, )15 Ra 1301 / 14 Ocak 1884(.
97 BOA. MF. SCL. 6/10, )08 Z 1311/ 12 Haziran 1894(. 
98 Erzurum mekteb-i sultanisi Türkçe muallimi hakkındaki varaka için bkz. BOA. MF. SCL. 140/9 )08 R 1338(. Bu belgede Türkçe muallimi 

Sabri Efendi hakkında bazı sualler ve karşısında bu suallere cevaplar yer almaktadır. Örneğin bu cevaplarda muallimin derslerine muntaza-
man devam ettiği, oldukça ciddi olduğu, sa’y ve gayret ashabından olduğu gibi ifadeler yer almaktadır. Aynı zamanda Sabri Efendi’ye ait bir 
fotoğraf dahi mevcuttur. 

99 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 258.
100 BOA. MF. TLY. 7/40, )18 N 1309 / 16 Nisan 1892(.
101 BOA. MF. TLY. 1/12, )13 Ş 1302 / 28 Mayıs 1885(.
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Telif ve Tercüme Dairesi (MF.TTD)

1867 yılında kurulmuş olup, okullar için gerekli olan ve maârifin gelişmesine yardımcı eserleri takip ile görevli-
dir. 1881 yılında lağvedilerek yerine Encümen-i Teftiş ve Muayene kurulmuştur. 1913 yılından sonra teşkilât bünye-
sinde yerini alan bu daireye ait fondaki102 belgeler 1868-1922 yılları arasını kapsamaktadır. Fonda, 63 adet dosya ve 
her dosyada yüzlerce belge yer almaktadır. 

Fonda yoğun bir şekilde yeni yazılan bir kitabın tab edilmesine ruhsat verilmesine dair dilekçeler103 vs. yer al-
maktadır. 

Evrak Odası (MF.VRK)

Nezâret’e gelen ve nezaretten merkez dairelerle vilâyetlere yazılan tezkire, tahrirât ve dilekçeleri dosya usulüne 
göre kaydetmek ve dağıtım işlerini yapmakla görevli olan bu odaya ait fonda104 mekteplerdeki işleyiş vs. ile ilgili çok 
sayıda belge bulunmaktadır. 

1852-1922 yılları arasını ihtiva etmekte olan fonda 51 dosya ve herbir dosyada yüzlerce belge yer almaktadır. Bir 
kısmının görüntüleri mevcut iken bir kısmının görüntüsü sisteme henüz yüklenmemiştir. 

Bu fondaki belgelerden birinde Rum mekteplerine devam eden çocuklarının Türkçe öğrenmeleri arzusunda bulu-
nan ve bunun için bir muallim atanmasını isteyen Kozana105 kasabasının Hristiyan ahalisi tarafından verilen dilekçe106, 
kitap ve risale basmak için litoğrafya matbaası açmak için ruhsat istenmesi107 mekâtib-i ibtidaiye şakirdanı için gerekli 
olan ecza-yı şerife ve risaleler ile ilgili yazışmalar108 vs. yer almaktadır.

Yukarıda tek tek ele aldığımız ve çok az da olsa örneklemeye çalıştığımız fonların dışında Bâbıâli Evrak Odası 
)BEO(. Ayniyat Defterleri’nde ve başka bazı defterlerde de maarife dair bilgiler yer almaktadır. Görüldüğü üzere 
yukarıdaki verilen bilgiler ve örnekler bize, Osmanlı arşivinin ne denli uçsuz bucaksız olduğunu, kayıtların nasıl 
titizlikle tutulduğunu ve nasıl bir hazineye sahip olduğumuzu göstermektedir. Şu an yapılması gereken eksik olan 
kayıtların görüntülerinin süratle sisteme yüklenmesi ve en kısa zamanda özetlenmesidir. Bu sayede gerek maarif tarihi 
alanında gerekse diğer konularda çalışan akademisyenler, bilgiye daha hızlı ulaşma ve daha çok belge görme imkânına 
kavuşacaklardır. 

ÖZET

Osmanlı Tarihi araştırmacılarının en önemli başvuru kaynağı olan Osmanlı arşivleri, şüphesiz maarif tarihi ala-
nında çalışan araştırmacıların da ilk başvurduğu kaynak olmaktadır. Başbakanlık Osmanlı arşivinde online sistemde 
Maarif Nezareti )MF( kataloğunda on sekiz adet fon yer almaktadır. 

Bu fonlar şunlardır: Tedrisat-ı Âliye Dairesi )MF. ALY.(, Daru’l-Eytam )MF.EYT.(, Hıfzıssıhha-i Mekatib )MF.
HFS.(, Heyet-i Teftişiyye Kalemi )MF.HTF.(, Tedrisat-ı Hususiyye Kalemi )MF.HUS.(, Daru’l Hayr )MF.HYR.(, Ted-
risat-ı İbtidaiyye Kalemi )MF.İBT.(, İstanbul Maarif Müdüriyeti )MF.İMF.(, İstatistik Kalemi )MF.İST.(, Kütüphane-i 
Umumi )MF.KTU.(, Levazım Kalemi )MF.LVZ.(, Matbaa-i Amire Müdüriyeti )MF.MA.(, Mekatib-i Gayr-i Müslime 
ve Ecnebiyye Müfettişliği )MF.MGM.(, Maarif Muhasebe Kalemi )MF.MH.(, Meclis-i Kebir-i Maarif )MF.MKB.(, 
Mektubi Kalemi )MF.MKT.(, Müze-i Hümayun Müdüriyeti )MF.MÜZ.(, Sicill-i Ahval Şubesi )MF.SCL.(.

Yukarıda adı geçen arşiv fonlarında Osmanlı Devleti’nin farklı coğrafyalarındaki ilk, orta ve yüksek eğitim kade-
melerinde yer alan mektepler, bunların eğitim öğretim faaliyetleri, ders ve sınav sistemleri,  öğrenci ve öğretmen sayı-
ları, maarif müdürlüklerindeki iş ve işleyişler, mekteplerin teftişleri, gayr-i müslim mekteplerdeki durum gibi eğitim 
hayatına ışık tutan son derece geniş bir bilgi hazine mevcuttur. Eğitim tarihinin hangi alanına dair çalışma yapılacaksa 
araştırmacı bu fonlardan ilgili olanlara müracaat ederek çalışmasını tamamlayabilmektedir. Söz konusu fonlarda yer 
alan vesikalar, Osmanlı Devletinin hâkimiyet sahasındaki geniş toprakların hepsini kapsadığı için bu vesikalardan 
coğrafî unsurların mekteplerin işleyişini nasıl etkilediğine dair de çok önemli ipuçları elde edilmektedir. 

Biz bu çalışmamızda eğitim tarihi çalışmalarında söz konusu fonlarda ne gibi vesikaların mevcut olduğuna dair 
örnekler vermeyi diğer yandan ise bu vesileyle farklı coğrafyalarda yer alan mekteplerde iş ve işleyiş açısından ne gibi 

102 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 259.
103 BOA. MF. TTD. 1/14, )20 L 1289 / 21 Aralık 1872(; BOA. MF. TTD. 1/17, )29 L 1289 / 30 Aralık 1872(.
104 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, s. 259.
105 Kozana, 1883 senesinde Kosova vilâyetine bağlı bir kazadır. Bkz. Tahir Sezen, Osmanlı Yer Adları, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Mü-

dürlüğü, Ankara, 2017, s. 485.
106 BOA. MF. VRK. 1/119, )03 Ca 1300 / 12 Mart 1883(.
107 BOA. MF. VRK. 1/115, )08 R 1300 / 16 Şubat 1883(.
108 Prizren kasabası örneği için bkz. BOA. MF. VRK, 1/113, )28 Ra 1300 / 06 Şubat 1883(.
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farklılıklar olduğunu ortaya koymaya çalıştık.

ABSTRACT

Being the most important source of reference for Ottoman History researchers, Ottoman archives are undoub-
tedly the primary source of reference also for researchers studying the history of education. There are eighteen funds 
listed in the Ministry of Education )MF( catalogue published online in the Prime Ministry’s Ottoman archives. 

These funds are as follows: Tedrisat-ı Âliye Dairesi )MF. ALY.(, Daru’l-Eytam )MF.EYT.(, Hıfzıssıhha-i Mekatib 
)MF.HFS.(, Heyet-i Teftişiyye Kalemi )MF.HTF.(, Tedrisat-ı Hususiyye Kalemi )MF.HUS.(, Daru’l Hayr )MF.HYR.(, 
Tedrisat-ı İbtidaiyye Kalemi )MF.İBT.(, İstanbul Maarif Müdüriyeti )MF.İMF.(, İstatistik Kalemi )MF.İST.(, Kütüp-
hane-i Umumi )MF.KTU.(, Levazım Kalemi )MF.LVZ.(, Matbaa-i Amire Müdüriyeti )MF.MA.(, Mekatib-i Gayr-i 
Müslime ve Ecnebiyye Müfettişliği )MF.MGM.(, Maarif Muhasebe Kalemi )MF.MH.(, Meclis-i Kebir-i Maarif )MF.
MKB.(, Mektubi Kalemi )MF.MKT.(, Müze-i Hümayun Müdüriyeti )MF.MÜZ.(, Sicill-i Ahval Şubesi )MF.SCL.(.

The abovementioned archive funds offer a very comprehensive mine of information that sheds light to the edu-
cation life of the Ottoman Empire including without limitation the schools at primary, secondary and higher education 
levels in different geographies of the Empire, the education and training activities of these schools, their teaching and 
testing systems, student and teacher numbers, the acts, actions and functioning of school directorates, school inspe-
ctions, and the situation in non-muslim schools. Depending on the specific area of education history to be studies, 
researchers may refer to the relevant fund)s( to complete their studies. Since the documents comprised in these funds 
cover all of the wide lands in the territory dominated by the Ottoman Empire, very important clues can be obtained 
from these documents regarding the influence of geographical aspects on the functioning of the relevant schools. 

In the present study, we have endeavoured to provide examples on the type of documents available in the funds 
in question with an eye to studies in education history, while on the other hand taking opportunity of this occasion 
to reveal the differences that can be observed among the schools located in different geographies in terms of their 
activities and functioning. 

KAYNAKÇA

ARŞİV BELGELERİ

BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ

Tedrisat-ı Âliye Dairesi )MF. ALY.(: 
BOA. MF. ALY. 1/11, )28 Ş 1294 / 23 Eylül 1881(.
BOA. MF. ALY. 4/1, )02 M 1306 / 08 Eylül 1888(.
BOA. MF. ALY. 4/64, )08 Ra 1306 / 12 Kasım 1888(.
BOA. MF. ALY. 56/113, )11 Ra 1332 / 07 Şubat 1914(.
BOA. MF. ALY. 80/95, )09 Ş 1333 / 22 Haziran 1915(. 
Daru’l-Eytam )MF.EYT.(:
BOA. MF. EYT. 1/7, )19 S 1333 / 06 Ocak 1915(.
BOA. MF. EYT. 1/88, )28 Za 1333 / 07 Ekim 1915(.
BOA. MF. EYT. 1/11, )27 Ra 1333 / 12 Şubat 1915(.
BOA. MF. EYT. 20/9, )26 Ş 1340 / 24 Nisan 1922(.
BOA. MF. EYT. 14/18, )24 Za 1337 / 21 Ağustos 1919(. 
Hıfzıssıhha-i Mekatib )MF.HFS.(:
BOA. MF. HFS. 1/3, )17 Ra 1305 / 03 Aralık 1887(.
BOA. MF. HFS. 1/11, )21 M 1315 / 22 Haziran 1897(.
BOA. MF. HFS. 1/79, )17 R 1327 / 08 Mayıs 1909(. 
BOA. MF. HFS. 1/96, )03 C 1327 / 22 Haziran 1909(.
Heyet-i Teftişiyye Kalemi )MF.HTF.(:
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BOA. MF. HTF. 1/2, )21 L 1308 / 30 Mayıs 1891(.
BOA. MF. HTF. 1/5, )21 Za 1310 / 06 Haziran 1893(.
BOA. MF. HTF. 1/62, )29 Z 1328 / 01 Ocak 1911(.
Tedrisat-ı Hususiyye Kalemi )MF.HUS.(
BOA. MF. HUS. 1/2, )17 Ca 1301 / 15 Mart 1884(.
BOA. MF. HUS. 1/5, )06 S 1306 / 12 Ekim 1888(.
BOA. MF. HUS. 16/19, )20 M 1330 / 10 Ocak 1912(.
BOA. MF. HUS. 18/116, )14 L 1330 / 26 Eylül 1912(. 
Daru’l Hayr )MF.HYR.(
BOA. MF. HYR. 1/5, )1313 / 1895/1896(.
BOA. MF. HYR. 1/15, )20 R 1321 / 16 Temmuz 1903(.
BOA. MF. HYR. 1/16, )23 Ca 1321 / 17 Ağustos 1903(.
BOA. MF. HYR. 1/65, )23 Ş 1321 / 14 Kasım 1903(.
BOA. MF. HYR. 1/114, )25 L 1321 / 14 Ocak 1904(.
Tedrisat-ı İbtidaiyye Kalemi )MF.İBT.(
BOA. MF. İBT. 636/97, )06 M 1336 / 23 Ekim 1917(. 
BOA. MF. İBT. 217/110, )21 Za 1326 / 15 Aralık 1908(.
BOA. MF. İBT. 354/28, )28 Z 1329 / 20 Aralık 1911(.
İstanbul Maarif Müdüriyeti )MF.İMF.(:
BOA. MF. İMF. 1/14, ) 10 Za 1326 / 04 Aralık 1908(.
BOA. MF. İMF, 1/16, )20 S 1327 / 13 Mart 1909(.  
BOA. MF. İMF. 243/8, )09 S 1341 / 01 Ekim 1922(.
İstatistik Kalemi )MF.İST.(
BOA. MF. İST. 2/55, )26 S 1319 / 14 Haziran 1901(.
BOA. MF. İST. 1/91, )07 C 1313 / 25 Kasım 1895(.
BOA. MF. İST. 1/72, )13 B 1312 / 10 Ocak 1895(.
BOA. MF. İST. 1/73, )13 B 1312 / 10 Ocak 1895(.
BOA. MF. İST. 1/75, )13 B 1312 / 10 Ocak 1895(.
BOA. MF. İST. 2/57, )24 Ra 1319 / 11 Temmuz 1901(.
BOA. MF. İST. 1/116, )12 S 1315 / 13 Temmuz 1897(.
BOA. MF. İST. 1/121, )11 Ra 1315 / 10 Ağustos 1897(.
BOA. MF. İST. 5/62, )12 C 1325 / 23 Temmuz 1907(.
BOA. MF. İST. 5/70, )08 B 1325 / 17 Ağustos 1907(.
Kütüphane-i Umumi )MF.KTU.(:
BOA. MF. KTU. 1/1, )12 B 1298 / 10 Haziran 1881(.
BOA. MF. KTU. 1/35, )21 Z 1315 / 13 Mayıs 1898(.
BOA. MF. KTU. 1/60, )25 B 1319 / 07 Kasım 1901(.
BOA. MF. KTU. 9/48, )07 S 1335 / 03 Aralık 1916(
Levazım Kalemi )MF.LVZ.(
BOA. MF. LVZ. 6/4, )12 M 1326 / 15 Şubat 1908(.
BOA. MF. LVZ. 6/7, )23 M 1327 / 14 Şubat 1909(.
BOA. MF. LVZ. 9/88, )04 M 1329 / 05 Ocak 1911(. 
Matbaa-i Amire Müdüriyeti )MF.MA.(
BOA. MF. MA. 2/4, )24 Ca 1314 / 31 Ekim 1896(.
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BOA. MF. MA. 2/20, )01 Ş 1316 /  15 Aralık 1898(.
BOA. MF. MA. 2/55, )19 Ra 1328 /  31 Mart 1910(.
Mekatib-i Gayr-i Müslime ve Ecnebiyye Müfettişliği )MF.MGM.(
BOA. MF. MGM. 1/12, )28 B 1301 /  24 Mayıs 1884(.
BOA. MF. MGM. 9/81, )21 Z 1333 / 30 Ekim 1915(.
BOA. MF. MGM. 6/35, )01 Za 1319 / 09 Şubat 1902(.
Maarif Muhasebe Kalemi )MF.MH.(
BOA. MF. MH. 31/35, )13 R 1306 / 17 Aralık 1888(.
BOA. MF. MH. 749/53, )16 M 1319 /  05 Mayıs 1901(.
Meclis-i Kebir-i Maarif )MF.MKB.(
BOA. MF. MKB. 80/52, )10 M 1316 / 31 Mayıs 1898(.
BOA. MF. MKB. 200/85, )03 C 1329 / 01 Haziran 1911(.
BOA. MF. MKB. 105/4, )21 Za 1319 / 01 Mart 1902(.
Mektubi Kalemi )MF.MKT.(:
BOA. MF.MKT., 63/119, )02 Ş 1296 / 22 Temmuz 1879(.
BOA. MF. MKT., 9/93, )09 M 1290 / 22 Haziran 1876(.
BOA. MF. MKT. 140/87, ) 26 L 1309 / 24 Mayıs 1892(.
BOA. MF. MKT. 278/24, ) 29 S 1313 / 21 Ağustos 1895(.
Müze-i Hümayun Müdüriyeti )MF.MÜZ.(:
BOA. MF. MÜZ. 1/104, )04 Ş 1309 / 04 Mart 1892(.
BOA. MF. MÜZ. 1/107, )11 Ş 1309 / 11 Mart 1892(.
BOA. MF. MÜZ. 3/49, )04 Ca 1332 / 31 Mart 1914(. 
Sicill-i Ahval Şubesi )MF.SCL.(:
BOA. MF. SCL. 1/6, )15 Ra 1301 / 14 Ocak 1884(.
BOA. MF. SCL. 6/10, )08 Z 1311/ 12 Haziran 1894(. 
Tedrisât-ı Tâliye Dairesi )MF.TLY(:
BOA. MF. TLY. 7/40, )18 N 1309 / 16 Nisan 1892(.
BOA. MF. TLY. 1/12, )13 Ş 1302 / 28 Mayıs 1885(.
Telif ve Tercüme Dairesi )MF.TTD(:
BOA. MF. TTD. 1/14, )20 L 1289 / 21 Aralık 1872(
BOA. MF. TTD. 1/17, )29 L 1289 / 30 Aralık 1872(.
Evrak Odası )MF.VRK(
BOA. MF. VRK. 1/119, )03 Ca 1300 / 12 Mart 1883(.
BOA. MF. VRK. 1/115, )08 R 1300 / 16 Şubat 1883(.
BOA. MF. VRK, 1/113, )28 Ra 1300 / 06 Şubat 1883(.
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PERSIAN MANUSCRIPTS FROM THE OTTOMAN EMPIRE IN THE 
COLLECTION OF THE LIBRARY OF THE HUNGARIAN ACADEMY 
OF SCIENCES

Benedek PÉRI*

Before turning our attention to Ottoman related Persian manuscripts preserved in the collection of the library of 
the Hungarian Academy of Sciences, the biggest collection of Persian manuscript in Hungary, a few words should be 
said about the career of Persian in the Ottoman Empire.

Persian as a literary medium was present in Anatolia from the period of the Selçuk conquest and though with an 
ever decreasing intensity, it played an important role in the literary and religious life of the Ottoman Empire up to the 
19th century. The significance of the Persian literary tradition is unquestionable in the establishment of the classical 
Ottoman literary paradigm in the late 15th century and it can be illustrated very well with a 16th century literary critic’s 
words. Latîfî, speaking of Ahmet paşa, an outstanding poet of Bayezid II’s )r. 1481–1512( time describes the poet’s 
literary activity with the following sentences:

“He closely inspected and carefully studied all the Persian books and dîvâns he could found. He imitated their 
style, applied everything he found useful and made use of the rhetoric devices he learnt. As if he was acting in 
accordance with the content of the following couplet

Poetic content )maʿnâ( is like the radiant body of a beautiful person
That is constantly redressed in ever nicer and shinier garments
Ahmet paşa replaced the garments of poetic meaning woven of Persian expressions with a shining dress made of 

Ottoman words and thus he gave it a fresh and even more delicate outlook.”1

The Ottoman Empire was a major hub of Persian culture in the 15th and 16th centuries and quite a few original 
texts were produced by Ottoman authors. Let it suffice to refer here the Persian dîvân of Sultân Selîm I2 or the works 
of Kemâlpaşazâde in or on Persian. However, the creation of the classical Ottoman Turkish literary tradition in the late 
15th, early 16th century and the constant growth of the Ottoman literary canon slowly undermined the status of Persian 
as a language for creating literary texts. Though it is true that for Ottoman literati the works of classical Persian poets 
still meant a reference point even in the 19th century and the knowledge of Persian was not rare among members of 
two spiritual communities, the Mevlevis and the Nakşibendis whose tradition originated from a linguistically Persian 
environment, the general public opinion had considerably changed which can be best illustrated with a late 18th century 
anecdote recorded by an acknowledged poet of this period. Muvakkitzâde Mehmed Pertev )1746–1807( was a student 
of Hoca Neşʾet efendi )d. 1807( a poet himself who was an enthusiast and an influential teacher of Persian literature 
in Istanbul at the turn of the 18th–19th century. 

One day, as the anecdote relates, one of his students asked him: “People say that Persian is the language of hell. 
Is it true?” Hoca Neşʾet answered: “May be it is true what people say. Nevertheless mastering this language is a must 
because we can’t tell where we are heading after death. Should we end up in hell if we do not know the local language 

* Head of department, Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Budapest; Department of Turkic Studies; peribenedek@btk.elte.hu
1 Latîfî, Tezkiretü’ş-şuʿarâ ve tabsiratü’n-nuzamâ )İnceleme–Metin(. Haz. Rıdvan Canım. Ankara 2000, pp. 155–156.
2 A new critical edition of the text based on more than 20 manuscripts is being prepared by the author of the present paper. It is hoped to be 

published in 2019.
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it can intensify our sufferings.”3

Though the presence of Persian in the Ottoman literary milieu was continuous in the 16th–17th centuries and parts 
of Hungary were occupied by Ottoman forces for more 150 years in that period, not a single manuscript of Persian 
copied in Ottoman held Hungary seems to have been preserved. Items kept in the Academy’s collection today arrived 
to Hungary at a much later date, well after the establishment of the library in the early 19th century.

The library of the Hungarian Academy of Sciences was founded by Count József Teleki who gifted away 
his whole library of more than 30.000 volumes to the Learned Society a predecessor institution of the Hungarian 
Academy of Sciences in 1826. For more than a century books on Oriental subjects were not separated from other parts 
of the collection until 1949 when Lajos Ligeti, a well-known character in Turkology and Mongolian studies initiated 
the establishment of a semi-independent Oriental Collection.4 Persian and Turkish manuscripts are preserved in this 
collection today.

The first significant donation of Persian manuscripts was made by Bertalan Ónody a Hungarian landowner5 who 
became interested in Central Asian melon production so much that he went for a study trip to Khiva in 1875. During 
his trip he purchased seven Persian manuscripts which he gave away to the Academy in May 1876. Ten years later the 
library purchased the bequest of Dániel Szilágyi )1830–1885(.6 Szilágyi a former officer found refuge on Ottoman soil 
after the defeat of the Hungarian troops in the War of Independence in 1849. He settled down in Istanbul and made 
his living as an interpreter and language teacher. Sometime in the mid-1850s he opened a second-hand bookshop and 
after purchasing the valuable manuscript collection of the deceased the French printer Henri Cayol )1805–1856( he 
started collecting manuscripts primarily focusing on early Turkish texts and historical works relating to the period of 
Hungary’s Ottoman occupation7 During the next three decades he managed to amass a huge collection of Turkish, 
Persian and Arabic manuscripts. Though several hundred manuscripts were reported to have been stolen on the night 
Szilágyi passed away his bequest sold to library of the Academy in 1886 still counted huge.8 The majority of the 491 
volumes in the collection were in Turkish and only some of them were in Persian. Since the original inventory of the 
‘Collectio Szilágyiana’ prepared in Istanbul is lost and not even a list seems to have been compiled on its arrival in 
Budapest, the exact number of Szilágyi’s Persian manuscripts is not known. Arminius Vámbéry )Vámbéry Ármin, 
1832–1913( who inspected the collection and submitted a report to the Academy on the subject in 1886 estimated 
the number of Persian manuscripts “a little bit over 40”.9 Vámbéry’s report mentions only one Persian work by title, 
Idrîs Bitlîsî’s )d. 926/1520( chronicle, Heşt bihişt )Perzsa Qu. 16(. It is not easy to identify the Persian manuscripts 
once belonged to Szilágyi as these volumes were catalogued first almost two decades after they were brought to 
Budapest and none of them bears any special marks that would facilitate its identification. Scholars writing on the 
subject thought it possible that volumes with Ottoman characteristics and lower call numbers )Perzsa O. 001–32, Qu. 
01–04, F. 01–08( were in Szilágyi’s possession10 but the manuscript Perzsa Qu. 08, an early copy of Sultân Veled’s 
)623–712/1226–1312( Rebâb-nâme completed in Şavvâl 743 [March 1343] contradicts this theory, as Igánc Kúnos 
)1881–1945( in his report on the collection states that it belonged to the Szilágyi bequest.11

The early 20th century saw a constant development of the collection. Ármin Vámbéry’s  11 Persian manuscripts 
were donated to the library by his son, Rusztem Vámbéry in 1914. It is interesting to note here that though Vámbéry 
spent quite a lot of time in Istanbul, only one of his Persian manuscripts is presumed to have been copied on Ottoman 
territory.12 Imre Karácson )1863–1911(, a Catholic priest and scholar of Ottoman studies who translated parts of 
Evliya Çelebi’s travelogue into Hungarian and published an anthology of select Ottoman documents and narrative 
sources passed away in Istanbul in 1911. His bequest contained two Persian manuscripts that were first purchased by 

3 Bektaş, Ekrem, “Pertev’in Hoca Neş’et Biyografisi”, Sosyal Bilimler Dergisi IX:2 )2011(, p. 203
4 For a more detailed account of the history of the library and the Oriental Collection see Dévényi, Kinga, Catalogue of the Arabic Manuscripts 

in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Leiden 2016, p. 1–5; Apor, Eve, Oriental Collection. Library of the Hungarian Academy 
of Sciences. Budapest.

5 For an account of his life see Kövér, György, “Az Ónody fivérek” )’The Ónody Brothers’(. In: Oborni, Teréz and Á. Varga, László, Memoria 
Rerum – Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Eger 2008., p. 301.

6 For a detailed account of his life see Csorba, György and Sudár, Balázs, “Egy magyar antikvárius Isztambulban”.)‘A Hungarian Second-hand 
Book Dealer in Istanbul: Dániel Szilágyi’(. In: Csirkés, Ferenc Péter et alii )ed.(, Függőkert. Orientalisztikai tanulmányok. Budapest 2003, pp. 
117–136.

7 See Vámbéry’s report delivered at the 25 October 1886 session of the Academy in Akadémiai Értesítő. 1886, pp. 203.
8 Kúnos, Ignác, ‘Collectio Szilágyiana’. In: Akadémiai értesítő. 1892, p. 21.
9 Vámbéry’s report in Akadémiai Értesítő. 1886, pp. 204.
10 Csorba and Sudár, “Egy magyar antikvárius”, pp. 133–134.
11 Kúnos, ‘Collectio Szilágyiana’, p. 21.
12 For a detailed description of the Persian manuscripts of the Vámbéry bequest see Apor, Eve, The Persian Manuscripts of the Vámbéry-Bequ-

est. Budapest 1971.
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the local library in Győr the city where he was born. Later, perhaps in the early 1950s these volumes were transferred 
to library of the Academy. The most substantial addition to the growing collection of Persian manuscripts came in 
1925 when the bequest of Sándor Kégl )1862–1920( a landowner and acknowledged scholar of Iranian studies was 
gifted to library by his brother. Kégl purchased most of his manuscripts through booksellers in London and thus 
volumes in his collection came mainly from India and only a few were copied in the Ottoman Empire.

Persian manuscripts preserved in the library of the Academy are from four major centres of the cultural area 
where Persian was used as a literary medium: Iran, India, Central Asia and the Ottoman Empire. The number of 
manuscripts that can somehow be connected to Ottomans are around 30 most of which are copies of well-known texts 
popular in the Ottoman Empire, like the  Gulistân of Sa`dî or the poetical works of Hâfiz and Câmî. 

The Ottoman related section of the Academy library covers the whole above mentioned period starting with an 
early copy of Sultân Veled’s Rebâb-nâme )Perzsa Qu. 08( dated Şavvâl 743 [March 1343] that contains a few lines of 
poetry in Greek. Vámbéry noticed the Greek verses and mentioned them in one of his short English articles written 
for The Athenaeum in 1888.13 His report attracted the attention of Carl Herman Saleman )1849–1916( a distinguished 
Iranist of his age who was working on an article dealing with Saljuqid poetry. Saleman managed to borrow the 
manuscript somehow which was sent to him to Saint Petersburg in early 1891. The article Saleman published in 1892 
contains a description of the manuscript and a short study on the Greek lines. 14

By the time the 1892 volume of the bulletin of the Hungarian Academy of Sciences was published, the manuscript 
arrived back to Budapest apparently safe and sound.15The library owns another copy )Perzsa O. 038( of this ca. 8000 
couplet long didactic poem composed in the metre ramal-i müsemmen-i mahzûf )- . - - | - . - - | - . -( on various aspects 
of Sufism. The undated manuscript supposedly copied by an Ottoman scribe is special as it contains Turkish verses 
written by Sultan Veled. Ignác Kúnos who devoted an article to the Turkish lines of Sultan Veled based his paper on 
this manuscript.16

Beside the two copies of the Rebâb-nâme there are several other Ottoman related volumes in the library that can 
be termed special or unique. Perzsa O. 081 is an undated collected volume containing two texts, two narrative poems. 
Marginal notes in Ottoman Turkish suggest that the volume was copied or used in an Ottoman environment. The 
second poem in the manuscript titled Mahzen el-esrâr was composed by a Central Asian Turkish poet, Haydar Tilbe in 
Chaghatay Turkish in the 15th century. The name of the author and the title of the first text are not known. The work is 
an erotic mesnevi, a versified treatise on sex composed in the metre mutakârib-i müsemmen-i mahzûf. The two main 
characters in the poem are a woman called Alfiya and her daughter Şalfiya )fol. 5a, line 9(. Scholarly works on the 
history of Persian literature mention only one such narrative poem, a mesnevi composed by Azrakî Haravî’ in the 11th 

century for prince Toğân Šâh.17 Some scholars seem to presume that volumes containing the text were illustrated.18 It 
appears that a few pages of the present volume were left blank for a future image Since not a single copy of Azrakî’s 
work is known, the true identity of the present text can’t to be confirmed. 

As it appears a collected volume )Perzsa O. 004( copied in 1543 by a certain Muhammad ibn Mahmûd, somewhere 
on Ottoman soil preserved another early text. The work titled Kenz al-kavâfî is a rhyming dictionary compiled by ʿIzz 
al-Dîn Sarahsî that is thought to be identical with Kanz al-kâfiye by Abû al-Hasan Sarahsî mentioned by a 12th century 
expert on poetry, Nizâmî `Arûzî in his Çahâr makâle as an important reference work on rhyme.19 The copy of the 
treatise consists of two parts. The first part ends abruptly and the missing text was later added by an Ottoman scribe 
called Nazar ibn ʿOsmân al-Câfî in Tokat in 1541. Only two copies of the Kenz al-kavâfî seem to have been preserved. 
The other one copied in India in the 17th century is kept in the collection of the British Library.20

The manuscript Perzsa O. 010 should also be considered unique as it preserved the text of an early work on 

13 Vámbéry, Arminius.. “A Literary Puzzle”. The Athenaeum no. 3141, 7 January 1888, pp. 16–17.
14 Salemann, Carl Hermann.. “Noch einmal die seldschukischen Verse”. Bulletin de l’Académie Imperial des Sciences de St. Petersbourg Nou-

velle Serie 2 )1891–92(, pp. 293 note 7a, 357–365.
15 Kúnos, ‘Collectio Szilágyiana’, p. 21.
16 Kúnos Ignác, “Egy ó-török nyelvemlék”. )‘An old Turkish text’(. Nyelvtudományi Közlemények 22:6 )1892(,pp.  476–504.
17 Rypka, Jan, History of Iranian Literature. Dordrecht 1969, p. 195.
18 Babaie, Susan, “Frontiers of Visual Taboo: Painted Indecencies in Isfahan”. In: Leoni, Francesca–Natif, Mika )eds.(. Eros and Sexuality in 

Islamic Art. Farnham 2013, p. 146.
19 Levy, Reuben, “Kanz al-qāfiyah [or al-Qawāfī] by ʿAlī ʿIzz al-Dīn Bahrāmī-yi Sarakhsī”. In: Henning, Walter Bruno and Yarshater, Ehsan 

)eds.(, A Locust’s Leg. Studies in Honour of S. H. Taqizadeh. London 1962, pp. 135–138.; Nizámí ʿArúdí Samarqandí, Chahár Maqála (“The 
Four Discourses”). Edited with Introduction, Notes and Indices by Mírzá Muhammad. Leiden 1910, p. 30.

20 British Library Ms Delhi Persian1217. The catalogue record is available online at http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=mss_eur_
e207!17_f007r [Last accessed on 02. 11. 2017].
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chronology and astronomy. The author, Muhammed ibn ʿAlî el-Hakâʾik dedicated his work, titled Zîj-i Yemînî to 
the Ghaznavid ruler, Behrâm Šâh )r. 512-547/1117-1157(. The manuscript was completed in 919/1513 and though 
the place of copying is not known the style of script indicates that the volume was copied by an Ottoman scribe. It is 
interesting to note here that the only other copy of the work known today was also copied on Ottoman territory.21

As it has already been mentioned in the preface of this paper the Library’s collection owns a few copies of texts 
that might be categorized as Ottomano-Persica, that is works written by Ottoman authors in Persian.

The earliest of these volumes is a copy of a versified medical text. Lutfullâh Halîmî )d. end of 15th century( the 
author of a well-known Persian–Turkish dictionary studied medicine in his youth. Though he never practiced this 
profession he seems to have remained interested in the subject as he composed a voluminous work on various medical 
issues.22 Mazbûta or as it is better known in scholarly literature, Gülşen-i zîbâ is a comprehensive versified treatise 
on medicine written in 862/1458 and dedicated to the Ottoman Sultan Muḥammad II )Mehmed the Conqueror, r. 
1444–1446, 1451–1481(. The original title )Mazbûta( given in the preface is a chronogram. The work is divided into 
a very short introduction )mukaddime( and two books )defter(. Book 1 provides the reader with a theoretical insight 
into the meaning of the basic concepts of medicine like erkân )‘elements’(, mîzâj )‘temperament’(, ahlât )‘humours’(, 
etc. Book 2 is on practical issues like diagnosis, treatment and prevention. The Budapest manuscript of the Gülşen 
)Perzsa O. 018( dated 874/1469 seems to be one of the earliest copies of the work copied during the author’s lifetime.

Hatîb Rustam Dede )fl. around 903/1498( compiled a a practical Persian–Ottoman Turkish textbook containing 
vocabulary items and versified grammatical rules.23 The treatise titled Vesîlet el-makâsid ilâ ahsen el-marâsid 
completed in mid-Šaʿbân 903 [April 1498]. The date of composition is given in an Ottoman Turkish couplet at the end 
of the dictionary that was compiled with the purpose of teaching Persian to children of Mevlevi families. The text is 
divided into an introduction, three chapters )bâb( and an epilogue )hâtima(. Chapter 1 is on masdars, Chapter 2 deals 
with verbs, Chapter 3 with nouns and the hâtime with particles.24 The Budapest manuscript )Perzsa O. 045( is undated, 
the name of the scribe and the place of copying are not known. A note written in French on one of the back flyleaves 
states that the volume contains 1.105 verbs and 10.000 nouns. The Ottoman translation of Persian words is given in 
the form of interlinear notes.

Lügat-i Niʿmetullâh is a well-known Persian–Ottoman Turkish dictionary compiled by Niʿmetullâh ibn Ahmed 
ibn Mubârak el-Rûmî )d. 906/1562(, a member of the Nakşibendi community in 957/1550.25 The work is divided into 
a short introduction and three sections. Section 1 is on infinitives )masâdir(, Section 2 deals with verbal constructions 
)kavâʿid-i în zabân(, Section 3 is dedicated to nouns )esmâ(. Persian words explained in Ottoman Turkish are 
sometimes illustrated by poetical quotations mainly from the works of pre-Timurid poets. The copy preserved at the 
Oriental Collection )Perzsa O. 089( is undated.

Ibrâhîm Gülşenî’s )d. 940/1534( Maʿnevî is a 40.000 couplets long narrative poem composed as a poetic reply to 
the Mesnevî-i maʿnevî of Rûmî )d. 672/1273(. The undated kept in the Academy’s library is an undated copy bearing 
the Ottoman title “Maʿnevî-i Hazret Gülşenîniŋ ibtidâ ve intihâsından” contains only an 18 folios long fragment of 
the whole text.

Chronologically speaking the latest volume of Ottomano-Persica in the collection is a collected volume )Perzsa 
O. 104( containing three works by Hoca Neşʾet Efendi, 1. Tûfân-i maʿrifet, a Sufî work written in reply to Abd al-
Qâdir Bedil’s Tûr-i maʿrifet; 2. Tercüme-yi nâynâme, a Turkish translation of a treatise written by ʿAbd al-Rahmân 
Câmî on two couplets of Rûmî’s Mesnevî; 3. Tercümet el-ʿişk, a Turkish translation of a treatise written by Muḥammad 
Amîn Buhârî a Nakşibendi şeyh form Bursa. The copy was completed in Istanbul in 1259/1843.

The conclusion of the research done on the Ottoman related manuscripts in the Academy’s library is twofold. 
The first one is a general one as it seems that the Ottoman world preserved texts that are not found anywhere else thus 
libraries holding Persian manuscripts copied in the Ottoman Empire might store works that are presumed to have been 

21 Ms. OP 1750. dated 988/1580–1581. Available online at http://digital.nationallibrary.bg/DWWebClient/)X)1(S)t1n0px1jdo3d1gg1pvajql-
mo((/ViewerWindow.ashx?WebpartKey=Viewer_Viewer_3950&v=1796 [Last accessed 17. 11. 2017]

22 On Halîmî see Erkan, Mustafa. “Halîmî, Lutfullah”. In: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 15. Ankara 1997, pp. 340–341. Available 
online at http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=150341&idno2=c150196#1 [Last accessed on 20. 11. 2017].

23 On the life of the author see Özgüdenli, Osman G., “Ḵaṭīb Rostam Dede”. In: Encyclopaedia Iranica. Available online at http://www.irani-
caonline.org/articles/katib-rostam [Last accessed on 03. 11. 2017].

24 For a detailed list of contents see Öz, Yusuf, Tarih Boyunca Farsça–Türkçe Sözlükler. Doktora Tezi. Ankara Üniversitesi. Ankara 1996, pp. 
173–179.

25 Öz, Tarih Boyunca, pp. 231–235.
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lost in scholarly literature. The second conclusion concerns the Academy library. Though the Ottoman related part of 
the Persian collection was randomly collected and most of the volumes represent the Persian canon as perceived by the 
Ottomans, the collection owns a few manuscripts that appear to be unique or special and would deserve further study.

ABSTRACT

The Persian collection of the Library of the Hungarian Academy of Sciences consists of 157 items.26 During the 
process of cataloguing the collection, it became clear that one of the major sources where these manuscripts came from 
is the Ottoman Empire. These manuscripts cover a wide range of topics from classical Persian literature to history, 
religion, natural sciences and lexicography. Some of them, like Kemâlpaşazâde’s Nigâristân, Idrîs Bitlîsî’s Heşt bihişt 
or Neşʾet Efendî’s Tûfân-i mâʿrifet were written by Ottoman authors others were simply copied on Ottoman soil. The 
aim of the present paper is to give a general description of this part of the Persian collection highlighting the copies 
of still unidentified and rare works or otherwise interesting volumes covering a time range from the 14th to the 19th 

centuries.
Key Words: Persian manuscripts, Ottoman Empire, Hungary

ÖZET

Macar Bilimler Akademisi Kütüphanesinde bulunan Farsça yazmalar koleksiyonu 157 ciltten ibarettir. 
Kataloglama çalışmaları sırasında yazmaların bir kısmı Osmanlı İmparatorluğunda istinsah edilmiş olduğunu mağlum 
oldu. Söz konusu yazmalar Fars edebiyatından tarihe ve dinden fen ile leksikografiya uzanan türlü türlü konuları 
kapsamaktadır. Bazıları Kemâlpaşazâde’nin Nigâristân, Idrîs Bitlîsî’nin Heşt bihişt veya Neşʾet Efendî’nin Tûfân-i 
mâʿrifet gibi eserler Osmanlı müellifler tarafından kaleme alınmış bazıları ise Osmanlı katipler tarafından istinsah 
edilmiştir. Aşağıdaki makalenin amaçı 14’üncü yüzyıldan 19’uncu yüzyıla kadar uzanan bir devir içinde hazırlanmış 
olan yazma koleksiyonu hakkında değerli ve nadir eserlere özel dikkat vererek genel bilgiler sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: Farsça yazmalar, Osmanlı İmparatorluğu, Macaristan

26 For the complete catalogue see Péri, Benedek–Mohammadi, Mojdeh–Sárközy,Miklós, Catalogue of the Persian Manuscripts in the Library 
of the Hungarian Academy of Sciences. Leiden, 2018.
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BULGAR ARŞİVLERİNDEKİ RAPORLARA GÖRE I. DÜNYA 
SAVAŞI’NDAN SONRA BULGARİSTAN’DA HINÇAKLAR

Bülent YILDIRIM*

Hınçak Komitesi ve Bulgaristan’daki Teşkilatlanmaları

Hınçaklar, Ermeni siyasî grupları içerisinde varlığını çok uzun süre sürdüren ve Ermeniler üzerinde etkili olan 
örgütlerden biridir. Hınçak; çan, çıngırak manasına gelmektedir. Türkiye’de kurulan ilk sosyalist parti Hınçak Komi -
tesi’dir. Bu komite Rus uyruklu Kafkasyalı Avetis Nazarbekyan1 ve karısı Mariam Vardanyan ile Ermeni öğrenciler 
tarafından 1887 yılında Cenevre’de, sosyal demokrat hüviyetinde Karl Marks’ın öğretileri esas tutulmak suretiyle 
kurulmuş olup siyasî programı, Sosyalist-Marksist ve merkeziyetçiydi2. Bu komitenin idarecilerinin ve üyelerinin 
büyük bir kısmını Rusyalı Ermeniler oluşturmuştur.3 Hınçak komitesinin hedefi Ermenilere yeni ve özerk bir idare 
oluşturmaktı. İlk olarak İzmir, İstanbul, Halep gibi şehirlerde şubeler açılmıştı4. Komitenin siyasî programının dör-
düncü kısmında, Türkiye’nin doğusunda bir Ermeni devleti kurulabilmesi için propaganda, gerginlik yaratma, terörist 
örgütleme ve işçi eylemleri ile amaca ulaşılabileceği ifade edilmekte idi.5

Hınçak, Türkiye’nin herhangi bir devletle savaşa girmesi halinde genel bir isyan çıkarılması gerektiği fikrinde 
olan ve kendi ırkdaşlarını öldürmekten çekinmeyen son derece radikal bir komiteydi6. Hınçak Komitesi, Ermeniler ve 
Müslümanlar arasında güven ortamını yok etmek için elinden gelen her türlü girişimde bulunmuştur. Avrupa müdaha-
lesini sağlamak ve dikkat çekmek için propagandaya özel bir önem vermiştir7.

Nitekim Hınçak Komitesi, Erzurum olaylarında, Kumkapı gösterisinde, Sason isyanında, Bab-ı Âli gösterisinde 
ve Zeytun isyanlarında yer almış ve pek çok cinayet işlemiştir8.

Hınçak Partisi’nde, giriştikleri faaliyetler istedikleri sonuçları vermeyince ikilik çıkmıştır. Bir grup, parti progra-
mındaki sosyalist fikirler dolayısıyla Avrupa devletlerinin kendilerini desteklemediği görüşündeydi. Bunlar, sosyalist 
maddeleri programdan çıkarmak istiyorlardı. Bu görüş ayrılığı 1896 yılında, Nazarbekyan Fraksiyonu diye bir ayrılığa 
yol açmıştır. Bu ikinci oluşum, 1898 yılında İskenderiye’de bir toplantı yaparak “Yeni Hınçak Partisi”ni kurmuştur. 
Bu oluşuma katılmayan Hınçak mensupları 1896’da Londra’da ikinci genel kongrelerini düzenlemişler ve mevcudi-
yetlerini sürdürmüşlerdir9. Bu kongreye Hınçak İhtilal Cemiyeti’nin şubelerinin bulunduğu vilayet ve merkezlerden 
temsilciler katılmıştır. Osmanlı Devleti’nden İstanbul, Van, İzmir, Adana, Samsun, Tokat, Antep, Kilis, Harput ve Ha-
lep şehirlerinden temsilciler gelmiştir. Ayrıca Hınçakların, Bulgaristan, Romanya, Kıbrıs ve Mısır merkezlerinden de 
kongreye temsilciler gelmiştir. Kongrede cemiyetin tek vazifesinin isyanlar çıkarmak olduğu kararına varılmıştır. Bu 

* Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi bulentyildi-
rim@trakya.edu.tr

1 Siyonizmin en önemli siyasî lideri Theodor Herzl’in Hınçakların kurucusu Avetis Nazarbekyan ile ilgili dikkat çekici değerlendirmeleri hak-
kında ayrıntılı bilgi için bk. Jean Louis Mattei, Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri, Bilgi Yay., Ankara 2008, s. 120.

2 H. Kemal Türközü, “Türkiye’de Sosyalist Ermenilerin Faaliyetleri ve Gerçekler )1890-1918(” Türk Dünyası Araştırmaları, S. 25, İstanbul 
Ağustos 1983, s. 79; Erdal İlter, Türkiye’de Sosyalist Ermeniler ve Silahlanma Faaliyetleri, Turan Yay., İstanbul 1995, s. 25. 

3 Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yay., Ankara 1990, s. 53.
4 Ermeni Komitelerinin Emelleri ve İhtilal Hareketleri Meşrutiyetten Önce ve Sonra, )Yayına haz. Mehmet Kanar(, Der Yay., İstanbul 2001, s. 17.
5 İlter, Türkiye’de Sosyalist Ermeniler…, s. 25–26.
6 Cezmi Eraslan, “Ermeni Komiteleri, Propagandaları ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler”, Uluslararası Türk Ermeni İlişkileri Sempozyu-

mu, İstanbul 2001, s. 83–84.
7 Cezmi Eraslan ”Ermeni Meselesinin Yeni Boyutu; Yabancı Güçler, Ermeni Komitaları ve Faaliyetleri”, Çeşitli Yönlerden Türk Ermeni İlişki-

leri, İstanbul 2006, s. 55.
8 Süslü, Ermeniler ve 1915, s. 54.
9 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, TTK. Yay., Ankara 1998, s. 172.
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amaçla Osmanlı Devleti birçok isyan bölgesine taksim edilmiş ve vilayetler dâhilinde isyan çıkarma hakkı da sadece 
merkez idare heyetine bırakılmıştır. Şubelerin bu konuda karar veya oy hakkı yoktur. Kongreye iştirak edecek temsil-
ciler bakımından Osmanlı Devleti sınırlarını da aşan bir bölge teşkilatı kurulmuştur. Buna göre; Anadolu 6, Adana 2, 
İstanbul 1, Kafkasya ve ötesinde kalan Ermeniler 1, İran, Kıbrıs, Mısır, Bulgaristan, Romanya, Amerika birer bölge 
kabul edilmiştir10. Görüldüğü gibi Hınçak komitesi kurulduğu ilk zamanlardan itibaren Bulgaristan’da da teşkilat kur-
muş, oluşturulan 16 bölge teşkilatından biri Bulgaristan olmuştur.

Sonraki süreçte Hınçaklar için Bulgaristan’ın önemi daha da artmıştır. Sosyal Demokrat Hınçak Komitesi’nin 17 
Eylül 1913 tarihinde Köstence’de düzenlediği Yedinci Kongresi’nde Osmanlı topraklarına daha yakın olması, diğer 
bazı koşullara sahip bulunması sebebiyle komite merkezinin Paris’ten Sofya’ya taşınmasına ve komitenin yayın orga-
nı olan Hınçak gazetesinin bundan sonra Sofya’da yayınlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca bu kongrede Bulgaristan, 
Romanya, Rusya, Kafkasya ve ABD’de bulunan tüm komite şubelerinin Osmanlı Devleti’ndeki Ermenilerin karşı-
laştıkları siyasal bunalımı da göz önüne alarak Ermenistan ve Osmanlı Ermenileri sorununa maddi ve manevi destek 
vermeye zorlanmaları kararlaştırılmıştır.11

I. Dünya Savaşı esnasında da Hınçaklar Bulgaristan üzerinden Ermeni gönüllülerin Rus Ordusunda oluşturulan 
Ermeni alaylarına gönderilmesi ve maddi destek sağlanması gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır.12 Savaştan sonrada 
eski nüfuzları olmasa da Bulgaristan’da faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişlerdir. 1930’lu yılların başında Bulga-
ristan’da Ermeni siyasi partileri de kurulmuştur. Başlıca Ermeni siyasi organizasyonlar olan Taşnak, Hınçak ve Ram-
gavarlar Bulgaristan’da siyasi parti olarak da teşekkül etmişlerdir. Ancak 1934 yılından itibaren bu parti faaliyetleri 
Bulgaristan yönetimince yasaklanmış, 1944’te ise Ermeni partileri tamamen ortadan kaldırılmıştır13.

1. Rapor: “Ermeni Sosyal-Demokrat Partisi “Hınçaklar” Hakkında Kısa Bilgi”

9 Eylül 1944’te Bulgaristan Halk Cumhuriyeti’nin İlanı ile Bulgaristan’da totaliter bir rejimin kurulması sonucu 
Ermeni topluluğu önemini kaybetmiş, kültür ve eğitim faaliyetleri önemli ölçüde sınırlandırılmıştır. Komünist Par-
ti’nin politikası azınlıkları asimile etme yönündeydi. Ermeni cemaatinin sadece Bulgar Komünist Partisi’nin kontrol 
ve denetiminde bulunan Erevan adlı bir organizasyonu kalmıştır. Buradaki faaliyetler de küçük toplantılar, kurslar, 
Ermenilere ait özel günlerde konserler verilmesi ve tarihi anma toplantıları ile sınırlı kaldı. Bu faaliyetler de Ermeni 
nüfusun daha yoğun bulunduğu Sofya, Filibe, Varna ve Rusçuk şehirlerinde devam etmiştir.14 İncelediğimiz raporlar 
Bulgar Komünist Partisi için Erevan organizasyonu tarafından 22.04.1971 tarihinde hazırlanmış olup raporların so-
nunda bu derneğin mührü ve notları bulunmaktadır.

İlk rapor “Ermeni Sosyal-Demokrat Partisi “Hınçaklar” Hakkında Kısa Bilgi15” başlığını taşımakta olup burada 
Hınçakların kuruluşu ve gelişimi özetlendikten sonra cemiyetin Bulgaristan’daki varlığı, faaliyetleri ve ilişkileri hak-
kında bilgi verilmiştir. Raporda özetle şu bilgiler yer almaktadır:

Ermeni Sosyal-Demokrat Partisi “Hınçaklar” 1887 yılında Cenevre’de bir grup üniversite öğrencisi tarafından 
kurulmuş olan, küçük burjuva partisidir. Bu partinin merkez yayın organı “Hınçak” )Çan( 1887 yılından itibaren, 
İsviçre’nin Cenevre şehrinde yayınlanmıştır. 1905-1907 ihtilâlinden sonra Hınçak Partisi reaktif bir milliyetçi gruba 
dönüşmüştür. 

1890’lı yılların başında Hınçaklar faaliyetlerini, Osmanlı Devleti egemenliğinde bulunan Batı Ermenistan’da 
yoğunlaştırmıştır.16 Amaçları, ihtilâl hareketleri ve terörist eylemler yoluyla, Bâb-ı Âlî ile Berlin Antlaşması’nı imza -
layan devletleri, Ermeni meselesini çözmeye sevk etmek olmuştur. Fakat uğradıkları başarısızlıklar neticesinde taktik-
lerini gözden geçirmeye başlayan Hınçakların arasında uzun süreli parti içi çekişmeleri meydana gelmiş ve neticede 
parti bölünmesine yol açmıştır. 

Kafkas aşırı bölgelerde yaşayan halkın güvenini kazanmak üzere Hınçaklar, kendilerini “Ermeni Sosyal-Demok-
rat Partisi” olarak adlandırmışlar ve bunun neticesinde )Bulgar Komünist Partisi’nin yorumuna göre( işçi hareketi 
arasında bir bölünmeye sebep olmuşlardır. 

Kafkas aşırı bölgelerde yükselen ihtilâl hareketi ile birlikte işçi ve köylü Ermenilerin Bolşevik Parti etrafında 

10 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi VIII, TTK. Yay., Ankara 1988, s. 136.
11 Ermeni Komitelerinin Emelleri…, s. 90.
12 Bülent Yıldırım, Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhindeki Faaliyetleri, TTK, Ankara 2014, s. 152-160.
13 Rupen Krikoryan, “Armenskata Obştnost v Bılgariya”, Bılgari i Armentsi Zaedno Prez Vekovete, Sofya 2001, s. 418.
14 Krikoryan, “Armenskata Obştnost…”, s. 415, 418-420.
15 Tsentralen Dırjaven Arhiv (TsDA), Çastno Postıpleniye (Ç.P.(, fon )f.( 807K, list )l.(, 29.
16 O dönemde de günümüzde de Ermeni milliyetçileri tarafından Doğu Anadolu bölgesi Batı Ermenistan olarak adlandırılmaktadır. Ancak Os-

manlı Devleti döneminde burada Ermeniler Müslümanlara oranla her zaman azınlıktaydılar.
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birleşmeleri, Hınçaklara bir darbe olmuştur. 
1905-1907 ihtilâli yıllarında Hınçaklar halk arasındaki nüfuzlarını tamamen kaybetmişlerdir. Sovyet iktidarına 

karşı mücadele, yabancı askerî müdahalenin olduğu iç savaş yıllarında Hınçaklar, Anglo-Amerikan emperyalistlerin 
ajanlarına dönüşmüşlerdir. Ermenistan’da Sovyet iktidarının başa geçmesinden sonra )1920(, Hınçaklar buradan ayrı-
larak özellikle ABD’ye göç etmişlerdir.17

Geçen yüzyılın sonlarında, daha yoğun bir Ermeni nüfusun bulunduğu Rusçuk )Ruse(, Varna, Filibe )Plovdiv(, 
Şumnu )Şumen( ve başka şehirlerde de, Hınçak küçük-burjuva partisinin şubeleri kurulmuştur. Ancak Bulgar Komük-
nist Partisi’nin 1919 aldığı kararla Ermeni komünist grupları kurulunca, solcu Hınçaklar partiden ayrılıp Komünist 
Parti gruplarına katılmışlardır. 

O zamandan itibaren Ermeni komünist parti gruplarının faaliyeti, ihtilâlci-karşıtı Taşnak Partisi’nin, küçük bur-
juva Hınçak Partisi’nin ve Ermeni nüfusu arasındaki burjuva unsurlar tarafından kurulan ve Hınçak Partisi’nin nihai 
olarak burjuvalaşan bir kısım unsurlarının katıldığı )demokratik olarak adlandırılan( Ramgavarların18 partisinin, halk 
karşıtı siyasetleriyle aktif mücadele olmuştu. 

Bu partilerle mücadele özellikle Ermenistan’da Sovyet idaresinin kurulduğu 1920 yılında artmıştır. 
Hınçakların solcu cenahı, bunun kurucusu olan Avedis Nazarbeg başta olmak üzere, programlarının sonuna kadar 

yerine getirildiğine kanaat getirerek, partinin feshedilmesine karar verdikleri bilinmektedir. Sağcı Hınçaklar Atina, 
Yunanistan’da yeni bir konferans toplayarak şubelerini yenilemişlerdir. Bulgaristan’daki şubelerini de yeniden kur-
muşlardır, hatta bunun da ötesinde, burası )Bulgaristan(, partinin Balkanlar Kısmı ve onun yayın organı olan “Zank” 
)“Eko”(, sonradan “Balkanian Mamul” )Balkan Matbuatı( adını alan gazetenin merkezi haline getirilmiştir. 

Bulgar Komünist Partisi’nin tamamıyla illegal faaliyete geçtiği ve yeniden mücadele edebilmek için legal fa-
aliyete geçmek üzere yeni arayışların olduğu 1923 sonrasında, 1926 yılında Ermeniler arasında Sovyet Ermenis-
tan’ı destekleyen “Azkain Miutyun” )Ermeni Halk Birliği( kuruldu. Bu birliğin faaliyetinin etkisiyle Bulgaristan’daki 
Hınçak Partisi dağıldı ve bunun büyük solcu kısmı bu birliğe dâhil oldu. O zaman Hınçak Partisi’nin yayın organı 
“İyi Yolculuklar Kızıl Tüylü Kargalar” başlıklı başyazıyla yayınlandı. Bu makale dolayısıyla komünist partisinin 
yönetici arkadaşlardan biri bir Hınçak liderine “Polis size ‘Bu kızıl tüylü kargalar kimlerdir’ diye sorarsa nasıl cevap 
vereceksiniz?” sorusunu yöneltmiş ve “Ne cevap vereceğimizi düşündük” cevabını almıştır.19

1931’de, bizim partimiz )Bulgar Komünist Partisi kastediliyor( tarafından doğrudan yönetilen HOG )Sovyet Er-
menistan’ı Destekleme Komitesi( teşkilâtı kurulurken, Hınçakların yayın organında “HOG Hok’a )endişe, özen( Döe-
nüşmesin” başlıklı bir yazı yayınlandı. Hınçaklar, HOG’un kuruluşuyla, kendi partilerinin Ermeni nüfusun hayatından 
çıktığına şahit oluyordu. Bazı Hınçak mensupları ve Ramgavarlar HOG’un saflarına nüfuz etmişti ve komünistlerin 
faaliyetini engellemeye, ayrıca teşkilâtı kendi amaç ve görevlerine tabi kılmaya çalışmıştı. Fakat başaramadılar.

Hınçakların yayın organı “Balkanian Mamul” komünistlerin faaliyeti ve Sovyetler aleyhinde olan yazılar ya-
yınlıyordu. Örneğin, Ermeni asıllı Diran Kanonyan’ın da saflarında olduğu, Varna’daki Sovyet istihbarat örgütünün 
ortaya çıkarılmasıyla ilgili olarak, “Balkanian Mamul” burjuva-faşist iktidarla mücadele eden Ermenilere hakaret dolu 
yazılar yayınladı. Bu yazıda Bulgaristan’ın Ermenileri himaye ettiği ve benzeri faaliyetlerle nankörlük edildiğini ve 
Ermenilerin temiz adına leke sürüldüğü vurgulanmıştı.

9 Eylül 1944 tarihli ihtilâlin zafere ulaşmasıyla,20 Taşnakların faşist Partisi gibi Hınçakların küçük-burjuva Partisi 
ve burjuvaların Ramgavar Partisi ve bunların yayın organları kapatıldı. Bulgaristan’daki Ermenilerin, yayın organı 
“Erevan” olan bir ilerici teşkilâtı kuruldu. 

Hınçak Partisi’nin liderleri buna katılmadı. Bazıları tarafsız kaldı, diğer bazıları ise, Merkez Yönetimlerinin 
Başkanı Harutyun Bohosyan liderliğinde muhalefetteki )Bulgar( Sosyal-Demokrat Partisi’nin tarafına geçerek halk 
iktidarı aleyhinde mücadele etmeye başladı.21

Raporda özellikle dikkat çeken konulardan bir tanesi Bulgar Komünist Partisi’nin Hınçakları milliyetçi küçük 

17 TsDA, ÇP, f. 807K, l. 28.
18 1 Ekim 1908 tarihinde kurulan Ramgavar Ermeni Partisi Osmanlı Devleti’nde II. Meşrutiyetin ilanından sonra ortaya çıkan serbestlik orta-

mında oluşturulmuştur. Partinin II. Meşrutiyet Meclisine sunulan beyanname ve programının tam metni için bk. Erdal İlter, “Ramgavar Partisi 
Tarafından II. Meşrutiyet )1908( Meclis-i Mebusan’ına Sunulan Beyanname ve Program” OTAM, S. 4, Ankara Ocak 1993, ss. 520-556; Ana-
ide Ter Minassian, Ermeni Milliyetçi Hareketinde Milliyetçilik ve Sosyalizm 1887-1912, )Çev. Mete Tunçay(, İletişim yay., İstanbul 1995, s. 
85-105. 

19 TsDA, ÇP, f. 807K, l. 29.
20 Bulgar Komünist Partisi Sovyet Ordusu’nun Bulgaristan’a girdiği tarih olan 9 Eylül 1944’ü ihtilal günü olarak kabul etmektedir. Bulgaris-

tan’da komünistlerin iktidara gelişi hakkında ayrıntılı bilgi için bk. R.J. Crampton, Bulgaristan Tarihi, )Çev Nuray Ekici(, Jeopolitika yay., 
İstanbul 2007, s. 162-175.

21 TsDA, ÇP, f. 807K, l. 30.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

204

burjuva partisi olarak görmesi ve Bolşevik İhtilali aleyhinde faaliyette bulunduklarını, hatta Sovyet Ermenistan’ına 
da karşı olduklarını örneklerle açıklamasıdır. Ayrıca İki dünya savaşı arasında Hınçakların Bulgaristan’da oldukça 
faal oldukları resmî yayın organları niteliğinde “Balkanian Mamul” )Balkan Matbuatı( adlı bir gazeteye de sahip 
oldukları örgütün Balkanlar bölgesi merkezinin de Bulgaristan olduğu anlaşılmaktadır. I. Dünya Savaşı’ndan son-
ra Atina’da düzenledikleri toplantıyla Hınçakların Bulgaristan’da tekrar teşkilatlandıkları da rapordan edindiğimiz 
bilgiler arasındadır. Bulgar Komünist Partisi’nin yaklaşımına göre Hınçakların sol cenahı Bulgar Komünist Partisi 
gruplarına katılmıştır. Yine rapordan öğrendiğimiz başka bir bilgi de Bulgar Komünist Partisi tarafından “HOG” 
)Sovyet Ermenistan’ı Destekleme Komitesi( teşkilâtı kurulduğu ve bu teşkilatı Hınçaklardan ayrılan Ermeni komünist 
grupların desteklediği fakat Hınçakların böyle bir destek vermedikleri gibi onlara karşı olduğudur. Bulgaristan’da 
Sovyet hâkimiyeti başlayınca ise Hınçakların da Taşnak ve Ramgavarlar gibi faaliyetleri yasaklanmış ve Ermeniler 
için Bulgar Komünist Partisi kontrolünde “Erevan” isimli bir organizasyon oluşturulmuştur.

2. Rapor: “Varna’da Hınçak Partisi’nin Varlığı”

Bu rapor Ermeni Sosyal-Demokrat Partisi Hınçak’ın sağ kanadına mensup olan Set Kalemciyan isimli şah-
sın verdiği malzeme ve bilgilerden oluşmakta olup Ermenice el yazısı halinde olan bu notlar Bulgarcaya tercüme 
edilmiştir. Diğerinde olduğu gibi bu rapor da Bulgar Komünist Partisi tarafından dizayn edilen Ermeni “Erevan” 
organizasyonunun mührünü taşımaktadır. BKP tarafından sağcı olarak nitelendirilen Set Kalemciyan’ın verdiği bilgi-
lerin altında da dört maddelik bir açıklama ilave edilmiştir. Bu raporda diğeri ile aynı tarihte 22.4.1971’de Sofya’da 
yazılmıştır.

Kalemciyan, Hınçakların Varna Şubesi’nin varlığından 1895’ten itibaren haberdar olduğunu ve Başkanının Pili-
bos Hallacyan olduğunu belirtmektedir.

Bu yıllarda Varna’yı ve şubeyi Sasun kahramanlarından biri olan Mihran Damadyan22 ziyaret etmiş ve bir dizi 
talimatlar verdikten sonra Şumnu’ya )Şumen( geçmiş. Bu tarihten sonra Ermeni Sosyal Demokrat Partisi Hınçak’ın 
Varna Şubesi varlığını 1944’e değin sürdürmüş. Şubenin bazen Sabah Gülyan, Hrahat Gamsar gibi parti liderlerince 
de ziyaret edildiği olmuş.

1902 yılında “Veragazmial Hınçakyan Gusaksütun” )Yeniden Teşkilatlanmış Hınçak Partisi( de kurulmuş fakat 
zayıf bir teşkilatlanması varmış ama Taşnaklara karşı ciddi bir mücadele içindeymiş. Aynı parti o dönemde haftada 
iki kez olmak üzere H. Gurbetyan’ın yayınladığı “İravunk” )Hak-Hukuk( gazetesini çıkarmıştır. Elle yazılan mektuba 
göre; Bu gazete 1896-1912 yılları arasında yayınlanmaya devam etmiş. Bu gazete daha çok Taşnaklara karşı olan 
mücadeleyi yansıtmıştır.

Kalemciyan, Veragazmial Hınçakyan partisinin, Ermeni Sosyal-Demokrat Hınçak Partisi’ne karşı mücadele et-
mek için büyük imkânlarının olduğunu belirtmektedir. Ancak kendini hayli kuvvetli göstermeye çalışan Veragazmial 
Hınçakyan’ın partisi uzun süre varlık göstermemiştir. 1908’den bu yana bunların adı, en azından Varna’da, duyurul-
madı, diyor. Varna’daki Sosyal-Demokrat Hınçak Partisi ise üyelerinin fikrî azminden dolayı varlığını sürdürebilmiş. 
Bazen parti kulübü olarak, arkadaşlarımızın kaldığı evler ya da kahvehaneler kullanılmış23.

1919’un başında Bulgar ordusundan terhis olan genç Ermeniler, bağımsız Ermeni Gençlik Teşkilatı “İnknazarb-
katsum” )self education-kendini eğitme(’u kurmuşlar; Başkanları Mardig Astarciyan Sekreterleri ise Takvor Arhanyan 
olmuş. Tekilât üyeleri arasında Onnik Lobosyan, Set Kalemciyan, Armenak Efeyan ve başka Hınçak mensupları da 
varmış. Bu teşkilat kısa sürede kendi tiyatro ekibini, orkestrasını ve 8 sayfalık haftalık “Karun” )Bahar( dergisini )ya-
yıncı Onnik Lobosyan ve Editörler P.Mardirosyan, Set Kalemciyan ve Bedros Astarciyan( kurmuş.

Taşnaklar bu gençlik teşkilatına karşı, özellikle de Hınçaklar tarafından yönetildiği için, tarafsız kalmamış. Genç -
lerin zihnini yalan dolanla zehirleyerek teşkilatın faaliyetini sekteye uğratmışlar, çok geçmeden teşkilat dağılmış ve 
gazete yayından kalkmış. Fakat Hınçakların yaktığı alev sönmemiş ve çok geçmeden “M. Balabanov” sokağında sah-
nesi olan bir kulüp-salon açılmış. Burada her cumartesi-pazar arkadaş toplantıları ve tiyatro gösterileri yapılıyormuş, 
konuşmacı olan Set Kalemciyan, Gron Kavafyan, Zarmayr Kütneryan, Garabed Keşkekyan ile söyleşiler düzenlen-
miş, bu söyleşilere Hınçak ruhu hâkimmiş.

Hınçakların “Paramaz” )aynı partinin kurucularından birinin adıdır( kulübüne söyleşi yapmaya Dimitır Kondov 
gibi Bulgar komünistlerin de geldiği oluyormuş.

22 Mihran Damadyan hakkında ayrıntılı bigi için bk. Haluk Selvi, Bir Ermeni Komitecinin İtirafları Mihran Damadyan, Timaş yay., İstanbul 
2009.

23 TsDA, ÇP, f. 807K, l. 20.
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Kalemciyan, Hınçak partisinin Bulgaristan’daki Ermenilerin sosyal hayatındaki katkısına da değinmiştir. Örne-
ğin okul ve kilise müdüriyet/yönetimlerine, vakfa, HOG’a )Sovyet Ermenistan’a Yardım Komitesi( yardımlar yapıldı-
ğını, Hınçakların, bunların yönetimlerinde başkan ya da sekreter gibi sorumluluk arz eden görevlerde bulunduklarını 
belirtmiş.24

Kalemciyan’a göre 1944 yılından itibaren parti, dönemin siyasi koşullarının gereği olarak varlığını sona erdirr-
miş, ancak üyeleri, “Erevan” örgütünü kurarak bunu, Ermeni kolonisinin sevgisi ve yardımlarıyla başarılı bir şekilde 
yönetmekteymiş.

Set Kalemciyan anılarını Pilibos Halacyan ve babası Dikran Kalemciyan hakkında kısa otobiyografik ve biyog-
rafik notlarla tamamlamış.

Raporda, Kalemciyan’ın verdiği bu bilgilerin hemen altında “yukarıdaki bilgiler hakkında bizim notlarımız” 
başlığı ile dört maddelik bir değerlendirme yapılmıştır. 

Birinci madde de 1919 yılında kurulan Komünist Ermeni grupların, Hınçak Partisi ve ileri gelen komünistlerle 
bağlantıda olmadıkları; Kalemciyan’ın belirttiklerinin aksine, onların kulübünü ziyaret etmedikleri ve orada söyleşi 
sunmadıkları düzeltmesi yapılmıştır. Kalemciyan’ın, Hınçakların komünistlere yakın olduğunu göstermek isterken 
biraz ileri gittiği vurgulanmış.

İkinci maddede Hınçakların HOG’un başkan ve sekreter görevlerinde bulundukları iddiasının tamamen gerçek 
dışı olduğu, Hınçakların bunu gerçekten hedefledikleri ama asıl maksatlarının HOG’u kendi amaç ve yükümlülükle,-
rine tabi kılmak olduğu, fakat bunu başaramadıkları açıklanmıştır. Gerçekte HOG’u komünistlerin yönettiği, pek çok 
yerde Hınçakların HOG’a karşı aktif olarak mücadele ettiği zikredilmiştir.

Üçüncü maddede Bulgaristan’da 9 Eylül 1944’te sosyalist ihtilâlinin zaferinden sonra; Bulgaristan’daki Ermeni 
Faşist Partisi Taşnaksütyun gibi Hınçak ve Ramgavar Partileri ve faaliyet organlarının da durdurulduğu, Set Ka-
lamciyan’ın özelde Hınçak Partisi için yazdıklarının aksine, bunların faaliyetlerine kendiliğinden son vermedikleri 
belirtilmiştir.

Dördüncü maddede Hınçakların “Erevan” teşkilâtını kurdukları ve bunu “başarıyla yönettikleri” iddiasının ger-
çeğe tamamen aykırı olduğu, “Erevan”ın kurucularının, kapitalizme ve faşizme karşı mücadelede çeviklik/bağışıklık 
kazanan Ermeni komünistler olduğu vurgulanmıştır25.

Set Kalemciyan’ın verdiği bilgilerden Hınçakların Varna’da 1895’ten beri faaliyette oldukları ve Mihran Damad-
yan, Sabah Gülyan gibi önemli Hınçak liderlerinin burayı ziyaret ettikleri görülmektedir. Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra da Varna’da Hınçakların faaliyetlerini sürdürdükleri hatta 1919’un başında Bulgar ordusundan terhis olan genç 
Ermenilerin kurduğu, bağımsız Ermeni Gençlik Teşkilatı’nda aktif oldukları anlaşılmaktadır. Hatta Taşnakların bu teş-
kilata sızma girişimleriyle mücadele etmelerinden Varna’da Taşnakların da I. Dünya Savaşı’ndan sonra etkinliklerini 
korudukları ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ

Bulgar Komünist Partisi’nin bakış açısıyla hazırlanan bu raporlarda Hınçak ve diğer Ermeni örgütlerinin ko-
münizm karşıtı veya karşı devrimci olarak görülmeleri sebebiyle faaliyetleri hakkında büyük ölçüde objektif bilgiler 
verildiğini söylemek mümkündür. Raporlarda özellikle Hınçakların Bulgaristan’da ne zamandan beri varlık gösterdik-
leri, buradaki şubeleri açıkça ortaya konmuştur. Özellikle I. Dünya Savaşı’ndan sonra Bulgaristan’daki faaliyetleri ve 
ilişkileri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu durumun da sebebi Hınçakların iki dünya savaşı arası dönemde Bulgar 
Komünist Partisi’ne göre Sovyet Ermenistan’ı ve komünizm karşıtı faaliyetlerde bulunmasıdır. Her iki rapordan elde 
edilen sonuçlardan biri de öteden beri bu ülkede faaliyet gösteren Hınçak, Taşnak ve Ramgavar Ermeni cemiyetlerinin 
I. Dünya Savaşı sonrası da faaliyetlerini sürdürmeye devam ettikleri, fakat bu dönemde özellikle Hınçakların sol ce-
nahından ayrılan bazı Ermeni gruplarının Bulgar Komünist Partisi’nin içine dâhil oldukları ve Sovyet Ermenistan’ına 
destek için oluşturulan teşkilat içinde yer aldıklarıdır. Dolayısıyla incelenen dönemde Bolşevik devrimini destekleyen 
ve Bulgar Komünist Partisi ile birlikte Sovyet Rusya ile hareket eden yeni bir Ermeni siyasî oluşumun ortaya çıktığı 
görülmektedir. Ayrıca bu yeni ortaya çıkan Ermeni komünist grupların Hınçak, Taşnak ve Ramgavarlarla rekabet ve 
mücadele ettikleri anlaşılmaktadır. 9 Eylül 1944 tarihinden itibaren Sovyet Ordusu’nun Bulgaristan’a girmesiyle de 
Hınçaklar ve diğer Ermeni örgütlenmeleri tamamen yasaklanırken Bulgar Komünist Partisi’ne dâhil olan Ermeni 
komünist grupların, totaliter dönemde faaliyet göstermesine müsaade edilen tek Ermeni örgütü olan “Erevan” organi-

24 TsDA, ÇP, f. 807K, l. 20-21.
25 TsDA, ÇP, f. 807K, l. 22.
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zasyonunda yer aldıkları gözlemlenmektedir.

ÖZET

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın ardından imzalanan Ayastefanos ve Berlin Anlaşmaları ile Osmanlı Dev-
leti’ndeki Ermenilerin durumu uluslararası bir boyut kazanmış ve kısa bir süre sonra silahlı Ermeni komitaları ku-
rulmuştur. Bu örgütler Osmanlı toprakları dışında da teşkilatlanarak faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Özellikle Taşnak 
ve Hınçak Ermeni örgütlerinin en önemli üslerinden birisi de Bulgaristan’dır. I. Dünya Savaşı öncesinde ve esnasın-
da İstanbul ve Anadolu’da gerçekleştirilen birçok silahlı eylem ve faaliyetlerin en önemli lojistik üssü Bulgaristan 
olmuştur. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin kurulması ve Türk İstiklal Harbi’nin zaferle sonuçlanması 
neticesinde Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla diğer Ermeni örgütleri gibi Hınçakların da etkinliği ve önemi azal-
mıştır. Ancak bu örgütler faaliyetlerini sürdürmeye devam etmişlerdir. Bulgar Komünist Partisi’nin 1919 yılında aldığı 
kararla Ermeni komünist grupları kurulunca, Hınçaklar’ın bir bölümü partiden ayrılıp Bulgar Komünist Parti grupları-
na katılmışlardır. Ancak Hınçakların diğer bir kısmı Atina’da yeni bir konferans tertip ederek şubelerini yenilemişler-
dir. Bu konferansta alınan kararlara göre Bulgaristan’daki şubelerini de yeniden kurmuşlar, hatta bunun da ötesinde, 
Bulgaristan, partinin Balkanlar bölgesi ve onun yayın organı olan gazetenin merkezi haline getirilmiştir. Ancak 1934 
yılından itibaren Ermeni parti faaliyetleri Bulgaristan yönetimince yasaklanmış, 1944’te ise Ermeni partileri tamamen 
ortadan kaldırılmıştır. Bildiride Hınçakların bu dönemdeki ilişkileri ve faaliyetleri Bulgar Komünist Partisi’nin dene-
timinde hazırlanan iki rapor doğrultusunda incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, Hınçak, Ermeni, Erevan

ABSTRACT

With the Ayastefanos and Berlin Agreements which were signed after the Ottoman – Russian War in 1877-1878, 
situation of the Armenians in the Ottoman Empire gained an international dimension and Armenian committees were 
established after a while. These organizations continued their activities by being organized also outside the Ottoman 
territories. Bulgaria is one of the most important bases of the Armenian organizations, especially the Tashnak and 
Hinchak committee. Bulgaria had been the most important logistic base of many armed attacks and actions carried 
out in Istanbul and Anatolia, before and during the World War I. With the establishment of the Soviet Union after the 
First World War and the signing of the Treaty of Lausanne in consequence of the Victory of the Turkish Independence 
War, Hinchaks also began to lose their importance and effectiveness like other Armenian organizations, but these 
organizations continued to carry out their activities. When the Armenian communist groups were established with the 
decision of the Bulgarian Communist Party in 1919, some Hinchaks left the party and joined the Bulgarian Commu-
nist Party. However, the rest of Hinchaks renewed their branches by arranging a new conference in Athens. According 
to the decisions taken in the conference, Hinchaks re-established their branches in Bulgaria and even Bulgaria became 
the center of the newspaper which was the Balkans region of the party and its media organ, but beginning from 1934 
the activities of the Armenian party were banned by the Bulgarian government. In 1944, the Armenian parties were 
completely abolished. 

In the paper, the relations and activities of Hinchaks in that period will be tried to be analyzed in the direction of 
two reports prepared under the supervision of Bulgarian Communist Party

Key Words: Bulgaria, Hinchak, Armenian, Erevan
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TÜRK TARİH YAZIMINDA VATİKAN ARŞİVLERİ

Canan PARMAKSIZOĞLU*

Vatikan Gizli Arşivi, Vatikan Devleti’nin tarihî arşiv belgelerinin muhafaza edildiği kurumdur1. Vatikan Dev-
leti’nin merkezî devlet arşivi olan bu arşivde, devletlerin tarihi ile alakalı, milyonlarca arşiv belgesi bulunmaktadır. 
Dünyanın zengin arşivlerinden biri olan Vatikan Gizli Arşivi’nde, Türk tarihinin farklı dilimlerine dair belgeler mev-
cuttur ve bu belgelerin Türk tarihinin pek çok meselelerine ışık tutacağı ve çözüm getireceği bilinmektedir. Dünyanın 
dört bir yanında mevcut olan Katolik dinî kurumları ve temsilciliklerinden Vatikan Devleti’ne gönderilmiş belgeleri 
barındırması ve Katolik ruhban sınıfında “millet” kavramının mevcut olmaması sebebiyle, burada bulunan belgelerin 
herhangi bir millî siyasî görüşü yansıtmadığı düşünülmektedir. Bu sebeple, söz konusu belgeler, tüm dünyada itibar 
görmekte; tarihî vakalarda kanıt olarak kullanılmakta ve referans niteliği taşımaktadır. Vatikan Gizli Arşivi, “gizli” 
adını Papa’nın şahsi arşivi olmasından almaktadır. Bu sebeple bu arşivi “gizli” sözcüğü yerine “özel” ya da “şahsi” 
olarak da tanımlamak mümkündür. 

Vatikan Gizli Arşivi’nde, ortalama olarak 1198 senesinden 20. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar uzanan yaklaşık 
800 yıllık süreçte kaleme alınmış belgeler mevcuttur. Burada yer alan belgelerin yatay uzunluğu 85 km’dir2. Papalık 
Curia Meclisi Kurumları, Papalık Temsilcilikleri, Vatikan Konsilleri )I. ve II. Vatikan Konsili, Trento Konsili, Roma 
Konsili ve diğer Konsiller(, önemli şahıs ve aileler )Boncompagni-Ludovisi, Borghese, Della Valle, Del Bufalo, Pat-
rizi-Montoro, Rospigliosi-Gioeni, Ruspoli-Marescotti, Colonna ve diğer aileler( ve Katolik Kilisesi’ne ait belgeler, 
arşivde varolan tasniflerden yalnızca birkaçını oluşturmaktadır. Mevcut olan en eski tarihli arşiv belgesi ise 800 senesi 
tarihlidir. Arşivde yaklaşık 650 farklı indeks bulunmakla birlikte, her bir indeks ortalama olarak yaklaşık 200 adet cilt-
ten oluşmaktadır. 1881 senesinde Papa XIII. Leon’un kararı ile araştırmacılara açılan Vatikan Gizli Arşivleri3, Papalık 
devirlerine göre yani Papaların görev sürelerine göre araştırmacılara açılmaktadır. Buna göre, günümüzde Vatikan 
Gizli Arşivi’nde mevcut olan belgelerin Papa XI. Pius’un )1922-1939( vefat yılı olan 1939 senesine kadar olan bö-
lümü araştırmacılara açıktır. Yakın bir tarihte, Papa XII. Pius dönemini )1939-1958( içeren belgelerin araştırmacılara 
açılması beklenmektedir. 

Vatikan Gizli Arşivi’nde, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı olarak hazırlanmış herhangi bir 
katalog bulunmamaktadır. Bu sebeple, belgeler birbirinden farklı tasniflerde, düzensiz bir şekilde yer almaktadır. Bu 
durum, araştırma yapmanın büyük zorluğuna sebep olmaktadır. Arşivde tarihimizle alakalı belgeler büyük çoğunlukla 
eski İtalyanca dilinde kaleme alınmıştır. Yakınçağa gelindiğinde, özellikle 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başına ait 
belgelerin, Fransızca dilinde de kaleme alınmış olduğu gözlenmektedir. 

Arşivde öne çıkan tasniflerden biri Papalık’a ait Devlet kurumlarının bilhassa Devlet Sekreterliği kurumunun 
yazışmalarını içeren tasniftir. Bu tasnif, Devletlere göre sıralanmıştır. Burada Papalık Devlet Sekreterliği’nin her bir 
devlette muhatabı olduğu kurum ile yapmış olduğu yazışmalar mevcuttur. Papalık ile Osmanlı Devleti ve Türkiye 

* Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih bölümü doktora öğrencisi, Vatikan Gizli Arşivi Paleografya, Diplomatika, Arşivcilik Uzmanlık 
Okulu mezunu arşiv uzmanı.  cananparmaksizoglu1@gmail.com

1 21 Mart 2005 tarihinde Papa II. Jean Paul tarafından Papalık Arşivleri üzerine çıkarılmış olan kanunun 13. maddesine göre “Vatikan Gizli 
Arşivi, Vatikan Devleti’nin tarihî arşiv belgelerinin muhafaza edildiği kurumdur”. Luca Carboni, Gli Archivi della Santa Sede, Il Mondo degli 
Archivi-Sezione Studi, Roma, 2014, s.2.

2 Carboni, a.g.m, s.13.
3 G. Martina, “L’apertura dell’Archivio Vaticano. Il significato di un centenario”, Archivum Historiae Pontificiae, XIX, 1981; s. 239-307; 

Sergio Pagano, “Leone XIII e l’apertura dell’Archivio Segreto Vaticano”, Leone XIII e gli studi storici. Atti del Convegno Internazionale 
Commemorativo )Vatikan Devleti, 30-31 Ekim 2003(, C. Semeraro, Vatikan Devleti, Libreria Editrice Vaticana, 2004 )Pontificio Comitato di 
Scienze Storiche, Atti e documenti, 21( s.44-63. 
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Cumhuriyeti Devleti arasında 1960 senesine dek resmi diplomatik ilişkiler kurulmamıştır. Bu sebeple tarihimiz ile 
alakalı bu tasnifte de herhangi bir katalog bulunmadığından, Osmanlı Devleti ile alakalı araştırma yapılmak istenildi-
ğinde, ilgili Devlet defterlerine bakılarak araştırma yapılabilir. 

Arşivdeki bir diğer önemli tasnif, önceki ismi ile Papalık Kilise Devleti’nin, sonrasında 1929 senesinde Late-
ran Anlaşması ile kurulmuş olan Vatikan Devleti’nin tarih boyunca büyükelçilerine verilen isim olan Nunzioların 
yazışmalarına içeren Nunziatura tasnifidir. Bu tasnifin, Devlet Sekreterliği tasnifi gibi, arşiv tarafından hazırlanmış 
katalogları mevcuttur. Bu kataloglar Devletlerin isimlerine göre değil, Nunzioların görev yaptığı başkentler dikkate 
alınarak hazırlanmıştır. Tarihimizi araştırmak için, yine bu tasnif ve kataloglardan yararlanılabilir. 

Gizli Arşivde mevcut olan ve belki tarihimiz açısından varolan değerli kaynaklara ulaşmak için faydalanılabile-
cek önemli bir indeks, şüphesiz, Garampi indeksidir4. Giuseppe Garampi, 1725 ile 1792 yılları arasında yaşamış İtal-
yan bir numizmatist başpiskoposdur ve sonrasında Kardinallik makamına yükselmiştir. Bu yıllarda arşivdeki belgeleri 
kendi el yazısı ile kronolojik sıra ile kataloglamıştır. Garampi indeksleri, tüm devletlerin tarihi ile alakalı çok değerli 
belgeleri işaret eder. Ancak bu indekslerin kullanımı oldukça güçtür. Çünkü Kardinal Garampi, belgeleri farklı bir 
sistem ile, Yunan harfleri, işaretler ve sayılardan da faydalanarak kataloglamıştır. Ancak her bir sayı ve harf, el yazısı 
ile yazılmış olduğundan birbirinden farklıdır ve bu durum indeksten tarihimiz ile alakalı olduğu tespit edilen belgelere 
ulaşmayı zorlu kılmaktadır. 

Vatikan Apostolik Kütüphanesi ve Kütüphane Arşivi’nde ise farklı tasniflere ait, Barberini ve Chigi, Colonna 
gibi soylu ailelerin arşiv miraslarından da üzere, 80.000 el yazması, 100.000 arşiv malzemesi, 8400’ü 1500 senesin-
den önce ve binlercesi 16. ve 17. yüzyılda basılmış olmak üzere, 1.600.000 cilt antik ve modern matbaada basılmış 
matbu eser, büyük bir bölümü çizim ve gravürlerden oluşan 150.000 grafik ünite, 150.000 fotoğraf, 300.000 sikke ve 
madalyon mevcuttur. Kuruluşu 15. yüzyıla dayanan, Batı dünyasının en zengin kütüphaneleri arasında kabul edilen 
kütüphane, tarihimize ışık tutacak öneme sahip, el yazması ve matbu olmak üzere nadir tarihi belgeler ve eserler ihtiva 
eder. Vatikan Kütüphanesi’nde Türk tarihinin başlıca yazım kaynaklarından Osmanlıca el yazması eserler, söz konusu 
kütüphanenin beş ayrı tasnifinde mevcuttur. Bunların yanında, Arapça ve Farsça tasnifler de Osmanlıca yazmalar içer-
mektedir. Kütüphanede mevcut olan Osmanlıca eserlerin büyük bir bölümü, meşhur Romalı seyyah Pietro Della Valle 
tarafından, bilhassa 1614-1615 senelerinde İstanbul’dan temin edilmiş, seyyahın vefatından bir süre sonra Papa XI. 
Clemente’ye hediye yolu ile Vatikan Apostolik Kütüphanesi’ne girmiştir. Bazı Osmanlıca el yazmaları da, Vatikan’a 
1607 ile 1609 arasında görev yapmış Malta Engizisyon Yargıcı tarafından verilmiştir. 

Bugün bu el yazmalarını tanıtan, kütüphaneye ait güncel bir katalog bulunmamaktadır. Ancak ünlü İtalyan Tür-
kolog Ettore Rossi, 1953 senesinde Vatikan Kütüphanesi tarafından yayınlanan Elenco Dei Manoscritti Turchi Della 
Biblioteca Vaticana, Vaticani-Barberiniani-Borgiani-Rossiani-Chigiani adlı eserinde, Kütüphane Arşivi’nde mevcut 
olan 473 adet Osmanlıca eseri derleyip detaylı bir katalog şeklinde sunmuştur5. Kütüphanede bu eserlerin haricinde 
daha birçok Osmanlıca yazma olduğu bilinmekte, ancak bu eserler, şuana dek bazı Türk ve İtalyan araştırmacıların 
çalışmalarına rağmen henüz tasnif edilmemişlerdir. Osmanlıca eserlere dair verilen bilgilerin çoğu, Rossi’nin ve Della 
Vida6’nın eserlerinden faydalanarak elde edilmiştir. 

Vatikan Kütüphane Arşivi’nde tarih ve coğrafya alanında mevcut olan tarihimiz açısından en önemli eserlerden 
biri şüphesiz Evliya Çelebi’nin 1685 senesinde kaleme almış olduğu Nil Haritasıdır. Harita, 543 cm boyunda olup 
üst bölümde 88 cm, alt bölümünde ise 45 cm enindedir. Üzerinde yer alan bilgiler, kırık divani yazı ile yazılmıştır 
ve yer isimlerinin yanında birçok bilgi yer almaktadır. Haritada yer alan çizimlerde Kahire’de yer alan piramitler, İs-
kenderiye’de yer alan Pompei Sütunu, Büyük Göl dikkat çeken figürlerden birkaçıdır. “Dürr-i bî-misîl în ahbâr-ı Nîl” 
başlığı taşıyan haritanın üzerinde yazarı ile alakalı herhangi bir bilgi mevcut değildir; ancak içerdiği bilgiler Evliya 
Çelebi’nin Nil seyahati hakkında verdiği bilgiler ile aynı olması sebebi ile, birkaç sene önce haritanın Evliya Çelebi’ye 
ait olduğu kabul edilmiştir. 

Kütüphane arşivinin tarihimiz açısından belki de en dikkat çeken eserlerinden biri Aşıkpaşazade’nin Tevarih-i 
Ali Osman eseridir. Burada eserin en eski nüshalarından biri mevcuttur. Üzerinde Fransız Kardinal de Richelieu’nun 
mührü bulunan ve altın harflerle adlandırılmış eser, İsveç Kraliçesi Cristina’nın şahsî kütüphanesinden 1689 tarihinde 
Vatikan tarafından satın alınmıştır. Aşıkpaşazade Tarihi’nin haricinde, Barbaros Hayreddin Paşa’nın, İtalyanların de-

4 Sussidi per la Consultazione dell’Archivio Vaticano a Cura della Direzione e degli Archivisti, Cilt I, Studi e Testi, 45, Biblioteca Apostolica 
Vaticana, Roma, 1926, s. 1-48.

5 Ettore Rossi, Elenco Dei Manoscritti Turchi Della Biblioteca Vaticana, Vaticani-Barberiniani-Borgiani-Rossiani-Chigiani, Studi e Testi 174, 
Biblioteca Vaticana Apostolica, Citta’ del Vaticano, 1953, s. VII, VIII.

6 Bkz. G. Della Vida, Elenco dei manoscritti arabo-islamici della Biblioteca Vaticana: Vaticani, Barberiniani, Borgiani, Rossiani, Città del 
Vaticano, 1935; G. Della Vida, Ricerche sulla formazione del più antico fondo dei manoscritti orientali della Biblioteca Vaticana, Città del 
Vaticano, 1939. 
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yişi ile Ariadeno Barbarossa’nın Gazavat-ı Hayreddin Paşa eserinin, Rıdvan Paşazade Abdi Abdullah’ın Târîh-i Feth-i 
Mısır eserinin, İbrahim İbn-i Bali’nin Hikmetname eserinin eski nüshaları, Osmanlı askeri sistemi ile alakalı birçok 
eser de yine bu kütüphane arşivinde yer almaktadır. 

Vatikan Kütüphane Arşivi’nde yer alan ve tarihimiz açısından en ilgi uyandıran eserlerden bir diğeri de şüphesiz 
Kitab-ı Dede Korkut’tur. Arşivde bu değerli eserin en eski nüshası bulunmaktadır. 

Siyasî ve dinî ahlak hususunda kaleme alınmış eserler arasında ise Kınalızade Ali Çelebi’nin Sultan I. Süley-
man’ın veziri Ali Paşa’ya adayarak kaleme aldığı Ahlak-ı Ala’i eserinin nadir bir nüshası öne çıkmaktadır. 

Bunların haricinde, burada mevcut olan kıymetli eserlerden, edebiyat alanında Kaygusuz Abdal’ın şiirleri, Aşık 
Paşa’nın Garibname eserinin üç kopyası, divan şairi Edirneli Nazmi’nin, Hammer tarafından “çok değerli” olarak 
nitelendirilen “ Mecmau’n-nezâir” eseri de büyük önem taşımaktadır. 

Bu eserlerden İslam dinini anlatanlar, dua kitapları, savaş mahkûmları hakkında kaleme alınmış olanların yay-
gın bir şekilde mevcut olduğu görülmektedir. İlim alanında Hulviyyat-ı Sultani’nin çok eski iki nüshası mevcut-
tur. Bosnalı Abdullah Efendi, Sarı Abdullah Efendi ve Oğlanlar Şeyhi olarak tanınan İbrahim Efendi gibi âlimlerin 
dinî-tasavvufî, Bektaşilik ve hurufat hakkında kaleme alınmış ilmî eserleri mevcuttur. Bunlar arasında Yahyâ b. Halîl 
el-Burgâzî’nin Fütüvvetnâme eseri göz doldurur. Sanat alanında ise Hızır bin Abdullah’ın müzikle alakalı eserleri 
dikkat çekmektedir.

Vatikan Kütüphanesi ve Kütüphane Arşivi’nde Osmanlıca yazmaların yanında, tarihimiz ile birebir alakalı eski 
İtalyanca yazmalar da mevcuttur. Örneğin, Chigi tasnifinde bulunan ve Girit Savaşı esnasında Venedik donanmasına 
yardıma gelen Papalık donanmasının komutanı Priore Bichi’nin seyir defteri ve kaleme aldığı savaş planları büyük 
dikkat çeker7. 

Vatikan Gizli Arşivi ve Kütüphanesi’nden sonra, tarihimiz ile ilgili belgelerin yer aldığı bir diğer önemli Papa-
lık Arşivi’nden bahsetmek gerekli olacaktır. Bu arşiv, şüphesiz 17. yüzyılda kurulan Kutsal İmanı Yayma Cemiyeti 
)Sacra Congregazione di Propaganda Fide, bugünkü adıyla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli(  Tarihî 
Arşivi’dir. Papalık İstanbul Temsilciliği, 19. yüzyılın son çeyreğine dek bu kuruma bağlı olduğundan İstanbul’dan 
Papalık’a yazılan mektup ve raporların büyük kısmı bu kurumda toplanmıştır. Bu sebeple Propaganda Fide Arşiv-
leri, bilhassa Osmanlı Tarihi açısından büyük önem taşır. Papalık İstanbul Temsilciliği ile Propaganda Fide Kurumu 
Başkanlığı arasında yapılan yazışmalar, Osmanlı Devleti’nin güncel siyasî, sosyal ve ekonomik durumu ve bilhassa 
başkent İstanbul hakkında çok yönlü zengin bilgi içerir. Burada bulunan belgelerde, gerçekleştirdiği faaliyetler ile 19. 
yüzyılın en önemli Papalarından olan Papa XIII. Leon ve Sultan II. Abdülhamid arasında yapılan yazışmalar, Papa ile 
Sultan arasındaki dostluk ilişkisini göstermesi sebebi ile dikkat çekmekte ve 19. yüzyıl Osmanlı dış siyaseti açısından 
büyük önem taşımaktadır. Bir diğer Papalık arşivi olan Engizisyon arşivlerinde de yine tarihimiz ile alakalı önemli 
belgelerin mevcut olduğu bilinmektedir.

Sonuç olarak, Vatikan Arşivleri tarihimiz açısından büyük değer taşır. Papalık arşivlerinde, bilhassa Vatikan Gizli 
Arşivi’nde henüz dokunulmamış ve tasnif edilmemiş tarihî belgelerin mevcut olduğunu önemle bir kez daha belirtmek 
gerekmektedir. Ancak söz konusu arşivde Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı belgeler ile ilgili olarak 
hazırlanmış bir kataloğun mevcut olmaması, belgelerin Türk tarihinin ne denli derinlerine inebilecekleri konusunda 
fikir yürütülmesini de oldukça zorlu kılmaktadır.

ÖZET

Vatikan Arşivleri’nde birçok devletin tarihi ile alakalı tarihî arşiv belgeleri bulunmaktadır. Bu arşivler tarihimiz 
açısından büyük önem taşır. Dünyanın zengin arşivlerinden biri olarak kabul edilen Vatikan Gizli Arşivi’nde, Türk 
tarihinin farklı dilimlerine dair belgeler mevcuttur. Bu makalede, Vatikan Gizli Arşivi ve Vatikan Kütüphanesi’nde yer 
alan belge ve eserlerin Türk tarih yazımındaki önemi üzerinde durulacaktır. Bununla birlikte, Vatikan Devleti’ne ait 
diğer arşivler ve bu arşivlerdeki Türk tarihi ile alakalı belge ve eserler hakkında da genel bilgiler verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Vatikan Arşivleri, Vatikan Gizli Arşivi, Vatikan Apostolik Kütüphanesi, Kutsal İmanı Yay-
ma Cemiyeti Arşivi

7 Bkz. Rinaldo Marmara, Canan Parmaksızoğlu,  İlk Çanakkale Zaferi 1657 )Vatikan Belgelerinden Kapualı Priore Generel Bali Giovanni 
Bichi Komutasındaki Papalık Kadırgalarının 1657 Senesinde Levant’taki Seyir Defteri - Vatikan Kütüphanesi, Chig.O.IV.57) / La Squadra 
Pontificia ai Dardanelli 1657, Yeni Doğu Derneği Yayınları, İstanbul, 2015.
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ABSTRACT 

Everyone knows that archives are a huge unexplored mine of documents concerning the history of many coun-
tries. The aim of this paper concerns the Turkish historiography as it comes out from the documents checked and 
analysed within the Vatican Library and the Vatican Secret Archives in Rome. One ought to recognize that the Vatican 
Secret Archives constitute a fundamental source for the understanding of several periods of Turkish History. In addi-
tion further information on other Vatican archives will be offered so as to have a better and larger image of the contents 
of these institutions.

Key Words: Vatican Archives, Vatican Secret Archive, Vatican Library, The Propaganda Fide Historical Archives
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GÜMÜLCİNE MÜFTÜLÜĞÜ ARŞİVİ

Cengiz PARLAK*

GİRİŞ

Günümüzde Batı Trakya’da Yunanistan sınırları içinde bulunan Gümülcine )Komotini( şehri 1365 yılında Gazi 
Evrenos Bey tarafından fethedilmiştir1. Osmanlı Devleti’nin idari taksimatı içerisinde Rumeli Eyaleti’nin Paşa Sanca-
ğına )Liva( tabi olan Gümülcine, 1456 yılında2 nahiye3, XV. yüzyılın sonunda4 vilayet5, 1519’da6 nahiye ve 1530’da7 
kaza olarak tahrir defterlerine kaydedilmiştir. 1570 tarihli tahrir defterinde Gümülcine nahiye olarak kayıtlı olup, 
Gümülcine Livası’na bağlı dört nahiyeden biridir8. XVII. ve XVIII. yüzyıllara ait avârız defterlerinde ise Gümülci-
ne, Paşa Sancağı’na bağlı kaza olarak görünmektedir. Gümülcine farklı birimler olarak kayıt altına alınmasına rağ-
men, yüzyıllar içerisinde tutulan defterlerde Nefs-i Gümülcine başlığı altında değişik sayılarda mahallelere ve bir 
kadıya sahip kazadır. XVIII. yüzyılda Gümülcine kazası kırsal yerleşim birimleriyle birlikte Şehir, Ağrıcan ve Cebel 
isimlerinde üç nahiyeye ayrılmıştır9. 1879’dan sonra ise, Edirne Vilayetine bağlı altı sancaktan biri olan10 Gümülci-
ne,1365-1912 yılları arasında toplam 547 yıl kesintisiz Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır.

*  Dr. Öğr. Üyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, e-mail: cparlak@comu.edu.tr
1 H. 1310 tarihli Edirne Vilayet Salnâmesinde Gümülcine’nin fethine dair şu bilgi bulunmaktadır: “Üçüncü pâdişâh Hüdâvendigâr Gâzî Sultân 

Murâd-ı Evvel hazretleri Edirne şehr-i cesîmi feth ettikden sonra Rûmîlî’nin sevâhil-i cenûbiyyesinde vâkı‘ Gümülcine ve tevâbi‘inin teshîri 
içün 764  )M. 1362-1363( târîhinde mahsûsen Evrenos Beg ta‘yîn ve sevk olunarak mîr-i müşârünileyh birkaç sene devâm ve ikdâmla 767 
)M. 1365-1366( senesinde Gümülcine kal‘a ve kasabası feth edilmiştir.” Bkz. SVE, 1310, s. 415; H. 1317 tarihli Edirne Vilayet Salnâmesi’nde 
de aynı tarih verilmektedir. Bkz. SVE, 1317, s. 427; Ayrıca Bkz. Α. Ε. Vacalopoulos, History of Macedonia 1354-1833, Translated by Peter 
Megann, Institute for Balkan Studies, Thessaloniki 1973, s. 39; Ayrıca son yapılan çalışmalarda da fetih tarihi ile ilgili olarak 1364-1371 
aralığı verilmektedir. Bkz. Georgıos C. Liakopoulos, The Ottoman Conquest Of Thrace Aspects Of Historical Geography, The Institute Of 
Economics Ans Social Sciences  Of Bilkent University, In Partial Fulfillment Of The Requirements For The Degree  Of Master Of Arts In 
History, Ankara 2002, s. 90.

2 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı )TAK( Muallim Cevdet Yazmaları (MC) Nr. 089, bundan sonra MC-0.89 olarak 
kısaltılacaktır.

3 Nahiye kelimesinin Osmanlı Devleti’nin idarî taksimatı içerisinde XV. ve XVI. yüzyıllarda farklı birimleri ifade ettiği görülmektedir. Ancak 
daha çok bir sancağın )Liva( parçasını belirtmek amacıyla kullanılmaktadır. Ayrıca bir kazânın, üç dört mahalleden oluşan parçasını ifade 
etmek için de kullanılmıştır. Bkz. M. Tayyip Gökbilgin XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası Vakıflar-Mülkler-Mukataalar, İşaret Ya-
yınları, İstanbul 2007. s. 8-9.

4 BOA, MAD-16148, s. 1.
5 XV. ve XVI. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin idarî taksimatı içerisinde vilayet, kazâ ve nahiye kelimelerinin birbirinin yerine kullanıldıkları 

görülmektedir. Bkz. Gökbilgin,  Vakıflar-Mülkler-Mukataalar, s. 8.
6 BOA, TD-70, s. 23.
7 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-İli Defteri (937/1530), I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara 2003, s. 7.
8 Gümülcine Livası, Timurhisar, Yenice-i Karasu, Zihne ve Gümülcine nahiyelerinden oluşmaktadır. Bkz. TKGMA, TD-187, v. 3b, 56b, 93b, 146b.
9 Turan Gökçe, “Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Kaynaklarından Mufassal-İcmâl Avârız Defterleri ve 1701-1709 Tarihli Gümülcine Kazâsı 

Örnekleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XX/1, İzmir 2005, s. 82-93.
10 Şemseddin Sâmi, Kamûsü’l-A‘lâm, V, İstanbul 1314, s. 3926-3927; Machiel Kiel,“Gümülcine”, DİA, XIV, s. 268.
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   Resim-1. Kuzey Yunanistan Haritası

Gümülcine Müftülüğü Arşivi (GMA)

Osmanlı dönemine ait Gümülcine ile ilgili Türkiye’deki ulusal arşivlerde defter ve belge kayıtlarına ulaşılmakta-
dır. Diğer taraftan şehrin şeri‘yye sicilleri ise günümüzde Gümülcine Müftülüğü Arşivi’nde bulunmaktadır. Müftülük 
Defterdar Ahmed Efendi’nin Gümülcine’de 1585 yılında inşa ettirmiş olduğu Yeni Cami )Câmi-i Cedîd( Külliye-
si’nde hizmet vermektedir. Müftülüğün hizmet binası içerisinde bulunan arşiv kayıtları da buradaki ahşap dolaplar 
içerisinde korunmaktadır.   

Arşivde tespitlerimize göre 49 adet şeriyye sicili, 1 adet askerî sicil, 2 adet vakıf muhasebe defteri, 12 adet 
1871-1912 yıllarını ve 14 adet 1913-1945 yıllarını kapsayan zabıt defterleri bulunmaktadır. Bununla birlikte arşivde 
perakende belgeler de vardır. 

Resim-2. Gümülcine Yeni Cami )Câmi-i Cedîd( Külliyesi ve Müftülük Binası
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Şer‘iyye Sicilleri

Arşivde bulunan şer‘iyye sicilleri, müftülük çalışanları tarafından tarihlerine bakılarak tasnif edilmeye çalışıl-
mıştır. Ancak bazı defterlerin numaralandırılmasında tarihe dikkat edilmemiştir. Sicillerin ciltlerine çeşitli ebatlarda, 
etiket olarak düşündüğümüz beyaz kâğıtlar yapıştırılmıştır. Kalp şeklinde olan bu kâğıtların üzerinde sicilin hangi 
kadıya ait olduğuna dair bilgi olmakla birlikte, sicilin kapsadığı yıllar da yazılmıştır. Ancak zaman içerisinde bazı 
defterlerdeki bu kâğıtların ya tamamı ya da bir kısmı yok olmuştur. Bu durumda ise, sonradan müftülük çalışanları 
tarafından defterlerin numaralarının anlaşılması amacıyla kare veya dikdörtgen şekillerinde kâğıtlar yapıştırılmıştır. 
Diğer taraftan şeriyye sicillerinin içerisinde de sicil sahibi kadıların, hangi tarihten itibaren görev yapmaya ve Gü-
mülcine ile ilgili şerî konuları görmeye başladıkları da tespit edilebilmektedir. Böylece kadıların görev süreleri de 
hesaplanabilmektedir.

Tablo-1. Gümülcine Müftülüğü Arşivi’nde Bulunan Şer‘iyye Sicilleri

Sicil 
No Tarih Aralığı Toplam

Sayfa Sayısı
Sayfa
Numarası

Hüküm
Num.

2 Rebî’ü’levvel 1052- Zi’l-hicce 1056 /Haziran 1642-Ocak 1647 322 Yok Yok

3 Receb 1311-Cemâziye’l-evvel 1312 / Ocak 1894-Kasım 1894 230 Yok Var

4 Zi’l-hicce 1207- Zi’l-hicce 1208 / Ağustos 1793-Temmuz 1794 174 Yok Yok

5 Rebî’ü’l-evvel 1101- Cemâziye’l-âhir 1101 /Aralık 1689-Nisan 1690 20 Yok Yok

6 Ramazân 1226- Zi’l-hicce 1228 /Eylül 1811-Aralık 1813 157 Yok Yok

7 Cemâziye’l-âhir 1229- Cemâziye’l-âhir 1231 /Haziran 1814-Mayıs 1816 145 Yok Yok

8 Rebî ‘ü’l-âhir 1236-Zi’l-hicce 1237 / Ocak 1821- Ağustos 1822 140 Yok Yok

9 Şevvâl 1247-Zi’l-hicce 1253 / Mart 1832- Mart 1838 324 Yok Yok

10 Muharrem 1254- Rebî’ü’l-evvel 1259 / Nisan 1838- Mayıs 1843 196 Yok Yok

11 Şevvâl 1190- Muharrem 1194 /Kasım 1776-Şubat 1780 156 Yok Yok

12 Zi’l-ka’de 1257- Receb 1266 / Aralık 1841- Mayıs 1850 164 Yok Yok

13 Şa’bân 1266- Receb 1268 / Haziran 1850-Mayıs 1852 184 Yok Yok

14 Şa’bân 1268- Rebî’ü’l-evvel 1270 / Haziran 1852-Aralık 1853 142 Yok Yok

15 Rebî’ü’l-evvel 1270-Cemâziye’l-âhir 1271 / Aralık 1853- Mart 1855 54 Yok Yok

16 Ramazân 1271- Cemâziye’l-âhir 1277 / Haziran 1855-Aralık 1860 186 Yok Yok

17 Receb 1277-Şa’bân 1279 / Ocak 1861-Şubat 1863 167 Yok Yok

18 Şevvâl 1279- Rebî’ü’l-evvel 1281 / Nisan 1863-Ağustos 1864 331 Varak şeklinde/
Rakam Yok

19 Şevvâl 1282-Rebî ‘ü’l-âhir 1283 /Mart 1866-Ağustos 1866
Rebî ‘ü’l-evvel 1284- Şa’bân 1284 / Temmuz 1867- Aralık 1867 170 Varak şeklinde/

Rakam Yok

20 Rebî ‘ü’l-âhir 1283- Safer 1284 / Ağustos 1866- Haziran 1867 133 Yok Yok

21 Rebî ‘ü’l-âhir 1281- Ramazân 1282 / Eylül 1864-Şubat 1866
Şevvâl 1284-Şevvâl 1285 / Ocak 1868-Ocak 1869 243 Yok Yok

22 Şevvâl 1285- Cemâziye’l-âhir 1287  /Ocak 1869-Eylül 1870 283 Yok Yok

24 Receb 1289-Rebî ‘ü’l-âhir 1291 / Eylül 1872- Haziran 1874 286 Yok Var

25 Receb 1289- Cemâziye’l-âhir 1291 / Eylül 1872- Temmuz 1874 216 Varak şeklinde/
Rakam Var

26 Receb 1291-Şevvâl 1293 / Ağustos 1874-Kasım 1876 316 Yok Var

27 Muharrem 1293-Rebî’ü’l-evvel 1296 / Şubat 1876-Mart 1879 321 Yok Yok

28 Rebî ‘ü’l-âhir 1296-Cemâziye’l-evvel 1299 / Nisan 1879-Nisan 1882 665 Yok Yok
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29 Receb 1292- Şa’bân 1300 / Ağustos 1875-Haziran 1883 457 Yok Var

30 Receb 1299-Safer 1301 / Haziran 1882-Aralık 1883 316 Yok Var

31 Ramazân 1300-Rebî ‘ü’l-âhir 1308 / Temmuz 1883-Kasım 1890 400 Var /Rakam Var

32 Cemâziye’l-evvel 1302-Muharrem 1303 /Mart 1885-Ekim 1885 73 Yok Yok

33 Rebî’ü’l-evvel 1301-Cemâziye’l-âhir 1302 / Ocak 1884-Mart 1885 195 Yok Yok

34 Muharrem 1303-Rebî’ü’l-âhir 1306 / Ekim 1885-Aralık 1888 389 Yok Var

35 Muharrem 1303-Receb 1322 /Ekim 1885-Eylül 1904 107 Yok Var

36 Rebî’ü’l-âhir 1306-Rebî’ü’l-âhir 1308 / Aralık 1888-Kasım 1890 222 Kısmen var/
Yazı Var

37 Muharrem 1309- Rebî’ü’l-âhir 1310 /Ağustos 1891- Kasım 1892 243 Kısmen var/
Yazı Var

38 Muharrem 1311-Muharrem 1313 / Temmuz 1893-Temmuz 1895 247 Yok Var

39
Rebî’ü’l-âhir 1308-Zi’l-hicce 1308 / Kasım 1890-Temmuz 1891
Rebî’ü’l-âhir 1310 /Muharrem 1311 / Kasım 1892-Temmuz 1893
Muharrem 1313-Şaban 1313 / Temmuz 1895-Şubat 1896

183 Yok Var

40 Şaban 1313-Muharrem 1315 / Şubat 1896-Haziran 1897
Muharrem 1315-Muharrem 1317 / Haziran 1897-Mayıs 1899 235 Yok Var

41 Muharrem 1315-Cemâziye’l-evvel 1316 / Haziran 1897-Ekim 1898 157 Var/Yazı Var

42 Muharrem 1317-Şevvâl 1318 / Mayıs 1899-Şubat 1901 236 Var/Yazı Var

43 Şevvâl 1318-Zi’l-hicce 1320 / Şubat 1901-Mart 1903 326 Var/Yazı Var

44 Zi’l-hicce 1320-Cemâziye’l-âhir 1322 / Mart 1903-Ağustos 1904 315 Var/Yazı Var

45 Cemâziye’l-âhir 1322- Rebî’ü’l-evvel 1324 / Ağustos 1904-Mayıs 1906 395 Var/Yazı Var

46 Rebî’ü’l-evvel 1324-Cemâziye’l-evvel 1325 / Mayıs 1906-Haziran 1907 315 Var/Yazı Var

47 Cemâziye’l-âhir 1325-Receb 1326 / Temmuz 1907-Ağustos 1908 328 Kısmen var/
Yazı Var

48 Receb 1326-Şevvâl 1327 / Ağustos 1908-Kasım 1909 416 Kısmen var/
Yazı Var

49 Şevvâl 1327-Rebî’ü’l-evvel 1329 / Kasım 1909-Mart 1911 399 Var/Yazı Var

50 Rebî’ü’l-âhir 1329-Zi’l-hicce 1329 / Nisan 1911- Aralık 1911 319 Var/Rakam Var

51 Zi’l-hicce 1329-Zi’l-hicce 1330 / Aralık 1911-Kasım 1912 317 Var/Rakam Var

Şer‘iyye sicilleri müftülük çalışanları tarafından tasniflenip numaralandırılırken, tarih sıralamasında farklılıklar 
olmuş, hatta sicil olmayan bir vakıf muhasebe defteri sicil şeklinde tasniflenmiştir. Diğer taraftan defterlerin bir kısmı 
tasniflenirken sıralamalarında karışıklıklar yaşanmıştır. Ağustos 1866- Haziran 1867 tarihli 20 numaralı defter, 19 
numaralı defterin Temmuz 1867- Aralık 1867 tarih aralığındaki kısmının öncesidir.

21 numaralı defterin Eylül 1864-Şubat 1866 tarih aralığındaki kısmı,18 numaralı defterin devamı olarak görül-
mekle birlikte, 19 numaralı defterin Mart 1866-Ağustos 1866 tarihli kısmının da öncesi olduğu anlaşılmaktadır. 21 
numaralı defterin Ocak 1868-Ocak 1869 tarih aralığındaki kısmı, 19 numaralı defterin Temmuz 1867- Aralık 1867 
kısmının tarih olarak devamı niteliğindedir.

Mart 1885-Ekim 1885 tarihli 32 numaralı defter, Ocak 1884-Mart 1885 tarihli 33 numaralı defterin devamıdır. 
33 numaralı defter ise, Haziran 1882-Aralık 1883 tarihli 30 numaralı defterin devamı olarak görülmektedir. Ekim 
1885-Aralık 1888 tarih aralığına sahip 34 numaralı defter, 32 numaralı defteri takip etmektedir.

Aralık 1888-Kasım 1890 tarihli 36 numaralı sicil, Ekim 1885-Aralık 1888 tarihli 34 numaralı sicilin devamı iken, 
39 numaralı defter ters yüzünden itibaren Kasım 1890-Temmuz 1891 tarih aralığıyla 36 numaralı defterin devamı 
niteliğindedir. 39 numaralı sicilin Kasım 1892-Temmuz 1893 tarihli kısmı, 37 numaralı ve Ağustos 1891- Kasım 1892 
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tarihli sicilin devamıdır. Ayrıca 39 numaralı sicilin Temmuz 1895-Şubat 1896 tarih aralığını kapsayan bölümü, 38 
numaralı ve Temmuz 1893-Temmuz 1895 tarihli sicilin de devamı olarak görülmektedir.

40 numaralı sicilin Şubat 1896-Haziran 1897 tarih aralığındaki kısmı, 39 numaralı sicilin Temmuz 1895-Şubat 
1896 tarihli bölümünün devamıdır. 42 numaralı ve Mayıs 1899-Şubat 1901 tarihli sicil, 40 numaralı sicilin Haziran 
1897-Mayıs 1899 tarih aralığındaki kısmının devamı niteliğindedir. 42 numaralı sicilden itibaren numaralandırma ve 
tarihlendirme sıralaması birbirini tutmaktadır. 

Şer‘iyye sicillerinin içerikleri incelendiğinde daha başka farklılıklar da görülmektedir. 3 numaralı sicil Gümülci-
ne Kazasına bağlı olan Şabhane ve Çalabı nahiyelerinin muhallefât ve tereke11  kayıtlarını içermektedir. Ayrıca defter, 
Rebî’ü’l-evvel 1316-Cemâziye’l-evvel 1325 )Temmuz 1898- Temmuz 1907( tarihleri arasında Gümülcine mahalleleri 
ve köylerindeki izinnâme12 kayıtlarını da kapsamaktadır.

12 ve 24 numaralı sicil defterlerinde ise çoğunlukla, Gümülcine’nin nahiyeleri ve köylerinde yaşayıp vefat eden-
lerin tereke ve muhallefât kayıtları bulunmaktadır.

29 numaralı ve Ağustos 1875-Haziran 1883 tarih aralığını içeren defter, Gümülcine Kazasına bağlı Cebel ve 
Ağrıcan nahiyeleri sicilidir. 31 numaralı sicilde ise Cebel Nahiyesi, Edirne Vilayeti’ne bağlı kaza olarak görülmekte 
olup, bu sicil “Cebel Kazâsının Mahkeme-i Şer‘iyyeye Mahsûs Sicilidir Ramazân sene 1300” başlığıyla arşivde kayıt 
altına alınmıştır. 

32 numaralı sicilin son 22 sayfası “15 Şubat 1313 tarihinden itibâren yâve13 hayvânâta mahsûs olmak üzere yâve 
defteridir” başlığı altında tutulmuş kayıp hayvan kayıtlarını içermektedir.

35 numaralı sicil “Meşîhatdan vurûd eden i‘lâmâtın nakz ve tasdîkini hâvî” etiketiyle kayıtlı bir defter olup, 
1885-1904 yılları arasında Gümülcine Sancağı Mutasarrıflığı’na gelen ilamları kapsamaktadır.

Sicillerle ilgili bir başka konu ise sayfa ve hüküm numaralarıdır. 10 şer‘iyye sicilinin bütün sayfalarında numara-
landırma yapılmışken, 4 sicilin belirli sayfalarına numara verilmiştir. Üç sicilde ise sayfa numarası varak sitemiyle ya-
pılmış, sadece ilk yaprağa numara yazılmıştır. Defterlerdeki sayfalar numaralandırılırken 6 defterde “rakam” kullanıl-
mış olmakla birlikte, diğer 11 defterde “yazı” ile numara verilmiştir. Ayrıca sayfa numarası verilmemiş olan defterlerin 
toplam sayfa sayılarını kendimiz tespit etmeye çalıştık. Diğer taraftan sadece 25 sicilde hükümlere numara verilmiştir.

 
Resim-3. Şer‘iyye Sicillerinden Örnekler

Bütün bunlarla birlikte tespit edip dijital ortama aktarabildiğimiz Gümülcine Kazası ve nahiyelerine ait şer‘iyye 
sicillerinin yüzyıllara göre dağılımı aşağıdaki tablodaki gibidir.

11 Ölen kimsenin miras olarak bıraktıklarına “tereke” veya “muhallefât” denir. Bkz. Hamza Aktan, “Miras”, DİA, XXX, s. 144.
12 Arûs Resmi Tanzimat’tan sonra kaldırılarak yerine “izinnâme harcı” konmuştur. Evlenmek isteyenler kadıya başvurarak evlenmelerinde bir 

engel bulunmadığına dair izinnâme alırlardı. İzinnâme harcı kızlar için 10, dullar için 5 kuruş olarak tespit edilmiştir. Bkz. Halil Sahillioğlu, 
“Arûs Resmi”, DİA, III, s. 423.

13 Şahıslardan tahsil edilen vergiler içerisinde bulunan yâve, kaybolmuş hayvan ve kölenin bulunması halinde sahibinden alınan bir tür vergidir. 
Bkz. Ahmet Tabakoğlu, “Resim”, DİA, XXXIV, s. 583.
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Tablo-2. Şer‘iyye Sicillerinin Yüzyıllara Göre Dağılımı

Yüzyıllar Adet

XVII. Yüzyıl 2

XVIII. Yüzyıl 2

XIX. Yüzyıl 34

XIX. ve XX. Yüzyılları Kapsayanlar 2

XX. Yüzyıl 9

Toplam 49

Tablo-2’de görüldüğü üzere günümüze ulaşabilmiş şer‘iyye sicillerinin % 70’ini 19. yüzyılda tutulmuş olanlar 
oluştururken, % 18’lik kısmı 20. yüzyıl aittir. XVII. ve XVIII.  yüzyıl sicilleri oldukça az sayıda olup, XV. ve XVI. 
yüzyıllardan ise hiçbir şer‘iyye sicili günümüze ulaşmamıştır.

Arşivde bir başka sicil daha vardır ki askerî konuları içermektedir. 49 sicilin içine dâhil etmediğimiz bu defter, 
“askerî sicil 1 numara” şeklinde kayıtlı olup, Muharrem 1259 - Cemâziye’l-âhir 1266 / Şubat 1843 - Nisan 1850 ta-
rihleri arasındaki kayıtları içermektedir. 175 sayfa olan defterde Asâkir-i Nizâmiye-i Şâhâne’de yüzbaşı, üsteğmen, 
çavuş, onbaşı ve diğer rütbelerde görev yapmış Gümülcineli subay ve askerlerin emeklilikleri ve emekli maaşlarına 
dair özel bilgiler tespit edilmekle birlikte, vefat eden askerlerin miras ve veraset kanunları, faal durumdaki askerlerin 
tayinâtlarında )erzak( yaşanan sıkıntılar ile askerî nizamât ve düzenlemeler )tensikât(  gibi konular da bulunmaktadır.

Vakıf Muhasebe Defterleri

Gümülcine Müftülüğü Arşivi’nde “sicil defteri numro 1” olarak tasniflenip, toplam 228 sayfa olan ve Gümül-
cine’de kurulmuş Defterdar Ahmed Efendi Vakfı’na ait bir muhasebe defteri vardır. Defterde en erken tarih kaydını, 
“evâil-i Muharremi’l-harâm sene aşer ve elf )Muharrem 1010- Temmuz 1601(” olarak görüyoruz. Ancak bu tarihten 
önce de kayıtlar bulunduğu için defterin XVI. yüzyılın sonlarından itibaren tutulmaya başladığı anlaşılmaktadır. Ayrı-
ca defterin son kısımlarında Gümülcine’deki Hızır Efendi ve Kösezade İbrahim )Çelebi( Efendi vakıflarına ait muha-
sebe kayıtları da bulunmaktadır. Fakat Defterdar Ahmed Efendi Vakfı ile ilgili kayıtlar daha çoktur. Defterde özelikle 
bu üç vakfın nakit paraları üzerinden yapılan işlemler kayıtlıdır. Bununla birlikte Defterdar Ahmed Efendi Vakfının 
sahip olduğu bazı gayrimenkullerin kira bedelleri hakkında da kayıtlar vardır.

 
Resim-4. Defterdar Ahmed Efendi Vakfı’na Ait Muhasebe Defteri 
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Bu vakıf muhasebe defterine ek olarak 2015 yılında Gümülcine’ye yaptığımız ziyaret sırasında müftülük çalışan-
ları tarafından bize gösterilip dijital ortama aktardığımız ve “Medîne-i Gümülcine’de Ahi Ali Bey Medresesi’nin Kayd 
Defteridir Sene 1200” olarak isimlendirilmiş bir defter daha bulunmaktadır. 21 sayfa olan defterin 5 sayfası yazılı 
değildir. Defterde Ahi Ali Bey Medresesi Vakfı’nın nukûd para kayıtlarına, bazı dükkânları ile onların tamirat masraf-
larına, vakfın parasıyla satın alınan mülklere )bağ, dükkân( ve vakfın işleri için yıllık masraflara dair bilgiler olduğu 
görülmektedir. Defter, medrese vakfının nukûd paralarının kimler tarafından ne amaçla ne kadar vakfedildiğiyle ilgili 
veriler de içermektedir. İlk kayıt H. 1233 / M. 1817-1818 yılına tekabül etmektedir. En geç tarihli kayıt ise Osmanlı 
dönemi sonrasına ait olup, 3 Kânûn-ı Sânî 1925’tir.

Resim-5. Ahi Ali Bey Medresesi’nin Vakfı’na Ait Muhasebe Defteri

Zabıt Defterleri 

Gümülcine Müftülüğü Arşivi’nde 12 adedi Osmanlı dönemini )1871-1912( ve 14 adedi Osmanlı sonrası dönemi 
)1913-1945( kapsayan toplam 26 adet zabıt defteri tespit edilmiştir. Osmanlı dönemindeki 5 defterin tasnif numarası 
yoktur. Numarası olan defterlerin ise tarih aralıklarıyla numaralarının uyuşmadıkları görülmektedir. Diğer taraftan 5 
zabıt defterinde sayfa numaraları bulunmaktadır. Bunlardan üçü rakam ile ikisi ise yazıyladır. Diğer defterlerde nu-
maralandırma yapılmamıştır. Diğer taraftan 11 defterde hüküm numarası verilmemişken, sadece bir defterde kısmen 
yazılmıştır. 

Tablo-3. Gümülcine Müftülüğü Arşivi’nde Bulunan Osmanlı Dönemi Zabıt Defterleri

Defter 
 No Tarih Aralığı Toplam  

Sayfa Sayısı
Sayfa  

Numarası
Hüküm 

 Numarası

23 Receb 1288-Muharrem 1289 /Eylül 1871-Mart 1872 308 Yok Kısmen Var

2 Muharrem 1306- Şevvâl 1308 /Eylül 1888-Mayıs 1891 262 Var/Yazı Yok

5 Rebî’ü’l-evvel 1313-Cemâziye’l-âhir 1314/Eylül 1895- Kasım 1896 107 Var/Yazı Yok

- Ramazân 1314-Zi’l-hicce 1316 /Şubat 1897-Nisan 1899 73 Yok Yok

15 Zi’l-kâde 1320-Zi’l-hicce 1321 /Şubat 1903-Mart 1904 127 Yok Yok

- Zi’l-hicce 1321-Safer 1322 /Mart 1904- Mayıs 1904 39 Yok Yok

16 Safer 1322-Şevvâl 1324 /Mayıs 1904-Aralık 1906 128 Yok Yok
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- Rebî’ü’l-âhir 1324-Şaban 1328 /Haziran 1906-Ağustos 1910 265 Yok Yok

25 Şevvâl 1327-Safer 1328 /Ekim 1909-Şubat 1910 83 Yok Yok

- Cemâziye’l-evvel 1327-Şevvâl 1329 /Haziran 1909- Ekim 1911 117 Var/ Rakam Yok

37 Zi’l-hicce 1329-Şevvâl 1330 /Aralık 1911-Eylül 1912 77 Var/ Rakam Yok

- Rebî’ü’l-âhir 1330-Zi’l-hicce 1330 /Nisan 1912-Kasım 1912 97 Var/ Rakam Yok

Dört defter 19. yüzyılın son çeyreğinde tutulmuştur. 8 defterin tamamı ise 1903 ila 1912 yılları arasında kayıt al-
tına alınmıştır. 23 numaralı ve Eylül 1871-Mart 1872 tarihli olan defter “i‘lâmât14 defteri” olarak kayıtlıdır.  2 numara 
ile tasnif edilmiş ve Eylül 1888-Mayıs 1891 tarihli olan defter ise, vekâlet, hüccet ve i‘lâmât kayıtlarını içermektedir. 
Tasnif numarası olmayıp Haziran 1909- Ekim 1911 tarihli defter ise, idâne, kassam ve hüccet suretlerinden oluşmak-
tadır. Bir başka tasnif numarası olmayan ve Şubat 1897-Nisan 1899 tarih aralığına sahip defterin, toplam 73 sayfa 
sayısıyla bir zabıt defteri parçası olduğu anlaşılmaktadır. Aynı şekilde Mart 1904- Mayıs 1904 tarih aralığına sahip ve 
toplam 39 sayfası bulunan bir başka zabıt defteri parçası daha vardır. 

Osmanlı sonrası döneme tarihlendirilen 14 zabıt defterinin altısının tasnif numaraları bulunmamaktadır. Defterle-
rin tamamında sayfa numarası vardır. 1 ve 3 numaralı defterlerin sayfa numaraları verilirken hem rakam hem de yazı 
kullanılmış, 8 numaralı defterde ise sadece yazı ile sayfa numaraları verilmiştir. Diğer 11 defterin sayfa numaraları 
sadece rakamdır. Ayrıca 14 defterin beşinde hüküm numarası varken, 9 adedinde yoktur.

Tablo-4. Gümülcine Müftülüğü Arşivi’nde Bulunan Osmanlı Sonrası Döneme Ait Zabıt Defterleri

Defter  No Tarih Aralığı Toplam  
Sayfa Sayısı

Sayfa  
Numarası

Hüküm 
 Numarası

1 Aralık 1913-Şubat 1915 192 Var/Rakam/Yazı Var

2 Şubat 1915-Mart 1919 195 Var/Rakam Yok

3 Temmuz 1918-Kasım 1920 401 Var/Rakam/Yazı Var

4 Kasım 1920-Ekim 1921 199 Var/Rakam Var

6 Mart 1921-Ekim 1921 196 Var/Rakam Var

7 Aralık 1921-Temmuz 1922 197 Var/Rakam Yok

8 Ekim 1921-Temmuz 1922 192 Var/Yazı Yok

- Ekim 1923- Temmuz 1924 140 Var/Rakam Yok

19 Temmuz 1924-Eylül 1926 359 Var/Rakam Yok

- Aralık 1929-Aralık 1931 119 Var/Rakam Yok

- Kasım 1931-Nisan 1937 176 Var/Rakam Yok

- Nisan 1936-Nisan 1937 198 Var/Rakam Var

- Eylül 1939-Ağustos 1940 157 Var/Rakam Yok

- Eylül 1944- Ekim 1945 175 Var-Rakam Yok

Aralık 1913-Şubat 1915 tarih aralığındaki kayıtları içeren 1 numaralı defterin, Gümülcine’nin Bulgar Devleti’nin 
hâkimiyetinde olduğu yıllara denk geldiği görülmektedir. Defterin her sayfasında daire şeklinde mühür vardır. Mü-
hürde Osmanlıca ۱۳۳۱كوملجنه سنجاغى مفتلكى )Gümülcine Sancağı Müftülüğü 1331( ve Bulgarca гюмурджински. окр. 
муфтия. 1913 Г. )Gümürcinski Okrıg Muftiya 1913 Godina( ibareleri bulunmaktadır.

14 Şer‘î bir hükmü ve altında kararı veren hâkimin imza ve mührünü taşıyan yazılı belgelere hukukî bir terim olarak “i‘lâm” veya “ i‘lâmât-ı 
şer‘iyye” denilmektedir. Daha ayrıntılı bilgi için Bkz. Ahmet Akgündüz, “İ‘lâm”, DİA, XXII, s. 72.
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 Resim-6.  1 Numaralı Zabıt Defteri ve Mühür

Kasım 1920-Ekim 1921 tarihli 4 numaralı defterin son sayfasında defterin toplam sayfa sayısının verildiği kıs-
mının altına Osmanlıca ve Yunanca ibareler içeren ancak büyük kısmı silinmiş olan bir mühür vurulmuştur. Ekim 
1921-Temmuz 1922 tarihli 8 numaralı defterin ise her sayfasına Osmanlıca ve Yunanca ibareleri olan mühür basılmış-
tır. Ancak mühürlerin hepsi oldukça silik olup okunamamaktadır. Tasnif numarası olmayan Ekim 1923- Temmuz 1924 
tarihli defterin ise, her iki sayfanın üst tarafının tam ortasına birer adet Osmanlıca ve Yunanca ibareler içeren mühür 
vurulmuş olmasına rağmen, silik olduklarından okunamamaktadırlar. Osmanlı sonrası döneme tarihlendirilmiş olan 
diğer 10 zabıt defterinde herhangi bir şekilde bu tür mühürler bulunmamaktadır.

Osmanlı sonrası dönemde tutulmuş bu defterlerde, Bulgar komitecilerin 1913 yılında yaktıkları Gümülcine’nin 
Kostepe Köyü’nden merkez Hacı Karagöz Mahallesi’ne hicret edenlerin durumlarıyla ilgili özel bilgileri tespit ede-
bilmekle birlikte, Gümülcine’deki vakıfların mülkleri, nakit paraları ve görevlileri ile boşanma davaları ve özellikle 
de veraset meseleleri gibi genel konuları da görebilmekteyiz.

Perakende Belgeler

Gümülcine Müftülüğü Arşivi’nin içerisinde ulaşabildiğimiz perakende belgeler 133 adettir. Belgeler Gümülcine 
Sancağı Mutasarrıflığı’na veya Gümülcine Sancağı Niyâbet-i Şer‘iyyesine merkezden ve taşradan gelmiştir. Belge-
lerin 106 adedi “Gümülcine Sancağı Niyâbet-i Şer‘iyyesine” hem doğrudan hem de Edirne Vilayet naibi aracılığıyla, 
“Bâb-ı Fetvâ Dâire-i Meşîhat-ı İslâmiyye Tahrîrât Kalemi”nden gönderilmiştir. Edirne Vilayeti aracılığıyla gönderilen 
belgelerin sayısı 66 iken, doğrudan sancağa gelenler 37 adettir. Üç belgede ise doğrudan veya aracılık ile geldiğine 
dair bilgi yoktur. Belgelerin tarih aralığı H. 1328-1330 /M. 1910-1912 yıllarını kapsamaktadır. İçerik olarak belgeler-
de, taşra şer‘î mahkemelerinde çalışan kâtip ve hizmetlilerin izinleri ile ilgili sorumluluklarının o mahaldeki naiblere 
ait olduğu, taşrada bulunan jandarma askerinin kıtalarındaki komutanlarından olur belgesi almadan evlenmelerine 
imamların izin vermemesi gerektiği, Gümülcine nahiyelerinin niyabet maaşlarına ve nahiye niyabetine tayin edilen-
lere dair konular bulunmaktadır.

Ayrıca gelen belgeler arasında 15 adet telgraf bulunmaktadır. Bunların 9 tanesi Edirne Vilayet naibinden gelir-
ken, altısı İskeçe Kazası’ndan ve İstanbul’dan gelmiştir. Diğer 11 belge ise doğrudan Edirne Vilayet naibinden Gü-
mülcine Sancağı Niyâbet-i Şer‘iyyesine gönderilmiştir. Bir diğer belge ise Dâhiliye Nezâreti Muhâberât-ı Umûmiyye 
Dâiresi Dördüncü Şube’den Mayıs 1328 / Mayıs-Haziran 1912 tarihinde sadır olup Edirne Vilayeti’ne oradan da 
20 Cemâziye’l-âhir 1330 / 6 Haziran 1912 tarihinde çıkıp Gümülcine Sancağı Mutasarrıflığı’na ulaşmıştır. Belgede 
vakıfların mülklerinin ferağ ve intikal muamelatının uygulanmasına dair bilgi bulunmaktadır. Gümülcine Müftülüğü 
Arşivi’nde tespit ettiğimiz defter ve belgeler bu kadardır.
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 Resim-7. Perakende Belge Örnekleri

Gümülcine Vakıflar İdaresi Arşivi (GVİA)

Gümülcine Osmanlı hâkimiyetinde iken burada 1903 yılında Gümülcine Vakıflar İdaresi kurulmuştur15. Bu idare 
Gümülcine Osmanlı hâkimiyetinden çıktıktan sonra da vakıf kayıtlarını tutmaya devam etmiştir. Gümülcine Vakıflar 
İdaresi Arşivi müftülüğe bağlıdır. Müftülükle aynı bina içerisinde faaliyetlerini sürdüren arşivde ulaşabildiğimiz kay-
nak sayısı oldukça sınırlıdır. Çünkü Yunanistan’da günümüzde yaşayan Türk vakıflarının mülklerinin durumu ile ilgili 
Osmanlı Devleti zamanında tutulmuş belgelere ulaşılamamaktadır. Ancak ulaştığımız ilk arşiv belgemiz, Gümülci-
ne’de 1455 yılında kurulmuş olan Mehmet oğlu Ali )Ahi Ali( Medresesi’nin vakfiyesidir. Aslı Arapça olan vakfiyenin 
1930 yılında Türkçeye tercüme16 edilmiş nüshası arşiv yetkilileri tarafından bize dijital ortamda verilmiştir. Resmî bir 
belge olan bu vakfiye aracılığıyla, Gümülcine’de ilk medresenin 1455 yılında kurulduğunu anlıyoruz. Ayrıca vakfiye-
deki veriler aracılığıyla Gümülcine’deki bazı vakıflar hakkında da bilgiler elde edebiliyoruz. 

Arşivdeki kayıtlardan biri de idarenin en eski Osmanlıca belgesi olduğu başındaki transkrip sunuş yazısında 
belirtilen Defter-i Umûmî-i Evkâf-ı İslâmiye-i Gümülcine’dir. Defterin Gümülcine’deki vakıflara ait mülklerin 1927 
ila 1929 yılları arasındaki kayıtlarını içerdiğini görebilmekteyiz. Sunuş yazısına göre defterin 154 sayfası bulunmakla 
birlikte, bunlardan bazılarının noksan olduğu ve ayrıca 29 ila 84. sayfalar arasında hiçbir veri bulunmadığı yazılmıştır. 
Diğer taraftan defterin elimizde olan word formatında, 84 ila 129. sayfaların transkripleri ve orijinal belgeleri fotoğraf 
olarak görülebilmesine rağmen, 1 ila 28. sayfaların sadece transkripleri vardır. 130 ila 154. sayfalar arasında kalan 
kısmın ise ne transkripleri ne de orijinal fotoğrafları bulunmamaktadır. 

 Resim-8. Defter-i Umûmî-i Evkâf-ı İslâmiye-i Gümülcine

15 Halit Eren, “Batı Trakya Türk Vakıfları: Tarihi Süreç ve Bugünkü Durum”, Balkanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempoz-
yumu, İstanbul-Edirne 9-10-11 Mayıs 2012, Ankara 2012, s. 38.

16 Arabça’dan Türkçeye terceme olunan iş bu vakfiye tercemesi bi’l-mukâbele aslına mutâbık olduğu tasdîk kılındı. Fî 13 Eylül sene 1930 ve Fî 
20 Rebî’ü’l-âhir sene 1349, Bkz. GVİA, Mehmet oğlu Ali Vakfiyesi, Muharrem 860 )Aralık 1455(.
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SONUÇ 

Osmanlı Devleti büyük bir coğrafyada hüküm sürmüştür. Bundan dolayı Balkanlar, Ortadoğu, Anadolu ve Afri-
ka’nın bir kısmında hâkimiyeti esnasında yönetim sistemini uygulamıştır. Osmanlı Devleti dağılma sürecine girdikten 
sonra buralarda yeni devletler ortaya çıkmaya başlamış ve Osmanlı hâkimiyeti esnasındaki resmî devlet kayıtları da 
yeni kurulmuş devletlerin sınırları dâhilinde kalmıştır. Bugün Yunanistan sınırları içinde olan Gümülcine’deki Müf-
tülük Arşivi’nde tespit etmiş olduğumuz belgeler ve defterler, şehrin ve taşrasının tarihine özellikle XVII. yüzyıldan 
itibaren katkı sağlayacak veriler içermektedir. Bu arşiv kayıtları özellikle de XIX. ve XX. yüzyıl Gümülcine tarihi 
için, Türkiye’deki ulusal arşivlerde bulunan kayıtları destekleyecek ve tamamlayacak mahiyettedir.

Biz de yaptığımız çalışmalarla, Gümülcine’nin Osmanlı döneminde ve sonrasında tutulmuş resmî kayıtlarını 
dijital ortama aktararak uzun yıllar korunmasına yardımcı olmaya ve bunları elimizden geldiğince bilim dünyasına 
tanıtmaya çalıştık.

ÖZET

Gazi Evrenos Bey tarafından 1365 yılında fethedilerek Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine giren Gümülcine şehri 
)Komotini(, günümüzde Yunanistan sınırları dâhilindedir. Gümülcine ile ilgili Osmanlı dönemine ait arşiv belgelerine 
Türkiye’deki ulusal arşiv dairelerinden ulaşılabilmekle birlikte, şehirdeki Gümülcine Müftülüğü Arşivi’nde ise yerel 
arşiv kayıtları bulunmaktadır. Müftülük günümüzde Defterdar Ahmed Efendi’nin 1585 yılında inşa ettirmiş olduğu 
Yeni Cami )Câmi-i Cedîd( Külliyesi’nde hizmet vermektedir. Müftülüğün hizmet binası içerisinde bulunan arşiv 
kayıtları da burada korunmaktadır. 2010 ve 2011 yıllarında yaptığımız çalışmalar neticesinde Müftülük Arşivi’nde 
Osmanlı dönemi ile ilgili şer‘iyye sicilleri, vakıf muhasebe defterleri ve 1871-1912 yıllarını kapsayan Zabıt Defter-
leri bulunmaktadır. Ayrıca Osmanlı sonrası döneme ait olan ve 1913-1945 yıllarını içeren Zabıt Defterleri de arşivde 
tespit edilmiştir. Bununla birlikte arşivde perakende belgeler de vardır. Arşivde bulunan defterler, müftülük çalışanları 
tarafından tarihlerine bakılarak tasnif edilmeye çalışılmıştır.

Diğer taraftan müftülüğe bağlı olan ve aynı bina içerisinde faaliyetlerini sürdüren Gümülcine Vakıflar İdaresi 
Arşivi’nde ise az sayıda da olsa Osmanlı dönemi ve sonrası için belgelerin ve defterlerin var olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Gümülcine, Batı Trakya, Müftülük, Arşiv, Şer‘iyye Sicili, Vakıf.

ABSTRACT

The Gümülcine city )Komotini(, which was conquered by Gazi Evrenos Bey in 1365 and brought under the rule 
of the Ottoman Empire, is now within the borders of Greece. Although archive documents related to the Ottoman pe-
riod of Gümülcine are accessible from the national archives apartment in Turkey, the Official Archive of Gümülcine 
Mufti in the city has local records. Mufti is now serving in the New Mosque )Câmi-i Cedîd( Complex, which was built 
by Defterdar Ahmed Efendi in 1585. The local records in the service building of the Mufti are also protected here.

As a result of the researches we did in 2010 and 2011, Mufti Archive contains Kadı Registers )Şer‘iyye Sicilleri(, 
foundation accounting registers and Official Records )Zabıt Defterleri( covering the years of 1871-1912 regarding the 
Ottoman period. In addition, the Official Records of the post-Ottoman period, including the years 1913-1945, were 
also found in the archive. However, there are also retail documents in the archive. The records in the archive have been 
tried to be classified by the staff of the mufti by looking at their dates.

On the other hand, in the Archive of the Gümülcine Foundations Administration, which is connected to the mufti 
and continues its activities in the same building, it is seen that there are documents and registers from the Ottoman and 
later period, even if they are small in number.

Key Words: Gümülcine-Komotini, Western Thrace, Mufti, Archive, Kadı Registers, Foundations.
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KÜLTÜREL MİRAS KURUMU ARŞİVLERİN ETKİN 
KULLANIMINDA VE KÜLTÜREL BELLEĞİN KORUNMASINDA 
YETKİNLİK:  ARŞİV OKURYAZARLIĞI

Coşkun POLAT*

GİRİŞ

Kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin gördükleri hizmetler, yaptıkları haberleşme veya işlemler neticesinde mey-
dana gelen sosyal, kültürel, hukuki, siyasi, mali anlamda önemi olan her türden belgenin elde edildiği, düzenlendiği, 
hizmete sunulduğu ve korunduğu yerler olan arşivler, bir milletin hem geçmişi hem de bugünü ve yarını için vazgeçil-
mez önemi haiz kuruluşlardır. İnsanlık tarihi kadar eski arşivlerde bulunan belgelerin milletler ve kişiler için kültürel 
ve resmi kanıt niteliğinde olması, günümüzde de bu türden belgelerin düzenlenmesi ve muhafazasının önemsenme-
sine neden olmuştur. Aynı zamanda bir milletin geçmişle bugünü arasında köprü olan ve milletlerin belleği anlamına 
gelen bu belgeler, milletin geçmişi ve bugününe ilişkin toplumsal, kültürel, siyasi ve ekonomik yaşamını inceleyen 
araştırmacıların da yoğun ilgisine mazhar olan birincil kaynaklardır.

Kütüphaneler ve dokümantasyon merkezleri ile birlikte arşivler, bireylerin bilgi gereksinimlerini karşılama ama-
cıyla bilgi kaynakları ile bilgi gereksinimi arasında bilgi hizmetleri aracılığıyla köprü olan toplumsal kuruluşlardır. 
Tüm bilgi merkezlerinin nihai hedefi bilgi hizmetleri aracılığıyla toplumun akademik, sosyal ve kültürel bilgi düzeyle-
rini yükselterek ülkelerin gelişmişliğine katkı sağlamaktır. Aynı amaca hizmet etmelerine ve işlevleri benzer olmasına 
karşın, geçmişten günümüze arşivler ile kütüphanelerin yapılanması birbirlerinden farklı olmuştur. Arşivleri diğer bil-
gi merkezlerinden ayıran en önemli fark, sahip olduğu dermenin özelliğidir. Oluştuğu dönem, oluşum biçimi ve işlevi 
açısından çoğu zaman kütüphane materyalinden farklılık gösteren arşiv dermesinin kullanımında, arşiv kurumunun 
belgelere ilişkin düzenleme ve saklama ilkeleri ile belgelerin özelliklerinin kullanıcılar tarafından bilinmesi, etkin 
araştırmaların gerçekleştirilmesinin ön koşuludur. 

Bu çalışmada, bilgi çağında nitelikli birey olabilme adına kütüphane ve bilgi kaynaklarının etkin ve yetkin kulla-
nımına işaret eden bilgi okuryazarlığı kavramından yola çıkılarak, arşiv ve arşiv dermesinin etkin kullanımında sahip 
olunması gereken beceriler üzerinde durulmuştur. Literatürde arşiv okuryazarlığı olarak ifade edilen kavramın, arşiv 
ve arşiv dermesi kullanıcıları için ne tür bilgi ve becerilere işaret ettiği değerlendirilmiştir. Çalışma, “bilgiye erişim, 
bilginin elde edilmesi, kullanılması konularına ilişkin kütüphane merkezli ilkeler, yöntemler ve standartlar geliştiri-
lirken, bilgi merkezi tanımlaması içinde gösterilmesine rağmen yapısı ve içeriği açısından kütüphanelerden farklılık 
gösteren arşivlerin bu konuda ikinci planda kaldığı” sorunu üzerine yapılandırılmıştır. Belgesel tarama ve betimleme 
yöntemleri ile arşiv okuryazarlığı kavramına ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla ele alınan konuda, sonraki çalış-
malara zemin oluşturacak temel bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. 

Bilgi Okuryazarlığı ve Arşivler

Bilişim teknolojilerinde meydana gelen hızlı ilerlemelerin sonucu olarak üretilen ve paylaşılan bilgi miktarın-
daki artış, bilgiyi değişim, dönüşüm ve gelişmişliğin merkezine koymuştur. Toplumların gelişmişliğinin, bireylerin 
bilgiye dayalı işlemlere olan aşinalıkları ve becerileri ile koşut olarak belirlendiği bu dönemde, bilgiyi etkin ve yetkin 
kullanabilen bireylerden oluşan toplum, “bilgi toplumu” olarak nitelendirilmiştir. Bilgi toplumunun başarılı bireyleri 
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bir sorunun çözümünde ve karar vermede gereksinim duyduğu bilgiye erişebilen, bu bilgiyi çeşitli ortamlardan elde 
edebilen, eleştirel değerlendirme sonucu ürettiği bilgiyi amacını gerçekleştirmede etkin olarak kullanabilen bireyler-
dir. Bilgiye ilişkin bu işlemler bütününü ifade etmek üzere, 20. yüzyılın son çeyreğinde literatüre “bilgi okuryazarlığı” 
kavramı girmiştir.1

Amerikan Kütüphane Derneği )ALA( tarafından 1989’da yayınlanan Bilgi Okuryazarlığı Başkanlık Komitesi 
Sonuç Raporu’nda bilgi okuryazarı birey; “bilgiye gereksinim duyduğunun farkında olan, bu bilgiyi elde eden, değer-
lendiren ve gereksinimi doğrultusunda etkin olarak kullanan” olarak tanımlanmıştır. Raporda ayrıca, bilgi okuryazar-
lığının akademik ve sosyal yaşamda önemli olan bilgiye daha etkin erişim yoluyla “yaşamı zenginleştirici” beceriler 
olduğu vurgulanmıştır.2 Kavramın ortaya çıkmasından kısa süre sonra bilgi okuryazarlığı, bilgi toplumu bireylerinin 
sahip olması gerekli ortak beceriler olarak 21. yüzyılda eğitim-öğretimin nihai hedefi ve kazanımı olarak görülmeye 
başlanmıştır. Resmi eğitim sürecinde kazanılan bilgilerin, bilgi artışı ve buna bağlı değişim karşısında kısa sürede 
geçerliliğini yitirmesi nedeniyle, bireylerin bu gelişmelere adapte olmasında çok miktarda ve format olarak farklı 
ortamlarda sunulan bilgiyi bağımsız ve sürekli olmak koşuluyla beceriyle elde etmeleri ve kullanmaları zorunlu hale 
gelmiştir. İşte bilgi okuryazarlığı, kişinin her tür ortamdan bilgiyi elde etmesi, değerlendirmesi, kullanması ve paylaş-
ması işlemlerini gerçekleştirerek bağımsız ve yaşam boyu öğrenen birey olmasına ilişkin tüm becerilere işaret eden 
kavram olarak kullanılmaktadır.

Bilgi okuryazarlığı ile kastedilen beceriler, zaman içinde yapılan çalışmalarla somut hale getirilmeye başlanmış-
tır. Amerikan Kolej ve Araştırma Kütüphaneleri Derneği )ACRL( tarafından 2000 yılında kabul edilen bilgi okurya-
zarlığı standartlarına göre bilgi okuryazarı birey:
• Gereksinim duyduğu bilginin niteliğini ve niceliğini belirler,
• Bilgiye etkin biçimde erişir ve bu bilgiyi elde eder,
• Elde ettiği bilgiyi eleştirel olarak değerlendirir,
• Yeni bilgi ortaya koyar, bu bilgiyi bireysel ya da grup üyesi olarak bir amaç için kullanır,
• Bilgi sürecine ilişkin tüm işlemlerde etik, yasal ve sosyal kurallara uygun hareket eder.3

Bilgi okuryazarlığı becerilerine ilişkin temel ilkelerin belirlendiği bu ve benzer dokümanlarda bilgi okuryazarı 
bireyin etkin bir bilgi tüketicisi olması için genel olarak şu konularda beceri sahibi olmasına işaret edilmektedir:4

• Bilginin önemi, üretimi ve türleri
• Bilgi kaynaklarının türleri )birincil-ikincil, bibliyografik, tam metin, bilimsel-popüler, vb.(, erişim ve kullanım 

özellikleri
• Bilginin bilgi merkezlerinde ve kayıtlı oldukları ortamlardaki )kütüphaneler, arşivler, veri tabanları, web, vb.( 

düzeni ve erişim yöntemleri
• Bilgi erişim araçlarının )kütüphane katalogları, dizinler, bibliyografyalar, elektronik veri tabanları, İnternet ara-

ma motorları, vb( kullanımı
• Elektronik ve basılı ortamda yer alan bilgilere ilişkin özellikler
• Bilginin üretimi, değerlendirilmesi, kullanılması ve paylaşımında teknolojik araçların ve yazılımların kullanımı
• Değerlendirilen bilgiden yeni bilgi üretmeye ilişkin yorum ve sentez yapma becerileri
• Üretilen bilginin rapor edilmesi ve başkalarıyla paylaşılmasına yönelik akademik ve teknik beceriler )Rapor 

yazma, sunum hazırlama, kelime işlemci ve sunum programlarını kullanma(
• Bilginin ve bilgi kaynaklarının kullanımını etik ve yasal kurallara uygun gerçekleştirme )telif hakkı, gizlilik, 

güvenlik, bilgi edinme hakkı, atıf ve gönderme yapma, kaynakça hazırlama, vb.(
Günümüzde bilginin elde edildiği ve kullanıldığı ortamlar hayli çeşitlenmiştir. Artan bilgi ile bilgi kayıt ve pay-

laşım ortamları, kişilere bilgi edinmede çok çeşitli seçenekler sunarken, bazı olumsuzlukları da beraberinde getir-
miştir. Erişilen bilginin niteliğine ve üretenin yetkinliğine ilişkin belirsizlik, yerel ve ulusal düzeyde bilgiye erişim 
olanaklarındaki dengesizlikten kaynaklanan gelişmişlik bölünmesi, üretildiği ortamdan kolayca elde edilmesinden 

1 Coşkun Polat, “Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Der-
gisi, 12/30 )2006(, s. 251.

2 American Library Association Presidential Committee on Information Literacy: Final Report, 11 Aralık 2017 tarihinde http://www.ala.org/
acrl/publications/whitepapers/presidential adresinden erişildi.

3 Association of College and Research Libraries, Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 2000, 11 Aralık 2017 
tarihinde http://www.ala.org/acrl/standards/informationliteracy-competency adresinden erişildi.

4 Coşkun Polat, “Bilgi Çağında Üniversite Eğitimi İçin Bir Açılım: Bilgi Okuryazarlığı Öğretimi”, ss. 260-261.
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kaynaklanan etik ihlaller bilgi patlamasının yaşandığı günümüzde, bolluk içindeki olumsuzluklar ve yokluklar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 

Bilgi merkezleri, geçmişte olduğu gibi günümüzde de güvenilir bilginin ücretsiz ve serbest olarak gereksinim 
duyanların hizmetine sunulduğu toplumsal kuruluşlardır. Gelişime ayak uydurma adına teknolojinin getirdiği yeni-
liklerle dermesinde ve hizmet araçlarında değişimler yaşanmış olsa da, kütüphaneler ve arşivler bilgi toplumunda 
güvenilir ve doğru bilgi için yegâne ortamlar olarak varlığını devam ettirmektedir. Bilgi toplumunun inşasında sosyal, 
mesleki ve akademik yaşamda bilginin kullanımını teşvik eden kuruluşlar olarak, bilgi okuryazarı bireylerin yetiştiği 
laboratuvarlardır. Bunun yanında farklı ortamlardan bilginin tüketilmesine yönelik becerilerin kazandırılmasına yö-
nelik eğitimlerin planlanması ve uygulanması da bilgi merkezlerinin bilgi toplumu için vazgeçilmez önemini ortaya 
koymaktadır. 

Bilgi okuryazarlığı becerilerine ilişkin literatürde çok miktarda bilgi ve uygulama mevcuttur. Buna karşın konu-
nun kütüphane merkezli olarak ele alındığı, uygulamaların da daha çok kütüphane kaynakları üzerinden geliştirildiği 
de vakıadır. Arşivler, geçmiş dönemde üretilen bilgi kaynaklarını kullanıcıların hizmetine sunan ve bu anlamda tarihi, 
kültürel, akademik ve sosyal anlamda önemli yeri olan bilgi merkezleridir. Arşivlerin ve arşiv kaynaklarının kendine 
has oluşum ve kullanım özellikleri bulunmasından dolayı, konunun bu yönüyle de ele alınması gerekmektedir. İşte, 
“arşiv okuryazarlığı” kavramı, arşivlerin ve arşiv kaynaklarının etkin kullanımı yanında, kültürel miras ürünü olan 
arşiv kaynaklarına karşı farkındalığın geliştirilmesi anlamında son dönemde ortaya çıkmıştır. Arşivin ve arşiv kay-
naklarının önemi, kapsamı ve ilkelerinin belirlenmesine ilişkin tartışmalar literatürde her geçen gün artarak yerini 
almaktadır.  

Niçin Arşiv Okuryazarlığı?

Bilgiye erişim, bilginin elde edilmesi ve kullanılması konularına ilişkin kütüphane merkezli ilkeler, yöntemler ve 
standartlar geliştirilirken, bilgi merkezi tanımlaması içinde gösterilmesine rağmen yapısı ve içeriği açısından kütüpha-
nelerden farklılık gösteren arşivler bu konuda ikinci planda kalmıştır. Hensley, Murphy ve Swain arşiv araştırmasına 
değindikleri çalışmalarında, bilimsel literatürde öğrencilerin kütüphane ve teknoloji becerilerini geliştirmeye yönelik 
özellikle son on yılda pek çok araştırma olmasına karşın, arşiv, el yazması ve özel dermelerin kullanıcılarına yönelik 
programların çok az olduğuna işaret etmiştir.5 Yakel ve Torres de arşivlerdeki kullanıcı deneyimleri ile ilgili çalışmala-
rında bu sorunu; “arşiv literatürü, arşiv kullanımıyla ilgili kullanıcı eğitiminde ya da daha geniş bakış açısıyla birincil 
kaynaklar için bilgi okuryazarlığının unsurları ve iyi uygulamalar konusunda uzun süre sessiz kaldı” ifadeleri ile dile 
getirmiştir. Bilgi okuryazarlığı, kayıtlı olduğu her tür ortamdan bilginin aranması, elde edilmesi ve kullanılması bece-
risi olarak arşivlerin temel dermesi olan birincil kaynakların etkin kullanımını da kapsamaktadır. 

Bilgi okuryazarlığı kavramının ortaya çıkmasından günümüze kadar pek çok eğitim programı geliştirilmiş ve 
uygulanmıştır. Bilgi toplumunu oluşturan bireylerin temel becerileri olarak görülmesi nedeniyle eğitim kurumlarında 
hem bağımsız dersler hem de eğitim programına entegrasyonu anlamında çok örnekleri mevcuttur. Bilgiye erişim, 
elde etme ve değerlendirme konularında kütüphane kullanımı ile elektronik kaynaklardan bilgiye erişme ve bu bil-
giyi elde etme üzerinde yoğunlaşan bu uygulamalarda kitap, dergi, web gibi bilgi kaynağı dendiğinde ilk akla gelen 
araçlar üzerinden örnekler geliştirildiği görülmektedir. Buna karşın, binlerce yılın birikimini yansıtan ve pek çok 
araştırmacı için vazgeçilmez olan, aynı zamanda da kültürel birikim olan birincil kaynaklar ile bunları hizmete sunan 
arşivlerin kullanımı üzerine geliştirilmiş eğitim programlarının çok az olduğu görülmektedir. Bilgi gereksiniminin 
karşılanmasında elektronik ortamdaki kaynakların kullanımının her geçen gün arttığı günümüzde, fiziksel ve içerik 
özellikleri, erişim yöntemleri ve kullanım zorluğu bakımından farklı bilgi altyapısı gerektiren ve çoğunlukla birincil 
kaynaklardan oluşan arşiv dermesinin kullanımına ilişkin bilgi düzeyi de azalmaktadır. Bu durum, birincil kaynakların 
kullanımı ve arşivlerden yararlanma konusunun, bilginin her tür ortamdan etkin bir şekilde elde edilmesi bağlamında 
değerlendirilen bilgi okuryazarlığı becerileri içerisinde ayrıntılı olarak ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Böylece, 
bireylerin bilgi gereksinimleri karşılamada birincil kaynaklardan ve arşivlerden etkin yararlanmasını sağlayacaktır. 

Arşiv Okuryazarlığı

Arşiv okuryazarlığı, arşiv kaynaklarına aşinalık ve farkındalıkla birlikte arşivlerin etkin kullanımı bağlamında 
düşünülmektedir. Arşiv kaynaklarına aşinalık yalnızca araştırmacılar için değil, kültürel miras anlamında toplumun 
bütününü ilgilendiren bir konudur. Arşiv okuryazarlığının kapsamı ve ilkelerinin anlaşılması için arşiv ve arşiv kay-

5 Merinda Kaye Hensley, Benjamin P. Murphy ve Ellen D. Swain, “Analyzing Archival Intelligence: A Collaboration between Library Instruc-
tion and Archives”, Communications in Information Literacy, 8/1, )2014(, s. 97.
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naklarının, kütüphane kaynaklarından ayrılan özelliklerinin hatırlanmasında yarar vardır. 
Arşiv, resmi/resmi olmayan özel ya da tüzel kurum ve kuruluşların, kişi ya da kişilerin hizmetleri, haberleşme ve 

işlemleri sonucunda oluşan ve toplanan belgeleri adli, mali, siyasi konularda delil olmak üzere düzenleyen, hizmete 
sunan ve herhangi bir amaçla )adli, siyasi, mali, kültürel, sosyal( koruyarak geleceğe aktarılmasını sağlayan birincil 
bilgi kaynaklarının bulunduğu kurumdur. Her ne kadar tanımda arşiv kuruma atfedilen bir kavram olsa da, uygulama-
da arşiv aynı zamanda arşiv dermesi için de kullanılmaktadır.6

Arşiv okuryazarlığının bilgi okuryazarlığından farklı düşünülmesinin temelinde arşiv ve arşiv kaynaklarının ken-
dine has özellikleri vardır. Kütüphane ve arşivler bilgiye gereksinim duyanlarla bilgi kaynakları arasında köprü olma 
amacıyla bilgi kaynaklarını elde eden, koruyan, hizmete sunan ve tüm bunlara yönelik sistemler ve araçlar geliştiren 
kurumlardır. Buna karşın, kütüphaneler ile arşivlerin oluşumu ve işlemleri bağlamında şu yönleriyle birbirinden ay-
rıldıklarını söylemek mümkündür.7

• Kurumsal yapılanma farklıdır )Arşivler kuruma bağlı olarak oluşurlar, kütüphanelerin oluşumunda kullanıcı kit-
lesi belirleyicidir(

• Personel politikası farklıdır )arşivci ve kütüphanecilerin sahip olması gerekli beceriler farklıdır(
• Kaynakların formatı ve içeriği farklıdır )Arşiv kaynakları çoğunlukla birincil kaynaklardır(
• İşlemler farklıdır )Örn. kütüphaneler için oldukça önemli olan satın alma, arşivlerin çoğu zaman yapmadığı bir 

işlemdir(
• Yerleşim ve düzenleme farklıdır )Örn. Açık raf kütüphanelerin işlevselliğinde önemliyken, arşivlerde öncelikli 

hedef kaynakların korunmasıdır(
• Bilgi hizmetleri prosedürleri farklıdır )Kütüphane kaynaklarına erişim ve bu kaynakların kullanımına ilişkin 

usuller ve kurallar arşiv ve arşiv kaynakları için farklılık gösterir(
• Terminoloji farklıdır )Kütüphane ve arşiv işlemlerine ilişkin farklılıklar terminolojide de farklılıklara neden olur. 

Örn. arşivler için temel düzenleme ilkesi olan provenans, kütüphaneler için geçerli değildir(  
Arşiv tanımında dikkat çeken bir diğer konu da, arşiv dermesi için kullanılan birincil bilgi kaynaklarıdır. Birincil 

bilgi kaynakları, tarihsel bir olay ya da dönemle ilgili bilginin oluşturucusunun aktif olarak yer alması ya da tarihsel 
olaya şahitlik etmesi sonucu oluşmuşlardır. Bu kaynaklar bir olay, nesne, kişi ve sanat eseri hakkında doğrudan ya da 
ilk elden bilgi verirler. Olay, nesne ve kişilerle ilgili doğru ve yansız bilgi sağlaması nedeniyle ilk elden kanıt niteliği 
taşırlar ve bu yönüyle de ikincil kaynaklardan )kitap, süreli yayın, tez, rapor, vb.( farklıdırlar. El yazmaları, nadir eser-
ler, iş ve kişisel yazışmalar, günlükler ve anılar, yasal ve mali belgeler, fotoğraflar, haritalar, mimari çizimler, nesneler, 
sözlü tarih belgeleri, bilgisayar kasetleri, video ve ses kasetleri de dâhil olmak üzere birincil kaynak olarak değerlen-
dirilir. Günümüzde, e-posta, bloglar, liste ve haber grupları aracılığıyla yapılan röportajlar, anketler, alan çalışması ve 
İnternet iletişimi de birincil kaynaklar olarak değerlendirilmektedir.8 Yaygın kullanılan bilgi kaynaklarından oluşum 
ve içerik itibariyle farklılık göstermesi, bu kaynaklarla ilgili erişim araçları ve kullanım konusunda da farklı beceriler 
gerektirmektedir. Bu nedenle, arşiv ve arşiv kaynaklarının etkin kullanımı bağlamında arşiv okuryazarlığı kavramı 
literatürde “birincil kaynak okuryazarlığı” olarak da ele alınmıştır

Amerikan Araştırma Kütüphaneleri Derneği ve Amerikan Arşivciler Derneği’nin birincil kaynak okuryazarlığına 
ilişkin rehberinde birincil kaynaklar; “bir zaman dilimini, bir olayı, bir eseri, insanı veya fikirleri belgeleyen ve oriji-
nal kanıt olarak kullanılan çeşitli formattaki materyallerdir” şeklinde tanımlanmıştır. İşlemlere ilişkin doğrudan ve ilk 
elden bilgi içermesi nedeniyle birincil kaynaklar, ilişkili diğer ikincil kaynaklara yönelmede yol göstericidir. Birincil 
kaynakların elde edilmesi ve kullanılması, oluşturulduğu dönemin özellikleri ile birlikte düşünülmesini, taşıdığı özel-
likler nedeniyle de farklı yaklaşımı gerektirir. Yapısal ve içerik özelliklerinin farklılığı nedeniyle de kullanıcılarda 
eleştirel düşünme ve doğru kaynaktan öğrenme becerilerini geliştirir.9

Arşiv ve arşiv dermesine ilişkin tanımlar, arşiv okuryazarlığı konusunun içeriğinde farklılıkların olduğunu gös-
termektedir. Bilgi okuryazarlığı ile hedeflenen bağımsız ve eleştirel düşünme becerisinin geliştirilmesi adına etkin 
ve yetkin bilgi erişimi ve kullanımı arşiv okuryazarlığının da nihai hedefi olmakla birlikte, arşivlerin ve arşiv der-
melerinin yapısal özelliklerinin ayrıca ele alınması gerektiği de açıktır. Bu nedenle arşiv okuryazarlığı ile kastedilen 

6 İsmet Binark, Arşiv ve Arşivcilik Bilgileri, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara 1980, s. 4.
7 Sammie Morris, L.J. Mykytiuk, , S.A. Weiner. “Archival Literacy for History Students: Identifying Faculty Expectations of Archival Research 

Skills”. The American Archivist, 77/2, )2014(, 394–424.
8 Primary and Secondary Sources, Ithaca College Library, 14 Aralık 2017 tarihinde https://library.ithaca.edu/sp/subjects/primary adresinden 

erişildi.
9 ACRL RBMS )Association of College and Research Libraries’ Rare Book and Manuscript Section(, Society of American Archivists  )SAA(, 

Guidelines for Primary Source Literacy, ACRL RBMS-SAA Joint Task Force on the Development of Guidelines for Primary Source Literacy, 
)2017(, s. 1.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

229

becerilerin arşive ve arşiv kaynaklarına özgülük bağlamında ele alınması gerekmektedir.

Arşiv Okuryazarlığının Kapsamı

Bilgiye dayalı etkinliklerin beceriyle gerçekleştirilmesi genel yaklaşımıyla arşiv okuryazarlığının nihai hedefi, 
kişilerin sosyal, mesleki ve akademik yaşamlarında başarılı olabilmeleri için değişik ortam ve formattaki bilgiyi et-
kin ve yetkin kullanabilmeleri becerileriyle bağımsız ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarına katkı sağlamadır. 
Bilgi okuryazarlığı üst başlığı ile tanımlanan bu beceriler, disiplinlerin ve çalışma alanlarının özelliklerine göre farklı 
içerikle tanımlanmakta, bu farklılık kavramlara da yansımaktadır. Kütüphane okuryazarlığı, eleştirel okuryazarlık, 
ağ okuryazarlığı, bilgisayar okuryazarlığı, görsel okuryazarlık, medya okuryazarlığı, fen okuryazarlığı, matematik 
okuryazarlığı, vb. kavramları disiplin tabanlı yaklaşımların ürünü olarak literatürde görmek mümkündür. Nihai hedef 
bağımsız ve yaşam boyu öğrenme olmakla birlikte ait olduğu disipline has özelliklerin ön plana çıkarılması bu kav-
ramların ortaya çıkmasının asıl nedenidir. Arşiv okuryazarlığı kavramının da bilgi okuryazarlığından ayrı düşünülme-
sini, arşiv ve arşiv kaynaklarına has özelliklerde aramak gerekmektedir.

Tarihi ve kültürel değer taşıyan arşiv kaynaklarının etkin kullanımı bağlamında arşiv okuryazarlığı )achival lite-
racy(, arşiv araştırması /archival intelligence( ve birincil kaynak okuryazarlığı )primary source literacy( literatürde en 
sık kullanılan kavramlardır. Yakel ve Torres arşiv okuryazarlığının kapsamını; “araştırmacının arşiv kuralları ve prose-
dürlerindeki farklılığının altında yatan nedenleri, birincil kaynaklar ve bu kaynaklarla beraber üretilmiş olan belgeler 
arasındaki ilişkiyi, araştırma sorunu tanımlama ve arama stratejisi geliştirmede birincil kaynaklarla çalışmanın ya-
rattığı farklılıkları anlama” olarak sıralamaktadır. Bu gerekçelere dayalı olarak arşiv okuryazarlığının üç boyutundan 
bahsetmek mümkündür: “1- Arşiv teorisi, uygulamaları ve işlemleri hakkında bilgi, 2- Arşiv dermesine ilişkin yapısal 
özellikler hakkında bilgi, 3- Arşivlerde araştırma yapmaya ilişkin bilgi”.10 Morris, Lawrance ve Weiner’e göre de arşiv 
okuryazarlığı; “El yazması, nadir eser, günlük, belge gibi farklı özelliklere sahip materyallerin bulunduğu arşivlerden 
bu kaynaklara etkin bir şekilde erişme, kaynaklardan bilgiyi elde etme, bu bilgiyi yorumla ve amaçlar doğrultusunda 
kullanma” becerileridir.11

Lisansüstü tarih öğrencilerine yönelik bir çalışmada arşiv okuryazarlığı ile ilgili olarak, öğrencilerin yetkin araş-
tırmacı olabilmeleri için araştırma stratejisi geliştirme, arşiv kullanım ilkeleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi 
olma, kanıt bulmada bir araç olarak arşiv kuralları ve uygulamalarını anlama, arşiv belgelerinin doğasını ve kullanı-
mını bilme konularında bilgi sahibi olmaları gerektiği belirtilmiş ve bu konular şöyle ayrıntılandırılmıştır:12

1. Araştırma stratejisi geliştirme; araştırma hedefine uygun bir tarih sorunu oluşturma, araştırmanın hedefinin be-
lirlenmesi, yol gösterici bir tez ileri sürülmesi, araştırma sorusuna yanıt olacak verinin belirlenmesi ve düzenlen-
mesinden oluşan bir süreçtir. Araştırmacı elde ettiği bilgiler doğrultusunda süreci sürekli gözden geçirmelidir. 
Süreçte, tarihçi ve arşivcilerin birlikte hareket etmesi önemlidir.   

2. Arşiv ilkeleri ve uygulamaları ile ilgili fikir sahibi olma; arşiv materyalinin özelliği, önemi ve işlevinin, pro-
venans ilkesinin, belgelerin bir bütün olarak değerlendirilmesinin önemi gibi konuların anlaşılmasıdır. Arşiv 
kayıtlarının doğru şekilde yorumlanması, kurumsal bağlamlarına, belgeler ve arşiv arasındaki ilişkiye, hangi 
belgelerin arşivlendiğini belirleyen belge yönetimine ve kayıtların özelliklerine ilişkin bilgi vermeyi amaçlar. 
Arşivcilikle ilgili temel işlemler konusunda araştırmacı bilgi sahibi olmalıdır.

3. Kanıt bulma aracı olarak arşiv kurallarının ve uygulamalarının anlaşılması; araştırmacının bilgi gereksinimi-
ni karşılaması arşiv işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini anlaması ile mümkündür. Araştırmacılar, kullanım ama-
cıyla oluşturulmuş geniş hacimli yardım kılavuzlarına başvurmadan önce, kurumda arşivin idari fonksiyonunu 
ve amacını değerlendirmelidirler. Çoğu zaman “kurumsal yapı ve işlevlerin bilinmesi” arşiv araştırmalarına en 
önemli destektir. 

4. Arşiv belgelerinin kanıt özelliğini ve bu doğrultuda kullanımını anlamak; amaca ulaşmada yazılabilecek belgesel 
kanıtların sunulması ile ilgili eleştirel bir yaklaşım geliştirilmesidir. Objektif gibi gözüken olaylarda yanlışlar, 
gerçeklerin farkında olamama gibi durumlar yanında, kasıtlı yanıltmalar olabilir. Arşiv kaydı ile tanımlayıcısı 
arasındaki ilişki, araştırmacıların kanıtları anlamasına ve diğer kaynaklara başvurmasında yol göstericidir. 
Literatürde arşiv okuryazarlığına ilişkin farklılığı vurgulamada üzerinde en çok durulan kavramlardan biri de 

10 ElizabethYakel, Debroah A. Torres, “AI: Archival intelligence and user expertise”. The American Archivist, 66/1 )2003(, s. 52.
11 Sammie Morris, L.J. Mykytiuk, , S.A. Weiner. “Archival Literacy for History Students: Identifying Faculty Expectations of Archival Research 

Skills”, s. 397.
12 Edwin Bridges, G. S. Hunter, P. P.Miller, D. Thelen, G. Weinberg, “Toward Better Documenting and Interpreting of the Past: What History 

Graduate Programs in the Twenty-First Century Should Teach about Archival Practices”, The American Archivist, 56 )1993(, s. 736-749.
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birincil bilgi kaynaklarının içerik ve kullanım özellikleridir. Obien, birincil kaynak okuryazarlığını; “öğrencilere tarihi 
ve kültürel değer olan arşiv materyalleri farkındalığını kazandırma adına birincil kaynakların kullanımında gerek-
sinim duyulan eleştirel araştırma becerilerinin geliştirilmesi” olarak açıklamaktadır.13 Bu bağlamda birincil kaynak 
okuryazarlığı; “yeni bir bilgi ortaya konması veya bir bakış açısı geliştirmek için belirli disipline ait birincil kaynakları 
etkili bir şekilde bulma, yorumlama, değerlendirme ve etik ilkeler çerçevesinde kullanabilme için gerekli olan bilgi, 
beceri ve yeteneklerin bütünü” olarak tanımlanabilir. Birincil kaynak okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, görsel okur-
yazarlık ve dijital okuryazarlık gibi diğer okuryazarlıklarla ilişkili olması yanında ortaklaşa bellek, kültürel miras ve 
bireysel/kültürel bakış açılıları gibi “edebi unsurlar” ile birlikte ele alınmalıdır.14

Birincil kaynakların kullanımında etkin olma adına oluşturulmuş bir programın değerlendirildiği çalışmada Ar-
cher, Hanlon ve Levine ise birincil kaynak okuryazarlığı ile ilgili şu açıklamaları yapmıştır; “birincil kaynaklara 
erişim farklı araçların kullanımı gerektirir. Arşiv malzemesi, nadir eserler, gazete veri tabanları, mikrofilm ve tarihi 
dijital dermelerine erişimde kaynağa özgü durumlar vardır. Erişimin ötesinde, bu kaynakların değerlendirilmesinde 
de farklı kaynakların kullanımı gerekecektir. Bu bağlamda birincil kaynak okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı becerileri 
kapsamında ele alınan, birincil kaynaklara erişme ve kullanmaya özgü araçları, yöntemleri ve teknikleri anlama ve 
uygulama becerileridir.”15

Arşiv okuryazarlığı becerileri ile ilgili literatürde geçen bir diğer kavram da arşiv araştırmasıdır )archival intelli-
gence(. Yakel ve Torres arşiv araştırmasını; “arşiv ve kaynakları ile ilgili teorik bilgilerin, arşivde araştırma yapmaya 
ilişkin prosedürler ve uygulamaların bilinmesi” olarak tanımlamıştır.16 Avustraya Ulusal Arşivi ise arşiv araştırmasını; 
“arşiv sistemi ve prosedürleri çerçevesinde arşivlerde uzman düzeyinde araştırma yapabilme” olarak tanımlamış, bu 
uzmanlık ile ilgili olarak da şu açıklamaları getirmiştir:
• Provenans, seri, fon gibi arşive ait kavramları anlama,
• Kayıtlara erişimde hem basılı hem de çevrimiçi arama araçlarını )kataloglar, dizinler, vb.( kullanma,
• Birincil kaynaklara atıf verme,
• Araştırma sürecinin karmaşıklığı ile baş edebilme,
• Arşiv okuma salonları kurallarına uyma,
• Arşiv web sitesini başarıyla kullanabilme.17

Arşiv okuryazarlığını tanımlama ve kapsamını ortaya koymaya yönelik kullanılan farklı kavramların esasen aynı 
noktalara işaret ettiğini söylemek mümkündür. Arşiv okuryazarlığı becerilerini kendine özgü yapan etkenlerden ilki 
arşivlerin tarihi, kültürel, adli ve politik nedenlere dayalı olarak diğer bilgi merkezlerinden farklı olmasıdır. Nitekim 
arşivler kaydetme ve belgeleme işlemlerinin bir sonucu olarak insanlık tarihinde en eski bilgi merkezleridir. Geç-
mişten günümüze farklı bir yapılanma ve düzenleme ile inşa edilen bu kurumlardan yararlanma da farklı ilkeler ve 
beceriler gerektirmektedir. Arşiv okuryazarlığını diğer okuryazarlıklardan farklı kılan bir diğer unsur da, çoğunluğu 
birincil kaynak olarak nitelendirilen arşiv dermesinin yapısının, kullanımının ve değerlendirilmesinin diğer bilgi kay-
naklarından farklı beceriler gerektirmesidir. Arşiv kaynaklarının oluşumunda dönemsel özellikler, hem içerik hem de 
biçimsel anlamda farklılıklara neden olmuştur. Bu özellikler arşiv kaynaklarının erişim özelliklerinin tanımlanması 
ve arşivlerdeki tasniflerinde de farklı yaklaşımı beraberinde getirmiştir. Ayrıca, bu kaynakların kullanımı ve değer-
lendirilmesi, edinilen bilgilerin kaynak olarak gösterilmesi biçimleri de diğer bilgi kaynaklarından farklıdır. İşte tüm 
bu nedenler, başta arşiv araştırmacıları olmak üzere sosyo-kültürel, ekonomik, mali, adli ve siyasi belleğe ilişkin far-
kındalık oluşturulması anlamında toplumun arşiv okuryazarlığı becerilerini kazanmalarına gerekçe oluşturmaktadır. 

Sonuç ve Değerlendirme: Türkiye Özelinde Arşiv Okuryazarlığı

Arşivler idari, hukuk, siyasi, toplumsal ve kültürel yönden milletlerin dünü, bugünü ve yarını için önemli kurumlardır. 
Bu önem, çoğu birincil kaynak niteliği taşıyan arşiv belgelerinden kaynaklanmaktadır. Genel anlamda birincil kaynaklar, 
belgede konu edinilen olayın yaşayanları ya da olaya şahitlik edenler tarafından oluşturulan belgeleri ifade eder. Bu yönüyle, 
bilgi kaynağı denilince akla gelen kitap ve dergi gibi ikincil kaynaklardan farklı özelliklere sahiptir. Bu kaynaklara ilişkin 
erişim, düzenleme, kullanma ve kaynak gösterme de farklı bilgi ve beceriler gerektirir. İşte arşiv okuryazarlığı kavramı, 

13 Redney Obien, “Collections + Developing a Primary Source Literacy Curriculum”, 2013.
14 ACRL RBMS )Association of College and Research Libraries’ Rare Book and Manuscript Section(, Society of American Archivists  (SAA), 

Guidelines for Primary Source Literacy, s. 1.
15 Joanne Archer, Ann Hanlon, Jennie .A. Levine, “Investigating Primary Source Literacy”, Journal of Academic Librarianship, 35/5 )2009(,  s. 

411.
16 ElizabethYakel, Debroah A. Torres, AI: Archival intelligence and user expertise. The American Archivist, s. 52.
17 The State Record Office of Western Australia. Archival Intelligence: Searching Archive, catalogues and finding aids. 16 Aralık 2017 tar-

hininde https://www.slideshare.net/SROWA/archival-intelligence-using-archival-catalogues-and-finding-aids?from_action=save adresinden 
erişildi.
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arşiv ve kaynaklarının etkin kullanımında bu farklılıklara dikkat çekme amacıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.
Arşiv belgeleri, milletlerin dün ve bugün ülke içi ve dışı tüm faaliyetlerinin neticesinde milletlere özgü nitelik-

lerle oluşmuş kayıtlardır. Bu anlamda hem ülke içi hem de ilişki içinde olduğu milletler için değerlidir. Bu değer, altı 
yüzyılı aşkın bir süre zarfında, günümüzde çok sayıda devletin olduğu geniş bir coğrafyada mütekâmil bir imparator-
luk kurmuş olan Türkler için ayrıca ele alınmalıdır. Osmanlı İmparatorluğu hüküm sürdüğü dönemde ve coğrafyada 
hukuki, siyasi, sosyal ve kültürel faaliyetleri neticesinde oluşturduğu çok sayıda belgeyi günümüze intikal ettirmiştir. 
Bu belgeler yalnızca Türkiye için değil, günümüzde o coğrafyada yer alan devletlerin tarihi ve kültürü için de önem-
lidir. Osmanlıya ait belgelerin yer aldığı Osmanlı Arşivi günümüzde 14-20. yüzyılın tarihin, kültürünü, siyasetini, 
vb. yazmak isteyen araştırmacılar için vazgeçilmezdir. Yanı sıra, bu belgeler aynı zamanda kültürel miras değerini 
haizdir. Bu nedenle arşiv ve arşiv kaynaklarına ilişkin farkındalık ve etkin kullanım anlamında arşiv okuryazarlığı, 
ülkemiz için farklı bilgi ve beceriler ile daha önemli bir konu haline gelmektedir. Arşiv okuryazarlığının ülkemiz için 
kapsamını tanımlarken, Osmanlı belgeleri özelinin de ilave edilerek değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda ar-
şiv okuryazarlığını arşiv ve arşiv kaynaklarının önemi, özellikleri; erişim, düzenleme ve saklama bilgisi; belgelerden 
yararlanmada gerekli diğer beceriler olarak özetlemek mümkündür.

Yakel ve Torres arşiv okuryazarlığının; “alan bilgisi”, “arşiv araştırma bilgisi” ve “belgelere yönelik yapısal 
özellik bilgisi” olmak üzere üç yönünün olduğuna dikkat çekmektedir.18 Archer, Hanlon ve Levine de arşiv okuryazar-
lığının; “kavram bilgisi”, “arama ve erişim stratejileri geliştirme bilgisi” ve “eleştirel düşünme becerileri” olmak üzere 
üç boyutunun olduğunu belirtmişlerdir.19 Arşiv okuryazarlığını, birincil kaynak okuryazarlığı bağlamında ele alan 
Daines III ve Nimer, bu kapsamdaki becerileri; “birincil kaynaklarla ilgili kapsamlı bilgi”, “erişim ve aramaya ilişkin 
arşiv terminolojisi bilgisi” ve “birincil kaynaklara ilişkin arama araçları ve teknikleri bilgisi” olarak özetlemişlerdir.20 
Carini de benzer bir yaklaşımla arşiv okuryazarlığını, bilgi okuryazarlığı becerilerinin yanı sıra karmaşık arşiv araş-
tırmaları ile birincil kaynakların yapısal özelliklerini anlama olarak değerlendirmiştir.21 Krause, arşiv okuryazarlığına 
ilişkin becerileri kavramsallaştırarak; “gözlemleme-yardımcı unsurları anlama”, “yorumlama-döneme has yaklaşım”, 
“değerlendirme-kanıt olma özelliği ile birlikte düşünme” ve “araştırma becerisi-arşivleri, birincil kaynakları ve erişim 
araçlarını anlama” başlıkları ile ele almıştır.22

Arşiv okuryazarlığının kapsamına ilişkin yaklaşımlarda öne çıkan başlıklar dikkate alındığında, arşive ilişkin 
kavramların, arama araçlarının ve kaynakların yapısal özelliklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Hiç şüphesiz nihai 
hedef bilgiye etkin erişme aracılığıyla, bilgi toplumuna uygun bağımsız ve yaşam boyu öğrenen bireylerin yetiştiril-
mesidir. Bu durumun arşivler açısından kurumsal verimlilik ve kullanıcı memnuniyeti anlamına geldiği de unutulma-
malıdır. Tüm bu unsurlar birlikte düşünüldüğüne, Şekil 1’de gösterildiği biçimiyle arşiv okuryazarlığına temel teşkil 
edecek bir kavramsal modelin önerilmesi mümkündür. 

Önerilen modelden de anlaşılacağı gibi, arşiv okuryazarlığındaki nihai hedef etkin erişim ve kullanım bilinci ile 
arşivler ve arşiv belgelerine yönelik toplumsal farkındalığın oluşturulmasıdır. Etkin ve bilinçli kullanım, arşivlerde 
kurumsal verimlilik ve kullanıcı memnuniyeti yaratacağından, tarihi ve kültürel mirasın koruyucusu arşivlerin çağın 
gereklerine uygun yapılanma ve hizmet anlayışına kavuşmasına da katkı sağlayacaktır. 

18 ElizabethYakel, Debroah A. Torres, “AI: Archival intelligence and user expertise”. The American Archivist, s. 53.
19 Joanne Archer, Ann Hanlon, Jennie .A. Levine, “Investigating Primary Source Literacy”, Journal of Academic Librarianship, 35/5 )2009(,  s. 

418-420.
20 Daines III, J. Gordon; Nimer, Cory L. )2015(. “In Search of Primary Source Literacy: Opportunities and Challenges”. RBM: A Journal of Rare 

Books, Manuscripts, and Cultural Heritage, 16)1(,s. 29.
21 Peter Carini, “Archivists as educators: Integrating primary sources into the curriculum”. Journal of Archival Organization, 7 )2009(, s. 47-49.
22 Magia G. Krause, “Learning in the Archives: A Report on Instructional Practices”, Journal of Archival Organization, 6/4 )2008(, 258-259.
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Şekil 1. Arşiv Okuryazarlığı Kavramsal Modeli

Bilgi okuryazarlığı becerilerine paralel olarak düşünülen arşiv okuryazarlığı kavramının işaret ettiği becerilerin 
ortaya konmasında, bilgi okuryazarlığı standartlarına uygun bir yaklaşım sergilenmesi uygun olacaktır. Bilgi okur-
yazarlığı, bilginin ve bilgi kaynaklarının etkin kullanımına yönelik beceriler bağlamında ACRL’nin yükseköğretime 
yönelik standartlarında beş temel başlıkla ele alınmıştır. Bunlar; bilme, erişme, değerlendirme, kullanma ile etik ve 
yasal konulardır.23 Benzer bir yaklaşımla arşiv okuryazarı bireyin sahip olması gerekli becerileri şöyle özetlemek 
mümkündür:
1. Bilme: Arşivleri ve arşiv kaynakları ile ilgili özellikleri ve prosedürleri bilir. 

a. Arşivlerin ve arşiv belgelerinin tarihi, kültürel, sosyal, hukuki ve siyasi özelliği olduğunun farkındadır.
b. Arşivlerin diğer bilgi merkezlerinden farklı olduğunu bilir.
c. Arşivlerde kullanılan terminolojinin diğer bilgi merkezlerinden farklılıkları olduğunu bilir.
d. Arşivlerin ve kaynakların oluşum ve kullanım özelliklerinin farklı olduğunu bilir.
e. Çoğunluğu birincil kaynaklardan oluşan arşiv dermelerinin önemini ve özelliklerini bilir.
f. Birincil kaynaklarla ilgili bilgi sahibidir ve araştırma için önemini bilir.
g. Birincil kaynakların çeşitlerini ve bu çeşitliliğe neden olan özellikleri bilir.
h. Bazı birincil kaynakların belli bir belge grubuna ait olduğunu, değerlendirmenin de grup olarak yapılması 

gerektiğini bilir.
2. Erişme: Arşivlere ve arşiv kaynaklarına erişmede yetkindir.

a. Bilgi gereksinimine uygun arşiv kaynaklarını belirleyebilir.
b. Arşiv kaynaklarına erişimde kullanılan erişim araçlarını ve diğer erişim araçlarından farklılıklarını bilir 

)katalog, dizin, rehber, vb.(.
c. Arşivlerde dermenin bibliyografik tanılaması ve tasnifine ilişkin bilgi sahibidir.

23 Association of College and Research Libraries )ACRL(, The Information Literacy Competency Standards for Higher Education, ALA, 2000.
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d. Arşiv kaynaklarına erişmede yardımcı dokümanların ve yol gösterici rehberlerin olduğunu bilir ve bunları 
kullanır.

e. Arşivlerde belgelerin düzenlenmesinde ve erişiminde arşiv belgesi, arşivlik belge, fon, alt fon, seri, vb. gibi 
kavramların ne anlama geldiğini bilir.

f. Arşiv dermesine erişimde elektronik erişim araçlarının olduğunu bilir ve erişimde etkin olarak kullanır.
3. Değerlendirme: Arşiv kaynaklarından elde edilen bilginin değerlendirilmesinde döneme has ve arşiv belgesinin 

yapısal  özelliklerin öneminin farkındadır.
a. Birincil kaynakları değerlendirmenin farklı beceriler gerektirdiğini bilir.
b. Birincil kaynakları oluşturulduğu dönemin özelliklerini dikkate alarak değerlendirir.
c. Belgelerin okunması ve değerlendirilmesinde alfabe ve dil becerileri olduğunu bilir. )Osmanlıca, Arapça, 

Farsça, eski yazı türleri, vb.(
d. Arşiv kaynaklarını anlamada dönemin devlet teşkilat yapısının etkisini bilir. )Kamu yönetimi, devlet teşki-

latı, hukuk, vb.(
e. Arşiv kaynaklarını değerlendirmede belgenin fiziksel ve yapısal özelliklerinin önemli olduğunu bilir. )Ait 

olduğu döneme ilişkin fiziksel ve yapısal özellikler(.
4. Kullanma: Arşiv kaynaklarını bilgi gereksinimini karşılama ve sorun çözme amacıyla kullanır.

a. Arşiv kaynaklarından amaca uygun bilgi çıkarmayı bilir.
b. Arşiv kaynaklarından elde ettiği bilgileri dönemin koşullarına uygun biçimde yorumlar.
c. Arşiv kaynaklarına dayalı yeni bilgi üretir.
d. Ürettiği yeni bilgiyi oluşturmada ve sunmada uygun ortam ve aracı seçer.
e. Birincil kaynaklara ilişkin alıntı yapma ve kaynak gösterme kurallarını bilir ve uygular.
f. Arşiv kaynaklarını orijinal düzende kullanmanın önemini bilir.

5. Etik ve Yasal Kurallar: Arşiv ve arşiv kaynaklarını etik ve yasal kurallara uygun olarak kullanır.
a. Arşivlerden yararlanmanın farklı kurallar gerektirdiğini bilir ve bu kurallara uyar.
b. Arşiv kaynaklarının tarihi, kültürel, sosyal, hukuki, siyasi sorumluluklar gerektirdiğini bilir.
c. Arşiv kaynaklarından alıntı yapma ve kaynakça hazırlamada bilimsel ve etik kurallara uyar.
d. Arşiv kaynaklarının kültürel önem taşıdığını bilir ve bunun sorumluluk gerektirdiğinin farkındadır.
e. Arşiv kaynaklarının korunmasının vatandaşlığın bir gereği olduğunun farkındadır. 
Arşiv okuryazarlığı becerilerine ilişkin yukarıda belirtilen konular arşivlerin ve arşiv belgelerin özelliklerine 

göre farklılıklar gösterebilir. Bunun yanında, millete has özellikler de arşiv okuryazarlığı becerilerinin en belirleyici 
unsurlarındandır. Arşiv okuryazarlığı ile ilgili nihai hedef, arşiv kaynaklarının tarihi ve kültürel öneminin farkında 
olan, arşiv kaynaklarından etkin olarak yararlanabilen, arşiv kaynaklarından tarihi, kültürel, siyasi ve hukuki kanıt 
üretebilen bireyler yetiştirilmesidir. Unutulmamalıdır ki, arşiv okuryazarlığı yalnızca arşiv araştırmacısı ile ilgili bir 
konu değildir. Arşivlerin ve arşiv kaynaklarının korunması ve geleceğe aktarılması tarihi ve kültürel bir sorumluluktur. 

ÖZET

Arşivler kurumların, gerçek ve tüzel kişilerin hizmetleri, işlemleri ve iletişimleri sonucu meydana gelen her 
türden belgenin elde edildiği, düzenlendiği, hizmete sunulduğu ve korunduğu yerlerdir. Bu yönüyle bir milletin hem 
geçmişi hem de bugünü ve yarını için vazgeçilmez önemi haiz kuruluşlardır. Arşivler, bir milletin belleğini oluşturan 
birincil kaynakları depolar, düzenler ve hizmete sunar. Birincil kaynaklara ilişkin bu işlmeler ikincil kaynaklardan 
farklılık gösterir. Bu nedenle, birincil kaynaklardan yararlanmak isteyen kullanıcıların bilmesi ve sahip olması gere-
ken farklı beceriler vardır. İşte arşiv okuryazarlığı, arşivlerden ve birincil kaynaklardan yararlanma için gerekli bilgi 
ve becerilere sahip olma bağlamında son dönemde ortaya çıkmış bir kavramdır. Arşiv okuryazarlığını; “arşivlere, el 
yazmalarına ve diğer birincil kaynaklara etkili ve verimli bir şekilde erişme, yorumlama ve kullanma için gerekli bilgi, 
beceri ve yetenekler” olarak tanımlamak mümkündür. Bu çalışma, hem arşiv araştırmacıları ve öğrencilerinin disiplin-
deki yetkinliğinin artırılması, hem de toplumun genelinin kültürel miras ürünlerine karşı bilinçli olması bağlamında 
arşiv okuryazarlığı kavramının tanımını, içeriğini,  boyutlarını, gereklerini ve özellikle de bilgi okuryazarlığı ile olan 
ilişkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

234

ABSTRACT

Archives are places where documents resulting from the services, transactions and communications of instituti-
ons, real and legal persons with each other are obtained, arranged, served and protected. Archives are indispensable 
for a nation for both its past and today and its future. Archives are places where primary resources, which mean the 
memory of a nation, are stored, organized and serviced. Organization, provision and protection of primary resources 
are different from secondary sources. For this reason, users who want to benefit from primary sources have different 
skills to know and have. Archival literacy is a recent term pronounced in the sense of having the knowledge and skills 
necessary to exploit primary sources. It is possible to define archive literacy as “information, skills and abilities ne-
cessary to find, interpret and use archives, manuscripts and other primary sources effectively and efficiently”. The aim 
of this study is to reveal the definition, content, dimensions and requirements of the archival literacy concept and in 
particular its relevance to information literacy, in order to increase the disciplined competence of archive researchers 
and students and to increase public awareness of cultural heritage products.
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OSMANLI DÖNEMINDE  MAKEDONYA’NIN ADI (XIV – XIX YY)

Dragi GJORGIEV*

Bugün, Makedonya adıyla bilinen coğrafî alanını, ad ve alan olmak üzere iki sabit verinin tanımlandığını söyle-
yebiliriz. Coğrafî-onomastik açıdan bu iki sabit verinin yeteri kadar sağlam ve dolayısıyla bugün o adla belirlenmiş 
toprakların sınırları oldukça net bir şekilde tanımlanmış ve kabul edilmiştir. Makedonya coğrafyasının sınırları söz 
konusu olduğunda,  XIX yy.’ın bilim ve kamu çevrelerinin, Antik Makedonya’nın sınırlarının geleneğini aktararak 
belirledikleri ve kabul ettikleri sınırları düşünmekteyiz.1

Fakat, tarih açısından konuştuğumuzda, o zaman bu iki sabit veriler arasındaki ilişki oldukça belirsizdir ve yuka-
rıda andığımız XIX. yy. öncesi sınırları olan net bir  şekilde tanımlanmış bir coğrafya olarak Makedonya’dan bahset-
mek o kadar da kolay değildir. Bunun nedeni de, yüzyıllar boyunca Makedonya olarak anılan coğrafyanın genişlemesi 
ve daralması, bugün kabul gören sınırların dışına taşınması, hatta Makedonya ismi dahi geçici olarak kaybolup, yeri-
ne, Makedonya ismini gölgeleyen başka isimlerle yönetim birimlerinin ortaya çıkmasındadır. 

Bu metinde, Osmanlı hakimiyeti döneminde Makedonya adı ve o adla tanımlanan coğrafî alanı takip edilecektir. 
Bu yapılırken, kaynak olarak, Osmanlı müellifleri ve vakanüvisleri ya da Balkanlar’ı gezen ve o konuda yazılı kanıtlar 
bırakan Osmanlı gezginlerinden resmi belgeler, edebiyat  eserleri kullanılacaktır.

Osmanlı hakimiyetinin kurulmasının ardından Antik ve Orta Çağ döneminden bazı bölge ve şehir isimleri orta-
dan kalkmış, yerine ise yeni Türk adları ya da eski adların Türkleştirilmiş şekilleri ortaya çıkmıştır. Eski isimlerden 
bazıları ebediyen kaybolmuş, bazıları zamanla unutulmuş ama bir zaman sonra tekrar ortaya çıkmışlardır. Makedonya 
adıyla da buna benzer bir gelişme olmuştur, fakat bu isim hiçbir zaman tamamıyla unutulmamıştır. Çok daha düşük 
sıklıkla olmasına, neredeyse sadece yazılı kaynaklarda bulunmasına ve genelde, müellifleri için de net olmayan bugü-
nün anlamından farklı bir coğrafî alanı kapsamasına rağmen, yine de Makedonya adına tüm Osmanlı dönemi boyunca 
rastlamak mümkündür. Bunu aralarında Osmanlı belgeleri olmak üzere, çok farklı tarihi kaynaklar kanıtlamaktadırlar.

Osmanlı kaynaklarının incelenmesi yapıldığında, dikkatimizi XIV. yy.’dan XVIII. yy.’ın sonuna dek kaynaklara 
yoğunlaştıracağız. Bunu, XIX. yy. ve XX. yy.’ın başında Osmanlı Devleti ve çevresindeki siyasi, sosyal, ve dini-kül-
türel koşulların çok farklı olduğundan ve dolayısıyla XIX. yy.’da Makedonya adının sadece coğrafî değil, aynı zaman 
da siyasî-millî anlamının da olduğundan yapmaktayız. 

Fakat, buna bakılmaksızın, bu adın söz konusu kaynaklarda kullanılmasında iki farklı yaklaşımın olduğunu vur-
gulamak gerekir.  Resmi Osmanlı belgelerde, özellikle klasik dönemde, Makedonya adına rastlamak neredeyse im-
kansız olmasına rağmen, Osmanlı vakayinamelerde ve nadir Osmanlı seyahatnamelerinde Makedonya adı, düşük 
sıklıkla olmakla birlikte, mevcuttur. 

Resmi devlet belgeleri söz konusu olduğunda, şu ana kadar incelediğimiz belgelerde, XIX. yy.’ın ikinci yarısının 
neredeyse sonuna dek Makedonya adına rastlanmamaktadır. Aslında, Osmanlılar, Balkanlarda hakimiyetlerini kur-
duktan sonra, Makedonya teriminin onlar için bir anlam taşımadığından dolayı, Makedonya adıyla bir yönetim-böl-
gesel birimi kurmamışlardır.  Balkanları fethetmeye başladıkları zaman, onlar, Rum İli (Rum – Roma, Doğu Roma 

*	 Prof.	Dr.,	Institute	of	National	History,	Skopje;	e-mail:	gjorgiev.dragi@yahoo.com
1 Kabul edilmiş o sınırlara göre, Antik Makedonya, Tesalya’nın kuzeyindeki toprakları kapsıyormuş. Makedon ve Helen toprakları arasındaki 

etnik ve dil sınırı Peneus nehri, Olimpos ve Pindos (Makedonya, Epir ve Tesalya arasında üçlü sınır çizgisi); batı sınırı Şar Dağları (Yabla-
niça, Korab, Deşat) dağlarını takip ederek Makedonya, İlirya ve Dardanya arasında üçlü sınır çizgisi Skardus (Şar Dağları) Dağı’na kadar 
uzanıyormuş; kuzey sınırı Yakupiça Dağı’nın yamaçlarından inip Piçinya nehrinin vadisi boyunca devam ederek Rila Dağı’na kadar Osogova 
Dağları’na uzanıyormuş; doğuda sınır Pirin Dağı’nı takip ederek Mesta Karasu nehrinin Ege denizine döküldüğü noktaya kadar uzanıyormuş.   
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İmparatorluğu, daha doğrusu Bizans, daha sonraları Ortodoks Hristiyan, Yunan; ve İl – bölge, ülke) adında bir böl-
geyi, daha doğrusu Makedonyayı, Trakya’yı, Tesalya’yı, Epir’i değil, Rumlar’ın (Romalılar, Bizanslılar)2 ülkesini 
fethediyormuş. Daha sonraki dönemlerde, Rum İli adından, Batı Avrupa’lıların Osmanlı’ların Balkan Yarımadasında 
hükmettikleri topraklara kullandıkları Rumeli adı türemiştir. Böylece, Osmanlılar Balkanlarda ele geçirdikleri top-
rakları genelde, yukarıda adı geçen, ta Antik Çağ’dan bilinen ve sadece dar bir Osmanlı bilginler çevresi tarafından 
bilinen bölgelerin adları (Makedonya, Trakya, Epir,Tesalya v.s.) yerine, o adla kabul etmiş ve bilmişlerdir. O yüzden 
fethedilmiş toprakların farklı etnik ve bölgesel adlara Osmanlı idari düzeninde hiçbir yer verilmemiştir. Belki de bu, 
Osmanlıların boyunduruk altına aldıkları halkların yaşadıkları topraklarla bağlarını koparmak istediklerinden kaynak-
lanmaktadır. 

Makedonya toprakları, Balkan Yarımadası’nda kurulan Rumeli Beylerbeyliği’nin altı Osmanlı Sancakları kapsa-
mına girmiştir. Söz konusu Sancaklara, merkezlerinin bulunduğu şehirlerin adları verilmiştir: Selanik, Ohri, Üsküp,  
Köstendil, Yanya ve Merkezi Edirne’de bulunan Paşa Sancağı. Bu şekilde, idari açıdan Makedonya adı, resmi Os-
manlı idari birimleri tarafından kullanımdan tamamen ortadan kaldırılmış, dahası Osmanlı idaresi, ne Roma eyaleti 
Makedonya’yı3 ne de Bizans Tema’sı Makedonya’yı4 yaşatmaya devam ettirmemiştir. Osmanlı hakimiyeti’nin sonuna 
dek İmparatorluğun en üst idari birimleri tarafından Makedonya adı hiçbir zaman kullanılmamış, XIX. yy.’ın sonuna 
kadar ise Osmanlı resmi bölgesel idari makamları da raporlarında hiçbir zaman Makedonya adını uygulamamışlardır.

Gayri resmi devlet kayıtlarıyla, daha doğrusu tarihi Osmanlı vakayinameler, coğrafî eserler ve seyahatname türü 
edebiyatta durum farklıdır. Bu eserlerde de Makedonya adının anılması o kadar sıkça olmamakla birlikte, yine o ad 
orada mevcudiyetini korumaktadır. Tebliğimin devamında, bazı Osmanlı müelliflerinin ne şekilde ve nasıl Makedon-
ya adını andıkları hususunda örnekler sunmaya çalışacağım.

Klasik Osmanlı Dönemi’nin tarih yazımının en ünlü eserlerinden biri olan XV. yy.’ın tarih yazarı İdris Bitlisi’nin 
(1452/57-1520) Heşt bihişt (Sekiz Cennet Bahçesi) eseridir. Söz konusu eser, Osmanlı Devleti’nin, Hanedanın ku-
rucusu Osman’dan II Beyazid’e (1310-1512) kadar, ilk sekiz sultanlar devrini kapsayan geniş bir tarih eseridir. Bu 
eserin ikinci bölümünde müellif, Balkan Yarımadasının kısa coğrafî tasvirini vermektedir. Bu bölgeler için, diğerleri 
arasında şunları yazmaktadır: 

“...Kuzeydeki o ülkelerden bir tanesi, şimdi Rumeli adıyla anılan, Rum ülkesidir.Eski çağlarda o ülkenin adı 
Makedonyaymış. İskender Filkos’un5 doğum yeri olduğundan o, tarih eserlerinde Makedonya’lı olarak bilinmektedir. 
Filkos’un başkenti bu ülkedeymiş. Ülkenin bu bölgesinde İskenderin merkezi, bilge adamların ünlü şehri Atinaymış. 
Şimdi antik kentler yıkılmış ve ortadan kalkmıştır6…”

Bu müellif, birçok diğer Osmanlı vakanüvisi olduğu gibi, Makedonyayı antik geçmişi bağlamında anmakta ve 
Makedonya’lı İskender devleti ile irtibatlandırmaktadır. Fakat, diğer müelliflerle olduğu gibi, İdris Bitlisi için de Ma-
kedonya kavramının tam ne anlama geldiği ve sınırlarının ne olduğu muğlak kalıyormuş.O, Makedonya’yı, sınırları 
hiçbir zaman Makedonya ile aynı olmayan o zamanın Rumeli’siyle aynı tutuyor.Her halükûrda, İdris Bitlisi’nin daha 
ilerideki Balkan tasvirini takip ettiğimizde, onun Makedonya terimini artık kullanmadığını ve resmi Osmanlı  Rumeli 
adına uyduğunu görürüz.  

Bir başka Osmanlı vakanüvisi, Hoca Sadeddin (1536/7-1598), XVI. yy.’da Tacü’t-tevarih (Tarihlerin Tacı) baş-
lıklı eserinde İznik kalesinin ele geçirilmesini anlatırken şöyle diyor: 

“Eski zamanlarda İznik, Makedon adıyla bilinen büyük ve düzenli bir şehirmiş. İskender Rumi’nin7, babası 
Filkos’un başkenti ve aynı zaman İskender’in doğum yeri olduğundan, ilkin adı İskender Makedoniymiş8. O, havası 

2 Müslümanlar, Rum adıyla Roma İmparatorluğu’nu, daha sonra Doğu Roma İmparatorluğu’nu, aslında Bizans’ı  adlandırıyorlardı. Zamanla o ad, 
konuşulan dilde olduğu gibi Arap ve Acem literatüründe de tüm Ortodoks Hıristiyan’ları kapsamaya başlamıştır.  Osmanlılar bu adı muhtemelen 
Selçuk Türkleri’nden miras almışlardır ve o adla eski Osmanlı belgelerinde başta Küçük Asya’yı, daha doğrusu Rumlarla (Bizanslılar, Yunanlar) 
ilk defa temas kurdukları toprakları adlandırmaktadırlar. (Hoca Sadeddin, Tacü’t-tevarih, Tab’ahane-i amire, Istanbul, 1280 (1863), s. 13).

3 Makedonya’nın nihai olarak Roma hakimiyeti altına girdikten sonra (m.ö. 148 yıl) toprakları, sınırları sürekli genişleyen ve m.ö. 29 yılında 
Tuna’ya kadar ulaştığı tahmin edilen Makedonya Eyaleti olarak kabul görmüştür. Daha sonraki dönemlerde, hem Roma İmparatorluğu hem 
de Doğu Roma İmparatorluğu zamanında bu bölge birkaç idari değişikliklere ve sınırlarının yeniden belirlenmesine maruz kalmış ve farklı 
isimlerle değişik idari-bölgesel birimlere dahil edilmiştir. (Наде Проева, Студии	за	античките	Македонци	(Les	etudes	sur	 les	anciens	
Macedoniens), Скопје, 1997, s. 242-246).

4 Slavların VI yy.’ın sonuna doğru ve VII yy.’ın başlarında Balkanlara gelişinden sonra Bizans yeni idari yöntemler uygulamaya başlamış ve 
796 ile 802 yılları arasında Batı Trakya’da, Filibe merkezli, antik sınırlarıyla bilinen Makedonya topraklarının tamamıyla dışında,  Makedonya 
Tema’sı adıyla bölgesel yönetim birimi kurulmuştur.  İşte bu Tema daha geç dönemlerde Makedonya adının en büyük alansal yer değişimine 
neden olacaktır. 

5 İskender’in babası Makedonya’lı Filip kastedilmektedir. Osmanlı vakayinamelerinde sıkça Filkos adıyla yer almaktadır. .
6 Salih Trako, “Bitlisijev opis Balkanskog poluostrva”, Prilozi	za	orijentalnu	filologiju, XII-XIII/1962-63, Sarajevo, 1965, s. 209-218.
7 İskender Rumi Makedonya’lı İskender’in Arapça adıdır, Filkos’un ardında ise, yukarıda vurguladığımız gibi, babası Filip gizlenmektedir. 
8 İznik aslında eski Bizans şehri Nikea’dir.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

239

temiz çevresi ise hoş bir şehirmiş9.”
Bu örnek de, bu sefer Asya topraklarına aktarılmış şekliyle, Makedonya adının Osmanlı müellifleri tarafından net 

olarak bilinmediğini göstermektedir. Burada, belki de Bizans teması Makedonya’nın etkisinden söz edilebilir, bu da 
elbette ki müellif tarafından kullanılan kaynakların etkisindendir. 

Coğrafyacı Aşık Mehmed (1556/7 - 1613), Menazirü‘l	avalim başlıklı eserinde (Dünyaların Coğrafyası), kullan-
dığı başka kaynak ve kitaplardan alıntı yaparak, onların Makedonya’nın konumunu nasıl belirlediklerini yazıyor. Tas-
virinin başında böyle bir açıklamda bulunuyor: “Мakdunie (Makedonya b.n.) Konstantiniye’nin kuzeyinde bulunuyor 
ve bu farklı topluluklardan oluşan, sıradan iklimi olan bir ülkedir.” Ardından da, farklı kaynaklardan alıntı yaparak, 
bazılarına göre Makedonya İskender şehri, diğerlerine göre ise Konstantinopolis koyunun oluştuğu üç bölgeden biri 
olduğunu ve orada Silivri, Gelibolu ve Kavala10 olmak üzere, üç harika kalenin bulunduğunu ifade etmektedir. Burada, 
belli ki, Batı Trakya’da kurulan, Makedonya teması göz önünde bulundurulmaktadır. Ancak, metnin biraz ilerisinde, 
XII. yy.’ın ünlü Arap coğrafyacısı Al İdrisi’nin11 iddiasını aktararak, şöyle bir ifadede bulunmaktadır: “Makedonya 
ülkesi şimdi Rum İli olarak bilinmektedir...” ve o eski kitaplara göre Makedonya’nın “adı geçen Rumeli’nin sol 
kolunda12” bulunan toprakları kapsadığı sonucuna varmaktadır. Adı geçen Rumeli’nin sol kolunun, ünlü Roma yolu 
Via Egnatia’yı takip ettiğini ve Tekirdağ, Gelibolu ve İpsala’dan, Gümülcine (Komotini), Drama, Serez, Selanik, 
Manastır, İşkodra13 istikametinde batıya doğru uzandığını ve ondan, birinin Tırhala ve Preveze’ye, diğeri de kuzeye, 
Üsküp’e doğru giden iki yan kolun ayrıldığını nazari dikkate alırsak, o zaman Aşık Mehmed’in bu açıklamasında 
Antik Makedonya’nın coğrafyasını düşündüğü sonucuna varabiliriz. 

Diğer Osmanlı müellifler gibi, ünlü Evliya Çelebi de Makedonya adını çok nadir kullanmakta ve genelde Rume-
li14 terimini kullanmaktadır. Diğer yandan ise, o sıkça Büyük İskender ve babası Filip’ten söz etmekte ve bazı Make-
don ve Balkan şehirlerinin tarihini bu iki hükümdarla irtibatlandırmaktadır. Büyük İskenderi sıkça anmasına rağmen 
Çelebi’nin bu hükümdarın hayatı ve tarihini pek de bildiği söylenemez. Onun hakında işte ne yazıyor:

“ ...Hükümdar olarak 30 yıl tahtta kalması ve o 30 yıllık sürede dünyanın en güçlü hükümdarı konumuna ulaş-
masıyla birlikte o, 700 büyük şehrin inşasını emretmiştir. O Beyaz ile Karadenizi birbirine bağlamıştır... ve Kavala 
şehrinde hayata veda edip bir adada toprağa verilmiştir. Şimdi mezarının yeri bilinmemektedir. Sonra, yerine oğlu 
Ruhaniya gelmiş, fakat o, hükümdar olmayı kabul etmemiş ve Kavala’daki Filikos manastırına kapanarak, üzerine 
kaba kumaş  gömlek giymiş ve keşiş olmuş. Büyük İskender’in seleflerinden biri Ptolomeus ünlü kral Aristo (teles) 
olmuştur...”15

Adı geçen Ptolomeus ile alakalı, Evliya Çelebi Makedonya adını da anarak şunu yazmaktadır: “O (Ptolomeus, 
b.n.) vefat etmiş... yerine, Makedonya’da İslambol16 şehrini kuran oğlu, tek gözlü Ptolomeus Düşünür gelmiştir...” 
Evliya Çelebi burada İstanbul şehrini kastediyorsa, o  onun Makedonya toprakları konusunda bilgisinin muğlak ol-
duğunu göstermektedir. Bu initibayı, metnin devamında da, Bizans teması Makedonya’nın merkezi olan  Filibe’yi 
(Filipopol)17 de Makedonya şehirleri arasında sıralaması kuvvetlendirmektedir. Trakya’da Makedonya’lı İskenderin 
devleti ve Bizans teması Makedonya geleneğinin Evliya Çelebi’nin algısında yer aldığı ve birbirine karıştığı kuşku 
götürmeyen bir olgudur. Belli ki o, bazı bilgilere sahipmiş ve hem eski Antik Çağ geleneği hem de eski Bizans idari 
düzeni geleneğinin yansıtıldığı kaynaklara ulaşmış. 

Evliya Çelebiya’nın Makedonya kavramının anlamı konusundaki muğlaklığını,  onun Ohri tasviri de göstermek-
tedir. Orada şöyle bir ifade kullanmaktadır: 

“... biz sadece özet olarak, Ohri Gölü’nun kıyısında yayılmış bu şehrin Medine, Bağdat, Kahire, Bizantion, Ma-
kedoniya, Kavala ve Konstantinopolis18 gibi büyük, zengin ve canlı bir şehir olduğunu ifade edeceğiz”. 

Burada belli ki Makedonya “şehri” kavramının arkasında, bazı müalliflerin Selanik dışında Üsküp şehrinin de 

9 Hoca Sadeddin, Tacü’t-tevarih, s. 28.
10 Aşik Mehmed, Menazirü’l	avalim, cilt III, hazırlayan Mahmut Ak, Ankara, 2007, s. 982.
11 Abu Abdullah Muhamed ibn Muhamed al İdrisi’nin Sınırları	Aşmaya	Hayal	Eden	Birinin	Meşgalesi adında eseri, Avrupa bilimsel literatürün-

de 1153 yılından bulunmaktadır (Bak: Борис Недков, Бьлгария	и	сьседните	земји	през	XII	век	според	Идриси, София, 1960).
12 Aşık Mehmed, Menazirü’l	avalim, p. 983. 
13 Osmanlı	Tarih	Deyimleri	ve	Terimleri	Sözluğu,	II, Mehmet Zeki Pakalin, Istanbul, 1946, 237. Rumeli’nin sol kolu konusunda daha ayrıntılı 

bilgiler için bak: Sol	Kol	Osmanlı	Egemenliğinde	Via	Egnatia	(1380-1699), editor: Elizabeth A. Zachariadou (çeviren: Özden Arıkan, Ela 
Güntekin, Tülin Altınova), Istanbul, 1999. 

14 Евлия Челеби, Пьтепис, Превод от османотурски, сьставителство и редкация на Страшимир Димитров, София, 1972, s. 110, 117.
15 İbid, s. 139.
16 İbid, s. 140.
17 İbid, s. 175.
18 İbid, s. 249. 
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söz konusu olabileceğini tahmin etmelerine rağmen, Selanik şehri bulunmaktadır19. Seyahatnamesinde genelde ko-
numları ve adları net bir şekilde belirlenen Balkanlarda oldukça kabarık sayıda coğrafî kavramları ve terimi kullanan 
önde gelen Osmanlı gezgini tarafından Makedonya topraklarının tam konumunun bilinmemesi ve onun bir şehir 
yerleşim yeriyle özdeşleştirmesi, Makedonya adının uzun zaman unutulduğu, genelde Makedonya’lı İskender efsa-
nesi bağlamında sadece kitaplarda yer aldığı ve Osmanlı toplumunun aydın çevreleri için bir şey ifade etmediğini 
göstermektedir. 

Daha belirgin örneklerden biri de en tanınmış Osmanlı coğrafyacıları arasında yer alan Hacı Kalfa, ya da namı 
diğer Kâtip Çelebi’dir (1609 - 1657). 1650 yılında yazmış olduğu ünlü ve çok değerli eseri Cihannüma’da (Dünya Ki-
tabı), müellifin,eserini yazarken, birçok Makedon bölgesi ve şehirlerini ayrıntılı olarak tasvir ettiği ve  Avrupa menşeli 
dahi çok sayıda tarihi ve coğrafya kaynaklarından faydalandığı bilinmesine rağmen, Makedonya terimine yer veril-
memiştir20. Resmi devlet coğrafyacısı olan Hacı Kalfa tarafından Makedonya’nın anılmaması, belki de kendisinin bu 
resmi konumda bulunmasına bağlıdır, ve o yüzden o, resmi idari terimolojisinde geçerli olan yer adlarının dışında baş-
ka yer adları kullanmamaktadır. Eserine eklediği Makedonya coğrafyasını büyük bölümüyle gösteren haritada dahi, o 
adı kullanmamaktadır. Osmanlı Devleti’nin belli dönemlerini yazan, Ahmed Cevdet Paşa (1689-1824 dönemini yaz-
maktadır), Mehmed Reşid Efendi (1668-1721), Ata Bey (1326-1880), Solakzade (1373-1633) gibi daha birkaç diğer 
Osmanlı vakanüvisleri vardır. Onların yazdıkları tarih kitaplarında, Makedon şehir ve bölgeleri tasvirleri mevcuttur, 
ancak onlar ne Makedonya adını, ne de sıfatını kullanmayıp, Rumeli ve Rumeli bölgelerinden bahsetmektedirler21.

Bir önceki örneklerden, Osmanlı aydın tabakasının Makedonya konusunda bilgisi olduğunu ve o adı, genelde 
Filipos ve Makedonya’lı İskender adlarıyla birlikte, Antik Makedonya Devleti bağlamında ve daha nadir olarak VIII. 
yy.’da Batı Trakya’da kurulan Bizans teması  Makedonya bağlamında olmak üzere, iki bağlamda kullandıkları sonu-
cuna varabiliriz. Söz konusu toprakların konumlandırılmasıyla alakalı onlar, o toprakları tüm Balkanlara, hatta Asya 
kıtasına dahi yaymakta ve Evliya Çelebi örneğinde olduğu gibi, bazen Makedonya onlar için bir şehirden ibarettir. Bu, 
kullandıkları kaynaklara bağlı olması gerek. Aslında, netice olarak, onlardan çoğu için, Makedonya adı,sınırları ve yer 
konumu belli olmayan, hayali bir tarihi ve coğrafî alanı temsil ediyormuş. O, net bir kronolojisi olmayan ve genelde 
kendi zamanlarının Rumeli’siyle özdeş tuttukları Büyük İskender efsanesine bağlı eski bir devletle alakalı bir admış.

XIX. yüzyıl, Megalo İdea ve Yunan milli haritacılık faaliyetleri etkisiyle Makedonya adının nihayet Antik Çağ-
da’ki asıl sınırları içinde konumlandırıldığı, Trakya’daki Bizans teması Makedonya ile alakalı Orta Çağ geleneğinin 
kesin terkedildiği dönemdir. Makedonya adının, antik geçmişi bağlamında yoğun bir şekilde kullanılması, 1821 yı-
lında Osmanlı hakimiyetine karşı Yunan ayaklanmasının başlangıcında vuku bulmuştur. Avrupa’nın bu ayaklanmaya 
gösterdiği aşırı sempati, Avrupa’nın aydın ve siyaset elitini, Antik Çağ çalışmalarının kapsamlı bir şekilde icra edil-
mesiyle, bu bölgenin kadim geçmişini yeniden ele almaya ve Avrupa kamu oyu önüne tekrar antik Makedonya adını 
yeniden gündeme getirmeye motive etmiştir. Ancak, bu yeni koşullarda, antik çağ tarihi Batı’dan yayılmaya başlayan 
ulusal fikirlerle harmanlaşarak Makedonya adına bambaşka içerik vermiş ve bu isim ilkin siyasi, daha sonra ulusal 
anlamda olmak üzere farklı bağlamlarda kullanılmaya başlamıştır. Bu yeni içerik genelde, kökleri Orta Çağ’dan Antik 
Çağa uzanan yeni Balkan ülkelerinin ulusal fikirleriyle sıkı bir şekilde ilişkilendiriliyormuş. Bundan dolayı Make-
donya adı resmi devlet arşivlerinde (Osmanlı Arşivi hariç), seyahatnamelerde, edebiyatta, gazetelerde, diplomatik 
raporlarda v.s. farklı anlam taşıyarak, çok sıkça yer almaya başlamıştır. 

Bu adın, ayrımcılık vurgulu belirgin bir ulusal-siyasi anlam içermeye başladığından dolayı, resmi Osmanlı ma-
kamlarının da tepkisi eksik kalmamıştır. Makedonya adının, İmparatorluğun bütünlüğünü tehdit eden güçlü bir siyasi 
itici etken olduğu bilincinde olan Sultan II. Abdülhamid, 1903 Nisan ayında, İmparatorluğun Rumeli vilayetleri ile 
yazışmalarda Makedonya isminin kullanılmasını yasaklayan bir İrade çıkarmıştır22. Böylece, Makedonya adı, Osman-
lı’nın resmi kurumları için, Balkan yarımadasında iktidarlarının sonuna dek, arzu edilmeyen bir ad haline gelmiştir.

19 Evlija Çelebi, Putopis.	Odlomci	o	jugoslovenskim	zemljama, Predgovor, prevod и komentar napisao Hazim Šabanovic, Sarajevo, 1967, p. 551, 
Dipnot. 25. Biz, Çelebi’nin Selanik’i düşündüğü kanaatindeyiz, çünkü diğer seyahatnamelerin çoğunda ve farklı kaynaklı belgelerde, Selanik 
Makedonya’nın başkenti olarak gösterilmiş ve onunla özdeşleştirilmiştir.(Bak: Архив на Република Македонија (ДАРМ) Makedonya Cum-
huriyeti Devlet Arşivi, fon: Foreign Office, mikrofilm no. 2, 78/1981). 

20 Александар Стојановски, “Македонија во “Огледалото на светот″ од Хаџи Калфа”, Гласник	на	Институтот	за	национална	историја	
(ГИНИ), год. 46, бр. 1, Скопје, 2002, s. 111-129; Македонија	во	делата	на	странските	патеписци,	1371-1771, приредил Александар 
Матковски, Скопје, 1991, s. 387-397.

21 Александар Матковски, Ќемал Аручи, “Македонија и соседните области во хрониката Tarih-i Cevdet од Ахмед Џевдет-паша (1689-
1824)”,	ГИНИ,	XXIV/1, Скопје 1980, s. 189-219; Александар Матковски, Ќемал Аручи, “Македонија во хрониката Мехмед Решид-
ефенди (1668-1721)”, ГИНИ, XIX/1, Скопје 1975, s. 235-261; Александар Матковски, Ќемал Аручи, “Македонија и соседните области 
во хрониката на Солак Заде (1373-1633)”, ГИНИ, XIX/3, Скопје 1975, p. 233-261; Александар Матковски, Ќемал Аручи, “Изводи за 
Македонија и Балканот од турската хроника Tarih-i Ata од Ата-беј (1326-1880)”, ГИНИ, XXIV/3, Скопје 1980, p. 215-235.

22 Александар Стојановски, “Една висока султанска наредба за името Македонија”, Македонија	под	турската	власт	(статии	и	други	
прилози) kitabinda, Скопје 2006, s. 317. 
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XIX. yüzyıl, ayrıca, bu topraklar konusunda birbiriyle çelişen farklı etno-tarihsel algının oluşması dönemidir.  
Onlardan bir tanesi, Makedonya’nın antik geçmişine dayanarak, bu toprakları kendi ulusal söylem kapsamına alan 
ve bu şekilde onun üzerine tarihi hakkını meşrulaştırmayı amaçlayan Yunan algısıdır. Diğer bir algı ise, söz konusu 
toprak parçasıyla alakalı nüfus çoğunluğuna ve Orta Çağ Slav geleneğine dayanarak aynı şekilde o topraklar üze-
rindeki iddialarına tarihi meşruluk kazandırmayı amaçlayan Slav nüfusunun algısıdır. Bu iki farklı algı, Makedonya 
Cumhuriyetinin adı bağlamındaki sorunla alakalıdır ve özellikle Makedonya Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti 
arasındaki günümüz ilişkilerinde mevcuttur. 

ÖZET

Osmanlı idaresinin kurulması tüm Balkan Yarımadasında toponimide (yer adı biliminde) büyük değişiklikler 
getirmiştir. Antik ve Orta Çağ’da varolan isimlerin bir kısmı kademeli olarak ortadan kalkmış ve yeni Türk ya da bir 
önceki adların Türkçeleştirilmiş şekilleriyle değiştirilmiştir. Makedonya adıyla da benzer bir gelişme yaşanmıştır. 
Bu arada, Makedonya adının hiçbir zaman unutulmadığı gerçeğinin vurgulanması gerekir. Makedonya adının düşük 
sıklıkla ve neredeyse sadece yazılı belgelerde görülmesine ve ayrıca bugünün coğrafî alanından, müelliflerin de net 
bilmedikleri farklı bir alanı kapsamasına rağmen, yine de Makedonya adı tüm Osmanlı döneminde izlenebilir. Bu da 
farklı menşeli kaynaklar tarafından kanıtlanmaktadır. 

Biz sadece Osmanlı kaynaklarına dikkatimizi yoğunlaştıracağız. Bu kaynakların incelenmesi iki bölüm olarak 
ele alınacaktır. İlkin, XIV. yüzyıldan XVIII. yüzyılın sonuna dek kaynakları ele alacağız. Daha sonra, ikinci bölümde, 
XIX. yüzyıldan 1912 yılına dek döneme ait kaynakların incelenmesine yoğunlaşacağız. Bunun nedeni, Osmanlı Dev-
leti ve komşu bölgelerdeki söz konusu iki dönemde siyasi, sosyal ve kültürel koşulların tamamıyla farklı olmasındadır, 
bu durum da Makedonya adının XIX. yüzyılda tamamıyla farklı bir anlam almasına yol açmıştır.  

Belgelerin incelenmesi, antik temelleri üzerine sağlamlaşan adın coğrafî anlamı yanı sıra, Makedonya adının, 
XIX. yüzyılın sonunda ve XX. yüzyılın başında ön plana çıkan siyasi anlam da kazandığını göstermektedir. Adın bu 
siyasi içeriği söz konusu dönem Osmanlı belgelerinde de keşfedilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Makedonya, Osmanlı Devleti, Osmanlı Kaynakları, Balkan Yarımadası

ABSTRACT

The establishment of the Ottoman authority brought enormous changes in the toponomy of the whole Balkan 
Peninsula. One part of the names of whole regions and cities, which had existed in the ancient and medieval period, 
gradually disappeared and were replaced with new Turkish variants of the previous names. Something similar hap-
pened to the name Macedonia. However, it should be pointed out that the name Macedonia was never completely 
forgotten. Although the name appeared rarely, almost exclusively in the written sources, and very often referred to a 
territory different form the one today, which was unclear for the authors, the name Macedonia can be traced through-
out the entire Ottoman period. This is also confirmed by the sources from different provenance. 

We are going to focus only on the Ottoman sources. The analysis of these sources will be divided into two parts. 
First, we are going to take a look into the sources dating from XIV until the end of XVIII century, and then the analysis 
of the sources dating from XIX century until 1912 will follow in the second part. This division is a result of the fact 
that the political, social and cultural circumstances in the Ottoman state and its surroundings were completely differ-
ent in the two mentioned periods. This is also one of the reasons why the name Macedonia will acquire a completely 
different meaning in the XIX century. 

The analysis of the documents shows that, besides the geographical meaning of the name which strengthens on 
its ancient geographical bases, the name Macedonia acquires a political meaning which becomes dominant towards 
the end of the XIX and the beginning of the XX century. This political meaning of the name might be discovered in 
the ottoman documents from the corresponding period.

Key Words: Macedonia, Ottoman state, Ottoman sourses, Balkan Peninsula
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HAZINE-I EVRAKIN DEĞERLENDIRILMESI AÇISINDAN TAPU 
ARŞIVLERINDE KULLANILAN DEFTERLER

Dündar ALIKILIÇ*

Malik YILMAZ** 

GIRIŞ

Arşivler milletlerin hafızası olan tarihlerinin temel dayanağıdır. Cemiyet hayatıyla ilgili, idari, siyasi, hukuki, 
askeri, iktisadi, dini, ilmi, teknik ve kültür konularındaki araştırmalar, devletlerin milletler arası münasebetlerinde 
haklarının tespiti için gerekli vesikalar; devrinin ahlak, örf ve adetlerinin ve çeşitli hususiyetlerini gösteren her türlü 
yazılı belgeler; ancak arşivlerden temin edilebilir1.

İdari sınırları üç kıtaya kadar yayılan Osmanlı Devleti’nin, çeşitli etnik ve dini toplumlar adına alınan her türlü 
kararlara ait dokümanlarının günümüze kadar ulaşmış olması bugünkü anlamda arşive verilen değeri ortaya koymak-
tadır. Öyle ki Osmanlı devlet geleneğinde evrakların çalınmaması, devlet sırlarının ifşa ve belgelerin tahrip edilmeme-
si için önemli tedbirler alınmış ve bu tedbirlere uymayanlar şiddetle cezalandırılmışlardır.

Bu belgeler ait olduğu dönemin hukuki, siyasi, sosyo-kültürel yapısına yönelik araştırmalarda taşıdıkları kanıtsal 
değer itibariyle birinci elden orijinal başvuru kaynakları olarak kültürel mirasımızda yerini almıştır2.

Osmanlı Devletinde iki çeşit hazine vardır birincisi Hazine-i Emval ikincisi Hazine-i Evrak. Arşivlerin ne kadar 
önemli olduğu arşivlere verilen “Hazine-i Evrak” isminden de anlaşılmaktadır.

Defterler ise, Osmanlı bürokrasisinde alınan karaların, hükme bağlanan konuların Divan ve Maliye kalemle-
rinde kayıt olunduğu serilerdir. Başka bir ifade ile İslâm ve Türk devlet bürokrasisinde çeşitli kayıtların tutulması 
için kullanılan evrakın bir araya getirilmiş şeklidir3. Osmanlı Devleti’nde daha ilk dönemlerden itibaren defter tutma 
geleneğinin olduğunu görmekteyiz. 

Defter tutmanın esas alındığı Osmanlı yazışmalarında, deftere kayıt olunmayan hüküm ve beratlar muteber sa-
yılmamıştır. Hatta bu defterler zamanla devlet erkânının bulunduğu değişik mahallere, sandıklar içinde taşınarak ida-
renin kesintisiz çalışmasında pratik rol oynamıştır. Osmanlı’da büyük askerî harekâtları sırasında malî, idarî ve askerî 
işlerin halli için Divan-ı Hümayuna ait çeşitli büroların ordu ile birlikte seferlere katıldıkları ve bunların bürokratik 
işlemleri lâyıkıyla, seri bir şekilde yerine getirebilmek ve gerektiğinde müracaat edebilmek için lüzumlu defterlerini 
beraberinde götürdükleri bilinmektedir.4

Osmanlıda arazi ve tımar kayıtlarıyla ilgili defterlerin saklandığı devlet dairesinin adına defterhane denir. Has, 
zeamet, tımar, mülk, vakıf gibi arazi türlerini tayin ve tescil eden ana defterlerin muhafaza edildiği ve bu defterlerle 
ilgili günlük işlemlerin yapıldığı Defterhane, kaynaklarda Defterhâne-i Âmire, Defter-i Vilâyet, Defter-i Hâkânî, Def-

*	 Doç.	Dr.,	Atatürk	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Bilgi	ve	Belge	Yönetimi	Bölümü,	e-mail:	alikilic@atauni.edu.tr
**	 Yrd.	Doç.	Dr.,	Atatürk	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Bilgi	ve	Belge	Yönetimi	Bölümü,	e-mail:	malik.yilmaz@atauni.edu.tr
1 İsmet Binark, Arşiv	ve	Arşivcilik	Bilgileri, Ankara, 1980, s.8.
2 Fatih Rukancı,” Arşiv Belgelerimizin Kanıtsal Değeri: XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı’da Gayr-i Müslim Teba’aya İlişkin Örnekler”, 

“Osmanlı	Coğrafyası	Kültürel	Arşiv	Mirasının	Yönetimi	ve	Tapu	Arşivlerinin	Rolü	Uluslararası	Kongresi, İstanbul, 2012, c.2, s.495.
3 Nejat Gövünç, “Defter” DİA 9, İstanbul, 1994, s. 88.
4 Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, Ankara, 2010, s.3. 
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ter-i Dergâh-ı Ali adlarıyla da geçer5.
  Tarihi geçmişi oldukça eskiye dayanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün temeli Osmanlı Devleti’nde 

kurulan ‘Defterhâne-i Âmire’ye dayanmaktadır. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde toplumsal hayatı yeniden 
düzenlemek için ıslahatlar yapılmış ve Tanzimât Fermânı’nda bugünkü anlamda mülkiyet kavramının ilk kez dile geti-
rilmesiyle ortaya çıkan ihtiyaca istinaden Defterhâne-i Hâkânî bünyesinde “Defterhâne-i Âmire Kalemi” kurulmuştur. 
Buna istinaden daha sonra tapu işlemlerinin bir düzene sokulması için 21 Mayıs 1847 yılında “Tapu Hakkında İcra 
Olunacak Nizâmnâme” ilan edilmiştir6.

Defterhâne-i Hâkânî Nezâreti bugünkü anlamda bakanlık düzeyinde bir daire iken 1329 (M.1913) tarihinde 
“Umur-i Tasarrufiye Müdüriyet-i Umumiyesi” adıyla yeniden örgütlenmiştir. Cumhuriyetin kuruluşunu takiben 1924 
senesinde “Tapu Umum Müdürlüğü” adını alan teşkilata 22 Nisan 1342 (M.1925) tarihli ve 658 sayılı yasa ile kadastro 
birimi eklenmiştir. 1927 yılında ise “Muvazene-i Umumiye Kanununda” Tapu ve Kadastro Müdüriyet-i Umumiyesi” 
olarak zikredilen teşkilat Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ismini 29 Mayıs 1936 tarihinde almıştır7. 

 Teşkilatın kuruluşundan itibaren çeşitli isimler altında var olan Arşiv Dairesi Başkanlığı ise 1971 ve 1976 tarihli 
kararnameler ve 6083 sayılı teşkilat yasasıyla bugünkü adını almıştır8.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan kurumun teşkilat yasası, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10 Aralık 2010 tarih ve 27781 sayılı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

Bugün arşivlerimizde muhafaza edilmekte olan ve araştırmacıların istifadesine sunulan çok çeşitli ve değerli ar-
şiv malzemesi vardır. Bunlar arasında en önemlileri;  fethedilen ülkelerin arazisini tescil, toprağın mülkiyet ve tasarruf 
sistemini ve vergi nispetlerini göstermek için tutulan ve devlet topraklarının esas kaydı olduğundan tapu hükmünde 
bulunan, bu yüzden de bu şekilde adlandırılan Tapu Tahrir Defterleri veya Defter-i Hâkânî’ler; Osmanlı padişahlarının 
ülkenin dört bir yanındaki idarecilere gönderdiği ferman, berat ve benzeri yazışmaları ihtiva eden ve Osmanlı idari 
teşkilat yapısını ortaya koyması bakımından büyük değer taşıyan Mühimme Defterleri; Ru’ûs Dairesi tarafından va-
zifelilere verilen nişan, rütbe, tayin ve terfi kayıtlarını ihtiva eden Ru’ûs Defterleri; ülkenin çeşitli bölgelerindeki ma-
halli mahkemelerde kadılarca verilmiş hükümleri ihtiva eden Şer-i Siciller ve vakıf şartlarını bildiren Vakfiyeler’dir9.

Tapu arşivlerindeki defterler, merkez ve taşra birimlerindekiler olarak farklılık arz etmektedir. Defterler, devletin 
idare mekanizmasındaki yapıya paralellik göstermektedir. Merkezdeki defterleri şöyle tasnif edebiliriz.

Tapu Tahrir Defterleri:

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün tarihsel kökenlerinin dayandığı Defterhâne-i Hâkânî, Osmanlı Devle-
ti’nde arazi ile ilgili tasarruf muamelelerinin yapıldığı ve bu muamelelere ait her türlü defter ve belgenin muhafaza 
edildiği dairedir. Kanun gereğince yeni fethedilen yerler ile yeniden tahriri yapılan memleketlere ait tahrir defterleri; 
has, zeamet, tımar, mülk ve vakıf kayıtları ile sınır belgelerinin muhafaza edildiği Defterhâne, araziyle ilgili ihtilafla-
rın da çözüm yeri idi10.

Osmanlı idaresinde, fethedilen toprakları kaydetme, toprağın mülkiyet ve tasarruf sistemini ve alınacak vergi nis-
petini tayin ve tespit etme maksadıyla muntazam olarak yoklamalar yapılmaktadır. Bu yoklama ve sayım neticesinde 
elde edilen bilgilerin kaydedildiği deftere Tahrir Defterleri denilmekteydi. Nüfus ve vergi sayımlarına ait bilgilerin 
bulunduğu bu defterler sayesinde, imparatorluk içinde herhangi bir bölgede yaşamakta olan yetişkin erkek nüfusunu, 
ellerindeki toprak miktarını, çift, nim çift, daha az topraklı ve topraksız olarak gösterilen işaretler bulunmaktaydı. 
Aynı zamanda bunların tabi tutuldukları vergi yükümlülüğü, vergi muafiyetine ait bazı açıklama ve rakamları tespit 
etmek mümkündür. Yine bu defterlerden raiyyet tabir olunan halkın isimlerini ve babalarının adları da öğrenilmek-
tedir. Tahrir Defterleri’ne şehir, kasaba, köy, mezra, yaylak-kışlak mahalleri ile burada yaşayanların isimlerinin de 
kaydedilmesinden dolayı Osmanlı Devleti’nin idari, taksimatı, tarihi coğrafyası ve demografik yapısı bakımından çok 
kıymetli bilgiler bulunmaktadır. Zira tahrirler sırasında yerleşim yerlerinde yaşayanların veya sürekli yerleşik olma-
yan grupların vergiye esas olan rakamlardan istifade ile bir bölgenin veya yerleşim yerinin nüfus kitlesi hakkında bilgi 
edinmek ve bunları değerlendirmek mümkündür. Tahrir belirli aralıklarla yapıldığında nüfus seyrini, yükseliş-düşüş 

5 Erhan Afyoncu “Defterhane”	Diyanet	İslam	Ansiklopedisi	(DİA), İstanbul, 1994,  Cilt 9,  s.100.     
6 Mehmet Yıldırır, Songül Kadıoğlu, Ayşe Dalkıran, (Haz.), Osmanlıdan	Günümüze	Tapu	Arşivi, Ankara, 2009, s.18.
7	 Osmanlıdan	Günümüze	Tapu	Arşivi, s.18.
8 Mehmet Yıldırır, Songül Kadıoğlu, Defterhane’den Tapu ve Kadastro’ya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tarihçesi,  Tapu ve Kadast-

ro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı Yayın No: 2, Ankara 2010, s. 37.
9 İsmet Binark, Arşiv	ve	Arşivcilik	Bilgileri 1980, s.28.
10 Mehmet Yıldırır, Songül Kadıoğlu, Defterhane’den	Tapu	ve	Kadastro’ya,	Tapu	ve	Kadastro	Genel	Müdürlüğü’nün	Tarihçesi, s. 37.
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nispetlerini belirleyerek mukayese edilebilir.11

Osmanlı İmparatorluğu idari yapı sisteminde tapunun topraktan alınan verginin dengeli ve düzenli bir biçimde 
toplanması ve toplumun idari giderlere katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan bir amaç olduğundan, amaca ulaş-
mak için de ülke düzeyinde tahrirler yapılmış ve böylece “Tapu-Tahrir Defterleri” ortaya çıkmıştır12.

Icmâl Defterleri:

Mufassal defterlerin “defter-i icmâl” veya “defter-i mücmel” denilen kısaltılmış çeşididir. Sadece idarî teşkilat 
göz önüne alınarak köy isimleri ile yıllık hâsılları ve kimin tasarrufunda olduğunu gösteren özet defterlerdir.13 Bun-
larda sadece kısaca idari teşkilatı, köy isimleri ve yıllık gelirleri tespit olunur. Tamamlanan tahrir defterleri Divan-ı 
Hümayuna arz edilmeden önce Nişancı’nın tetkik ve tahkikinden geçer. Nişancı mufassal defterlerden birine tuğra 
çeker ve ilgili vilayete gönderir. Tuğrasız olan, icmal defteri ile beraber defterhaneye konur. Eyalete gönderilen def-
teri, defter kethüdası ve tımar defterdarı denen görevliler muhafaza ederler. Tahrir işlemleri, yenilenebilir. Eski tahrir 
defterlerine atik yahut köhne defter, yenisine ise cedid defter denilir. İşte tapu tahrir defteri denilince akla gelmesi 
gereken defterler bunlardır. Bunlara mücmel defter de denilir.

Ruznamçe Defterleri:

İki tahrir arasında il yazıcı ve kâtiplerin günlük muamelelerini kaydettikleri el defterleri vardır ki, bunlara ruz-
namçe defterleri veya derdest defterleri denir. Bunlar tapu tahrir defterleri değildir. Şu anda hem Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nde ve hem de Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde bu defterlerin bir kısmı, tapu-tahrir defterlerine 
karıştırılmış bulunmaktadır. 

Tımar Ruznamçe defterleri; tımar sisteminde zaman geçişiyle meydana gelen değişikliklere ait konular, dirliklere 
alakalı eş zamanlı mevzular ve başka meseleler bakımından zengin malzeme içermektedir. Tımar ruznamçe defterle-
rini Osmanlı üst düzey görevlilerinin belirli bir yere ne zaman atandıkları ve orada hangi tarihe kadar bulunduklarını 
saptamakta da büyük önemi vardır. En iyi vaziyette beylerbeyi veya sancakbeylerinin kesin atanma tarihleriyle birlikte 
onlara tahsis edilen hasların listesi de kaydedilmiştir. Bu listelerden bir dirliğin meydana getirilmesinde merkezin 
(veya yerli yetkililerin) nasıl bir politika izlediğini görebiliriz.14

Kal’a ve Mustahfızât Defterleri: 

Dizdâr, kethüdâ, topçu, cebeci, azeb ve topçu kethüdâları, seroda, serbölük, ağay-ı azeban gibi kale görevlileri ve 
erlerinin tımar tevcih beratları ve tımar geliri kayıtlarını ihtiva eden defterlerdir.15

Vakf-ı Cedid Defterleri:

Sultanlar, şehzadeler, valide sultanlar, sadrazam ve vezirler, paşalar ve ilmiye sınıfına mensup üst düzey devlet 
görevlileri tarafından kurulmuş vakıflara ait vakıfname, hududname vb. kayıtları ihtiva eden değişik türlerde defter-
lerdir.16

Cebe Defterleri:

Osmanlı ordusunun zırhlı askerî sınıfına verilen cebeci isminden gelen ve bu sınıfa ait askerlerle ilgili bilgileri 
ihtiva eden defterlerdir. Bununla beraber savaş anında orduya dâhil olacak cebecilerin isimleri ve bunların gelir ka-
lemleri de bu defterlere yazılmıştır.17

Evkâf Defterleri: 

Vakıf arazilerinin kayıtlarını, çeşitlerini, mütevelli heyetlerini ve görevlilerin maaş durumlarını gösteren defter-

11 Mehmet İnbaşı, “Tapu ve Kadastro Arşivlerinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi“	Osmanlı	Coğrafyası	Kültürel	Arşiv	Mirasının	Yöne-
timi	ve	Tapu	Arşivlerinin	Rolü	Uluslararası	Kongresi, İstanbul, 2012, cilt:2 s.667

12 Yavuz Yeşil Yılmaz, ”İmparatorluktan Günümüze Yaşayan Arşivlerimiz ve Bilgi ve Belgelerde Bilgisayar Uygulamaları“	I.	Milli	Arşiv	Şurası, 
Ankara, 1998, s.363

13 Mehmet İnbaşı, “ Tapu ve Kadastro Arşivlerinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi”, cilt:2 s.668.
14 Geza David, “Osmanlı Macaristan’ı Örneğinde Tımar Ruznamçe Defterlerinin Önemi” Osmanlı	Coğrafyası	Kültürel	Arşiv	Mirasının	Yöneti-

mi	ve	Tapu	Arşivlerinin	Rolü	Uluslararası	Kongresi, 21-23 Kasım 2012, İstanbul, Bildiriler 2, s.375.
15 Adnan Gürbüz, “Osmanlı Klasik Döneminin Kale Mustahfızan Defterleri” Osmanlı	Coğrafyası	Kültürel	Arşiv	Mirasının	Yönetimi	ve	Tapu	

Arşivlerinin	Rolü	Uluslararası	Kongresi, 21-23 Kasım 2012, İstanbul, Bildiriler 2, s.379.
16 Osmanlıdan	Günümüze	Tapu	Arşivi, s.37
17 Osmanlıdan	Günümüze	Tapu	Arşivi, s.32
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lerdir. Evkaf defterlerinde ait oldukları sancaktaki her türlü mülk ve vakıf kayıtları yer almaktadır. Sancakta sosyal 
hizmetlere vakfedilen han, hamam, cami, medrese, imarethane, çeşme, köprü ve benzeri kurumlar ile buralarda görev-
li memurların maaşlarına ait kayıtlar tutulmuştur. Sosyal ve kültürel kurumlara vakfedilen han, hamam, dükkân, tarla, 
bostan ve benzerinin gelirleri ile bu vakıflara ait eşyaların cins ve adetlerine ait bilgileri içermektedir.18

Anadolu ve Rumeli Yoklama Defterleri:

Tımarlı sipahiler, tasarruf ettikleri tımar karşılığında çağırıldıkları seferlere katılmakla mükellef idiler. Tımarlı 
sipahilerin sefere katılıp katılmadığı, sefer sırasında yapılan yoklama ile tespit edilirdi. Birkaç varaktan oluşan bu 
defterlerin başında defterin hazırlanış sebebi ve şekli izah edilmekte, sonunda iş yoklamayı yapan kişinin mührü 
bulunmakta idi.19

Mufassal Defterler: 

Mufassal Tahrir Defterleri nüfus ve arazi sayımı için hazırlanmış defterlerdir. Defterhanedeki en mühim defterler 
arazi tahririne ait olan bu mufassal defterlerdir. Bu defterlerde vergi verecek yaştaki bütün erkek nüfus baba adları 
ile birlikte mahalle mahalle, köy köy kayıt edilmiştir. Bu defterler vergi almak için tutulmuş olduğundan askeri sınıf 
dışındaki bütün erkek nüfus buraya kayıt edilmiştir. Dolayısıyla nüfusu az veya çok göstermek gibi bir şey söz konusu 
değildir. Ayrıca Osmanlı döneminde toplum, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi şeklinde din esasına göre şekillendiğin-
den, etnik bir ayrım veya etnik bir kaygı güdülmemiştir. Kişi adlarından hareketle özellikle Balkanlar, Makedonya, 
Kosova gibi nüfus yapısının karışık olduğu bölgelerde XVI. yüzyıldaki etnik yapıyı çıkarmak mümkündür20. Bununla 
beraber yetiştirilen mahsuller ile bunların nakdî değerleri, reayanın isimleri ve yerleşim birimi hakkındaki diğer bilgi-
ler de bu defterlere kaydedilirdi. Defterlerin önemini ve resmiyetini göstermek üzere baş tarafında hükümdarın tuğrası 
bulunurdu.21

Mufassal defterlerin ikinci nüshaları da ait olduğu eyaletlerde bulunurdu. Bu defterler “vassala” adı verilen ek 
belgeler ve derkenarlar ile devletin yıkılışına kadar kullanılmaya devam edilmiştir.

Defterler, arşiv çalışmaları açısından büyük önem arz etmektedir. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’nda üç yüz 
bin defterin bulunması, defterlerin arşiv kayıtları bakımından da önemini göstermektedir. Taşrada olup, eskiden beri 
arşive önem veren kurumlardan biri, Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri’dir. Bu nedenle tapu ve kadastro bölge 
arşivleri, mahalli arşivlerin en düzenlisidir.22

Taşra Tapu Arşivlerindeki bazı defter türleri ise şöyledir:

Zabıt Defterleri:

Defterhane-i Amire Kalemi’nin kurulduğu ve arazi üzerindeki tasarrufların kayıt altına alınmaya başlandığı 1847 
yılından itibaren, tasarruf hakkı verilen kişilere ait taşınmazların kayıtlarının tutulduğu defterlerdir. 

Bu kayıtların tutulmaya başlanması ile bugünkü tapu sicilinin temeli atılmıştır. Bu tarihten itibaren kaza meclis-
leri ve sancak meclisleri tarafından tapu ile ilgili işlemlere ait kayıtlar tutulup tutanakları ile Defterhaneye gönderilen 
bu defterlerin ikinci nüshaları 1934 yılına kadar merkezde arşivlenmeye devam etmiştir. 

Bu kayıtlarla ilgili olarak mahallinde alım, satım, ferağ, intikal vb. değişiklikler olursa bunlarla ilgili olarak tuta-
naklar düzenlenir ve Defterhaneye gönderilerek buradaki kayıtlara işlenirdi. Tutulan kayıtlar 1929 yılına kadar Arap 
harfleri ile yani Osmanlıca olarak tutulmuş olup 1928 Harf İnkılabını takiben 1929 yılından itibaren yeni Türk harfleri 
ile tutulmaya başlanmıştır.

Taşınmaz mal mülkiyeti hususunda hukuki delil olma özelliği kanunen tartışmasız olan bu kayıtlarla ilgili ola-
rak; başta yargı organları olmak üzere, kayıtlarla ilgisini ispat edebilen kişiler ile kurum ve kuruluşlarının taleplerine 
üzerine örnekler çıkarılmaktadır.

Zabıt kayıt defterlerinde yer alan tapu kayıtları bugün için yalnız mülkiyet hakkının ispat vesikaları olarak kulla-
nılmakta ise de gelecekte bu belgeler coğrafi, beşeri, sosyolojik ve ekonomik alanda birçok bilimsel/akademik çalış-

18 Osmanlıdan	Günümüze	Tapu	Arşivi, s.36
19 Osmanlıdan	Günümüze	Tapu	Arşivi, s.35.
20 Yılmaz Kurt, “Tapu ve Kadastro Arşivlerinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Önemi” Osmanlı	Coğrafyası	Kültürel	Arşiv	Mirasının	Yönetimi	

ve	Tapu	Arşivlerinin	Rolü	Uluslararası	Kongresi, İstanbul, 2012, cilt:1 s.18
21 Osmanlıdan	Günümüze	Tapu	Arşivi, Ankara, 2012,s.26.
22 Yusuf Küçükdağ, “Mahalli Arşivlerin Kurulması”, I.	Milli	Arşiv	Şurası,	20-21	Nisan	1998	Ankara,	Tebliğler-Tartışmalar, s. 230.
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manın temelini oluşturacağı açıktır.23

Atik Defterler:

1263 (m. 1847) tarihli Tapu Nizâmnâmesi’ ne dayanılarak, 1265 (m. 1849) tarihinden sonra düzenlenen eski kayıt 
defterleridir. Tapu kayıtlarının tutulduğu ilk kayıt defterlerindendir. Çiçek kayıt denilen usule göre düzenlenmiştir.

Hasılat Defterleri:

Mahallinde tutulan bu yoklama defterleri idare meclislerinde onaylandıktan sonra mülkiyet sahibi olarak kayde-
dilen şahıs eğer gerekli olan harçları yatırırsa bu kayıtlar “hasılat defteri” denilen defterlere aktarılır, mal sahibine ise 
geçici olmak üzere bir tasarruf ilmuhaberi verilirdi. Daha sonra bu defterler merkeze yollanır, buradaki kişiler adına 
tuğralı tapu senetleri düzenlenerek ilgilisine verilmek üzere mahalline gönderilirdi.

Hasılat kayıtları 1288-1325 (m.1872-m.1909) yılları arasında tutulmuş olup, zabıt kayıtlarının dayanağı olan 
tapu kayıtlarıdır. 1909 yılından sonra ayrı defter tutma uygulamasına son verilmiş olup, tutulan kayıtlara ait defterlerin 
tamamı hasılat kaydı hükmündedir.

Merkez ile mahalli kayıtlar arasında oluşabilecek herhangi bir ihtilaf halinde veya zabıt kayıtlarında zamanla 
oluşmuş silinme, yırtıklık vb. okunamayacak durumda olması gibi hallerde hasılat kayıtları başvuru kaynağı olarak 
kullanılmaktadır.24

Hulasa Defterleri:

1912 yılında çıkarılan “Emvali Gayrimenkulün Tahdid ve Tahriri Hakkında Kanun” ile tüm taşınmazların sınır-
larının ve maliklerinin belirlenmesinde tutulan özet defterlerdir.

Emlak Yoklama Defterleri:

Bu defterler Arazi Kânunâmesi’nin uygulanmaya başlaması ile birlikte ‘Tapu Nizâmnâmesi’nin 4. Maddesi ge-
reği görevli memurların köylere bizzat giderek araziyi ve diğer gayr-i menkullerin yerinde tespitini yaparak tutmuş 
oldukları defterlerdir25. 1290 (1874)- 1299 (1883) tarihleri arasında köy ve mahalle esasına göre yapılan yazımların 
sonucu “Emlak Yoklama ve Emlak Daimi” adı verilen defterler düzenlenmiştir.

Muharrerât Defterleri:

Tahrir yapılan kayıt defterleridir, vergilendirmeye esas olarak tutulmuştur.

Merhunât Defterleri:

Osmanlı döneminde tutulan rehin ve mürtehinlerin yazılı olduğu rehin defterleridir.

Mahlulât Defterleri:

Boş arazilerinin dağıtımını veya parayla satıldığını gösterir defterlerdir.

Icmal Defterleri:

Mufassal defterlerin kısaltılmışı olan bu defterler, mufassal defterlere dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu defterlerde, mükellef halkın isimleriyle bire bir gösterilmek yerine, her eyalet veya sancağın köy ve kasaba 

üzerine verecekleri vergi miktarlarını ve bu vergilerin kimler tarafından tasarruf edilebileceği yazılmaktadır
İlgili bulunduğu bölgenin idari teşkilatı, arazi çeşitleri, köyleri, mezarları, meraları, ormanları, kışlakları ve diğer 

arazi çeşitleri ile bunların kime ait olduğu, arazisi tahrir edilen yerlerin reayası, gelir çeşitleri ve ödeyecekleri vergi 
miktarları kaydedilen defterlere mufassal defterler denir.

    Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki;  merkez teşkilatındaki tapu defterleri tasnif edilip araştırmacılara açık 
hale getirilmesine rağmen taşra teşkilatındaki arşivler hala tespit edilememiş, sandıklarda açılacağı günü beklemekte-
dir. Pek çok önemli olaya tanık olmuş bu belgelerin varlığından araştırmacıların haberi bile yoktur. Kuyud-ı kadime 

23 Osmanlıdan	Günümüze	Tapu	Arşivi, s.45
24 Osmanlıdan	Günümüze	Tapu	Arşivi, s.47
25 Düstur, Birinci tertip, c.2, s. 61-69, T.1276
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arşivinde 2800 defter olmasına rağmen bölge teşkilatlarındaki defterlerin sayısı tam olarak bilinmemektedir. Bununla 
birlikte son zamanlardaki çalışmalar tapu arşivlerindeki bilinmeyen pek çok materyali ortaya çıkarsa da yeterli ol-
madığını söyleyebiliriz. Temennimiz odur ki, bu canlı tarih vesikalarımız bir an önce tasnif edilir ve bilim, kültür ve 
ictimai hayatımıza kazandırılır.

Özel mülkiyetin korunmasında ve kayıt altına alınmasında önemli bir hizmet veren Tapu Arşivlerinde, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı’nın ve taşra teşkilatının rolü büyüktür. Bu görevin bir kısmı da 
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine bağlı Tapu Müdürlüklerindedir. Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerine 
bağlı pek çok il ve ilçemizde bulunan Tapu Müdürlükleri arşivi Osmanlıca materyal yönünden oldukça zengindir. 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatındaki Tapu Müdürlükleri arşivlerinde, güncel arşiv hizmetinin 
yanı sıra Osmanlıca yazılmış defter ve evrâk-ı müsbiteler ile de hizmet verilmektedir.

Mahallinde, yani ilgili Tapu Müdürlüğü arşivinde bulunan Osmanlıca belgeler nezdinde yapılacak işlemler için 
bölgede bulunan bütün materyallerin tek merkezde toplanmasına yönelik yapılan girişimlerin tekrardan gözden geçi-
rilmelidir. Bu hususta Topkapı Sarayı Arşivi’nin Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı’na devri ile ilgili çalışmalar örnek 
alınmalıdır.

Sadece ilgilisini inanılır kılan şahısların ve tüzel kişiliklerin incelemesine açık olan Tapu Arşivlerinin, Osmanlı-
dan günümüze intikal eden belgeler ve defterler ile güncel arşiv belgelerinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi gerek-
tiği ve bilimsel araştırmalara açık olması gerekliliği gözden geçirilmelidir.

ÖZET

Toprak ve toprak mülkiyeti, tarih boyunca insanlarla birlikte devletler için büyük bir önem teşkil etmiştir. Bu 
önem, geçmişte yaşanan ve büyük felaketlerle sonuçlanan birçok savaşın sebebi olduğu gibi, toplumsal gücün, zen-
ginliğin, üretimin ve ticaretin kaynağı da olmuştur. Bu nedenle ülkelerin kuruluşunda ve bunların ekonomik, askeri, 
siyasi ve toplumsal ilişkilerinin temelinde yer alan bir unsur olarak toprak, sadece ona özgü hukuki rejimler ve sistem-
ler geliştirmeyi de zorunlu kılmıştır. Nitekim bu durum kendi egemenlik alanının sınırını belirleyen toprağa resmi bir 
sicil oluşturmak amacıyla her devlet için öncelikle askeri, idari ve mali bir yarar sağlamıştır. Bu bağlamda Osmanlı 
Türk Devleti’nde Fatih Sultan Mehmet dönemi ile birlikte arazi tahrirleri yapılarak, düzenli defterler oluşturulmuştur.

Tapu sicili kuruluşundan günümüze kadar ulusal ve uluslararası siyasi, ekonomik, askeri, hukuki, sosyal ve 
teknolojik ilerlemelerin doğrultusunda bir gelişme kaydetmiştir. Tapu sicili içerdiği olaylara, olgulara ve ilişkilere 
ışık tutmuştur. Ayrıca kaydettiği olayları ve ilişkileri geleceğe aktarmış, böylece geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında 
köprü işlevi üstlenmiştir. Bu işlev ve içindeki bilgi ve belge hazinesi, tapu arşivi olarak bilinmektedir. Tapu arşivleri, 
Ankara’da bulunan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı ile Genel Müdürlüğün birer taşra 
teşkilatı olan il ve ilçe tapu müdürlükleri arşivlerinden oluşan bir bütündür. Tapu arşivlerinin bu yapısı incelendiğin-
de, Osmanlı Türk Devlet geleneğinin siyasi, idari, ekonomik,  askeri, sosyal ve kültürel yapısının denetimli bir kayıt 
sistemi içinde kontrol altına alındığı görülmüştür. 

Cumhuriyet ile birlikte toprak siciline modern bir nitelik kazandırılmıştır. Nitekim İsviçre Medeni Kanunu ve 
Alman Medeni Kanunu kabul edilerek uygulanan bu modern sistem (Tapu Sicili Sistemi) ile taşınmazların geometrik 
ve hukuki durumu gösterilmiş, devletin sorumluluğu altında tutulan resmi bir sicil oluşturulmaya başlanmıştır. Tapu 
arşivlerinin Osmanlıdan gelen bir gelenekle devam ettiği göz önüne alındığında, Osmanlı döneminde evrak hazinesi 
olarak adlandırılan tapu arşivleri günümüzde de aynı mantıkla varlığını devam ettirmektedir.

Bu çalışmada Osmanlı Devletinden Cumhuriyete intikal eden arşiv vesikalarının büyük bir kısmını teşkil eden 
Defterler incelenmiştir. Özellikle defterlerin türleri ve içerikleri hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Arşiv, Defter, Tapu-Kadastro, Belge.

ABSTRACT

Land and land ownership has been of great importance for the states along with people throughout history. This 
importance has been the source of social power, wealth, production and trade, as well as being the cause of many wars 
in the past that have resulted in great catastrophes. For this reason, as an element in the founding of the countries and 
at the basis of their economic, military, political and social relations, the land has also been obliged to develop its own 
legal regimes and systems. As a matter of fact, this has primarily provided military, administrative and financial bene-
fits to each state in order to establish a formal register on the ground that sets the boundaries of its sovereign territory. 
In this context, with the era of Fatih Sultan Mehmet in the Ottoman Turkish State land register were made and regular 
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books were formed.
The land registry has made progress in the direction of national and international political, economic, military, 

legal, social and technological progress from its establishment to today. The  land registry shed light on the events, 
events and implications it contains. It also functions as a bridge between past and future generations by transferring the 
events, facts, and relationships that they have registered to the future. This function and its information and document 
treasure is known as the land registry archive. The land registry archives are a collection of archives of provincial and 
district the land registry offices, which are the provincial organization of General Directorate of Land Registry and 
Cadastre and Headquarters in Ankara. When this structure of the land registry archives is examined, it is seen that the 
political, administrative, economic, military, social and cultural structure of the Ottoman Turkish State are controlled 
under a supervised registration system.

With the proclamation of republic in 1923, the land register has been modernized. As a matter of fact, this modern 
system (Land Registry System), which was adopted by adopting the Swiss Civil Law and the German Civil Law, has 
showed the geometrical and legal status of the immovable properties and has started to form an official register under 
the responsibility of the state. Considering that the archives of the land registry has continued with a tradition coming 
from the Ottomans, the archives of the land registry which are called as the paper works during the Ottoman period, 
continue to exist in the same way today.

In this study, books which constitute a large part of the archives from Ottoman State to the Republic of Turkey 
are examined. In particular, information about the types and contents of the archive books will be given.

Key Words: Archive, Register, Deed-Cadastral, Document.
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THE IMPORTANCE OF USING OTTOMAN ARCHIVAL 
DOCUMENTS TO STUDY OTTOMAN BORDERLANDS IN 
BOSNIA DURING THE EARLY MODERN PERIOD

Elma KORIĆ*

Borders and frontiers have fascinated historiography for a long time, but interest in this topic has only been 
enhanced lately. The issue of borders in the Early Modern Period occupies the great attention of historians in recent 
decades within the framework of a historical subdiscipline called the frontier studies or borderland studies. Many 
international conferences have been held, numerous monographs and individual papers by authors who have taken 
the borders and boundaries as the main topic of the study, were published. Different regions, centers and situations 
are recognized and perceived as boundaries, not only traditionally in terms of political boundaries, but also as ethnic, 
religious and cultural borders, or language barriers, the boundaries of economic zones, or even the borders of smaller 
administrative units in geographic microregions. As a result, the number of different “frontiers” and “boundaries” of 
different characters and significance in recent literature has been increased, and that increased interest in the study of 
the topic has brought some new and interesting results.1

Throughout the early modern period, Bosnia and Hercegovina has been a significant part of a large global empire, 
the Ottoman state. Various manifestations of Ottoman rule in the territory of the Bosnian eyalet, an administrative unit 
that for a long time encompassed areas outside the borders of present country, have often been the subject of Bos-
nian-Herzegovinian, regional and world historiography. Due to its specific geopolitical position, during early modern 
period Bosnia was an extremely turbulent border area and interest zone, the point of collision and encounter as well 
as the site of struggle for dominance between the greatest powers of the time: the Venetian Republic, the Habsburg 
Monarchy and the Ottoman Empire. An increased interest in the study of Bosnia and Herzegovina’s Ottoman past in 
the past decades within world historiography was inspired by the formation of new borders in Southeast Europe, and 
especially in the Balkans following the dissolution of Yugoslavia. The aim of such inquiries into the past was mostly to 
determine whether the conflicts and violence of the 1990s had their roots in the early modern period when the Western 
Balkans was a borderland characterised by intensive inter-cultural exchange as well as daily violence and reprisals. 

In recent historiography, it is analyzed how the economic changes of the 1970s and the collapse of the Soviet 
Union in 1989 influenced the “drawing of eight thousand miles of new international borders in Europe” and increased 
interest in borders as a topic of research in contemporary historiography. In the Ottoman studies, it is known that the 
Paul Wittek’s model of the border was applied in search of the causes of the rise of the Ottoman Empire. Despite the 
criticisms of Wittek’s thesis on “Gaza” this thesis is one of the most persistent concepts in the Ottoman Studies.2 Many 
other historians of the Ottoman Empire have also used a paradigm of boundaries in the study of various phenomena. 
However, most of those papers and studies were based on the paradigm of boundaries and frontiers rather than border-
land. The concept of borderlands does not focus so much on the separating role of borders, but rather on their linking 

*	 Dr.	Sc.,	University	of	Sarajevo,	Oriental	institute,	research	associate,	elma.koric@ois.unsa.ba
1 cf. Andrzej Janeczek, “Frontiers and Borderlands in Medieval Europe. Introductory Remarks”, in: Quaestiones	Medii	Aevi	Novae, (2011), vol. 

16. Frontiers	and	Borderlands, 5-15; Antonio Fabris, “Muslim-Christian Borders during the Modern Age”, Mediterranean	world, 20: 152-
163.

2 Gábor Ágoston, “A Flexible Empire: Authority and it’s limits on the Ottoman frontiers”, International	Journal	of	Turkish	Studies, vol. 9, Nos 
1&2, Summer 2003, 15-31. In writing about the nature of the early Ottoman state, Lowry provides a concise historiographical overview of 
theories about the emergence of the Ottoman state, which, besides Witteek, lists a number of authors and their theses. cf. Heath W. Lowry, The	
Nature	of	the	Early	Ottoman	State, Albany: State University of New York Press, 2003.
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role. The significance of the border regions of the Ottoman Empire lies in their position at the very edge, but there was 
still no serious analysis of these regions as borderland, where the subject of the analysis is not only a boundary, but an 
entire region on both sides borders.3 

The Ottoman frontier and borderlands (serhat) in Bosnia has been the subject of many previous studies by Bos-
nian-Herzegovinian Ottoman period scholars. Their studies were based on different kinds of Ottoman censuses and 
other documents from the offices of the Ottoman administration. Due to the nature of the documents, the focus was 
mostly on the military aspect of the borderland. It is noteworthy that these scholars devoted more attention to studying 
the serhat at the north-western end of the Bosnian sanjak, which up until the fall of the medieval Kingdom of Hungary 
bordered with the Hungarian duchies of Jajce and Srebrenica, and then the Habsburg military frontiers of Croatia and 
Slavonia.4 Compare to this, Ottoman-Venetian borderland to the south-west of the Bosnian eyalet received relatively 
less scholarly attention.5 Apart from a few examples, in Bosnian-Herzegovinian Ottoman Studies, the years of signing 
Ottoman-Habsburg and Ottoman-Venetian peace agreements—heralding a process of delineating borders—served 
mostly as temporal markers for the purpose of analysing different time periods in terms of the administrative and 
military organisation of the Bosnian eyalet, as well as many other specificities of the structure of the Bosnian eyalet.6 
Due to the time when they were written, most of these scholarly works were objectively precluded from more modern 
methodological approaches, but they are nonetheless the foundations for any new study of this borderland. Thanks to 
these works, we are now able to define the territorial extension of the Bosnian serhat through time, and then provide a 
detailed insight into the structure and composition of borderland military forces - frontiersmen of the Bosnian serhat, 
ways of their financing and changes to financing status, changes to the structure of fortress garrisons, differences be-
tween ulufe (salaried) and timar (landed) garrisons in the Bosnian eyalet, through the various phases of its emergence 
and development.7 

Given that new methodological approaches to the study of borderlands start from the assumption that the bor-
derland was a world onto itself, and that the people of the borderland from both sides of the official border had more 
in common with each other than with the people at the centres of their respective states, the example of Bosnia as a 
centuries-long Ottoman borderland seems like the ideal subject for the examination of this basic assumption. The most 
suitable approach to studying borderlands in Bosnia and the region would be to apply the concept of borderland stud-
ies with a preference for ‘connected histories’8 and ‘entangled histories’9 that promote looking for links in the contact 

3 For Ottoman borderlands see: Kemal H. Karpat, ed., with Robert W. Zens, Ottoman	Borderlands:	Issues,	Personalities,	and	Political	Changes, 
Madison, University of Wisconsin Press, 2003; A. C. S. Peacock, ed. The	Frontiers	of	the	Ottoman	World. Proceedings of the British Academy, 
no. 156. Oxford University Press, 2009; Linda T. Darling, “The Mediterranean as a Borderland”, MESA, ROMES, 46, 1, 2012, 54-63.

4 Hazim Šabanović, “Početak turske vladavine u Bosni”, GID	BIH VII, Sarajevo, 1955, 37-51; Hazim Šabanović, “Bosansko krajište 1448-
1463”, Godišnjak	Istorijskog	društva	BiH IX/1957 (1958), 177-220; Hazim Šabanović, “Vojno uređenje Bosne od 1463. godine do kraja 16. 
stoljeća”, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, XI/1960, Sarajevo, 1961, 173-224; Krajište	Isa-bega	Ishakovića.	Zbirni	katas-
tarski	popis	iz	1455.	godine, Uvodna studija, prijevod na bosanski jezik i komentari: Hazim Šabanović, Monumenta Turcica Historiam Sla-
vorum Meridionalium Illustrantia, Tomus Secundus, Serija II, Defteri, knjiga l. Orijentalni institut, Sarajevo 1964; Hamdija Kreševljaković, 
Kapetanije	u	Bosni	i	Hercegovini, Naučno društvo Bosne i Hercegovine, Djela, knj. V, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka, knj. 4, Sarajevo, 
1954.; Avdo Sućeska, Ajani.	Prilog	izučavanju	lokalne	vlasti	u	našim	zemljama	za	vrijeme	Turaka,	Naučno društvo SR Bosne i Hercegovine, 
Djela, knj. XXII, Odjeljenje istorijsko-filoloških nauka, knj. 14, Sarajevo, 1965; Avdo Sućeska, “Sličnosti i razlike između odžakluk timara i 
odžakluka kapetana i ostalih graničara u Bosanskom pašaluku”, Godišnjak Pravnog fakulteta, XX, Sarajevo, 1972, 357-364; Adem Handžić, 
“Prilog istoriji starih gradova u bosanskoj i slavonskoj krajini pred kraj XVI vijeka”, Godišnjak	Društva	istoričara	BIH	XIII/1962, Sarajevo, 
1963, 321-339; Adem Handžić, “O organizaciji vojne krajine Bosanskog ejaleta u XVII stoljeću: Sjeverna i sjeverozapadna granica”, Prilozi 
IIS, XXIII, br. 24, Sarajevo, 1988., 45-60; Aladin Husić, “Tvrđave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. godine”, Prilozi	za	orijentalnu	
filologiju 49/1999, Sarajevo, 2000, 189-229.

5 Fehim Dž. Spaho, “Defteri za Kliški sandžak iz XVI i XVII stoljeća”, Prilozi	za	orijentalnu	filologiju	34/1984., Sarajevo, 1985, 137-162; 
Fehim Dž. Spaho, “Organizacija vojne krajine u sandžacima Klis i Krka u XVII stoljeću”, Vojne	krajine	u	jugoslovenskim	zemljama	u	novom	
veku	do	Karlovačkog	mira	1699. (Naučni skupovi SANU, knj. XLVIII, Odelenje istorijskih nauka, knj. 12), Beograd, 1989, 101-103; Seid 
M. Traljić, “Tursko mletačke granice u Dalmaciji u XVI i XVII stoljeću”, Radovi Instituta JAZU u Zadru, sv. XX, Zadar, 1973, 447-458; 
Snježana Buzov, “Razgraničenje između Bosanskog pašaluka i mletačke Dalmacije nakon kandijskog rata”, Povijesni	prilozi, vol 12, Zagreb, 
1993, 1-38; Aladin Husić, “Vojne prilike u splitsko-zadarskom zaleđu u 16. stoljeću (osmanski serhat 1530-1573)”, Prilozi	za	orijentalnu	
filologiju,	vol. 56/2006., Sarajevo 2007, 125-144.  In past several years some of the translations of the tapu	tahrir	defters for Sanjak of Klis 
to Bosnian language has also been published. Opširni	popis	Kliškog	sandžaka	iz	1550.	godine, obradili Fehim Dž. Spaho, Ahmed S. Aličić, 
priredila Behija Zlatar, Orijentalni intstitut u Sarajevu, Monumenta	Turcica	historiam	slavorum	meridionalium	illustrantia, serija II, Defteri, 
knj. 5, Sarajevo, 2007; Opširni	popis	timara	mustahfiza	Kliškog	sandžaka	iz	1550.	godine, prevela, obradila i pripremila za štampu Fazileta 
Hafizović, Institut Ibn Sina, Sarajevo, 2014.

6 Worth mentioning study and translation of hududname is: Ešref Kovačević, Granice	Bosanskog	pašaluka	prema	Austriji	i	Mletačkoj	Republici	
po	odredbama	Karlovačkog	mira, Svjetlost: Sarajevo, 1973.

7 cf. Elma Korić, “Stepen izučenosti rubnog pojasa osmanskog serhata u Bosni naspram habsburških vojnih krajina Hrvatske i Slavonske na 
temelju osmanskih izvora do kraja 16. stoljeća u dosadašnjoj bosansko-hercegovačkoj historiografiji”, Zbornik radova Franz	Vaniček	i	voj-
nokrajiška	historiografija, ur. Robert Skenderović i Stanko Andrić, Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i 
Baranje, Slavonski Brod, 2017, 103-120.

8 Sanjay Subrahmanyam, “Connected Histories: Notes towards a Reconfiguration of Early Modern Eurasia”, Modern	Asian	 Studies	 31, 3 
(1997), Cambridge University Press, 1997, 735-762. 

9 Well-connected domains: towards an entangled Ottoman history, eds. Pascal Firges;Tobias P Graf; Christian Roth; Gulay Tulasoglu, Leiden, 
Boston: Brill, 2014. as well as others.
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zones of the Early Modern Period. 
On the other hand, in order to establish the preconditions for the study of Bosnia in the early modern era as an 

Ottoman borderland (serhat), the borderland itself must be defined. This paper aims to practically demonstrate the 
use of sources of Ottoman origin and scholarly works based upon them (tapu tahrir defterleri, maliyeden müdevver 
defterleri...) in the visualisation of border lines of Ottoman Empire in the region of Eyalet of Bosnia. Given that in the 
early modern period, the concept of linear borders was not yet widely established, the main criteria for proclaiming 
an area a borderland included the distribution and position of borderland fortresses and their domains. Ottoman state 
fostered the Islamic culture of its predecessors in the Near East. In that sence, it is worth noting that medieval Islamic 
geography also had the concept of borders and borderlands where border fortresses were situated.10 The idea of pre-
senting the border through images of cities in illuminated Ottoman manuscripts from the 16th century was well-suited 
to the geopolitical reality of the Ottoman borderlands, which were fluid and defined mostly by claims on borderland 
towns. Images of cities offered a vision of the Ottoman Empire as a sum of territories to the members of the ruling elite 
who collected these images and experienced their Empire as such.11 In the perception of Ottoman authorities, border 
sanjaks such as the Bosnian sanjak, were considered frontiers throughout their existence. For Ottoman travellers, the 
serhat began as soon as they left Rumeli. In the still living folk memory, this included the entire western Bosnia, and 
used to include parts of present Croatia that were within the Ottoman Empire at the time, to the exclusion of eastern 
Slavonia.12 The serhat as the first line of defence of the Bosnian eyalet, and by extension the entire Ottoman state in the 
given period, was limited to the belt containing the fortresses where salaried garrisons were stationed. They received 
cash payments (ulufe), as opposed to the garrisons of fortresses in more peaceful and less exposed interior parts of the 
eyalet whose service was paid for from revenues of the timar.13 On the border with Habsburg military frontiers in Cro-
atia and Slavonia, on what used to be called the bulwark of Christianity or “Antemurale Christianitatis”, a symbolic 
bulwark of Islam or “Sedd-i Islam” was established in Bosnia.14 

The Ottomans had been present in the territory of the Medieval Bosnian Kingdom for decades before the estab-
lishment of Ottoman rule in 1463 with the formation of the Bosnian sanjak. In the Ottoman census of 1455, the area of 
present Sarajevo, in the “vilayet Hodidide” or “vilayet Sarayovası”, an active garrison of 23 members receiving timar 
from the Sarajevo Valley area were noted in just one fortress, that of Hodidide/Hodidjed.15 

The first Ottoman census of the Bosnian sanjak dates from 1468-69.16 There are 300 sipahi and 300 soldiers re-
corded in it, as well as 17 fortresses with timar garrisons: Kličevac, Borovac, Kreševo, Trešnjevo, Prozor, Susid, Vran-
duk, Bobovac, Hodidjed, Zvečan, Jeleč, Dobrun, Borač, Višegrad, Mileševo, Samobor, Tođevac.17 Near the end of the 
15th century, the number of timar garrisons was reduced, and the censuses note 14 fortresses: Hodidjed, Dubrovnik, 
Prozor, Akhisar, Susid, Travnik, Vrh Bilica, Vranduk, Bobovac, Kličevac, Višegrad, Dobrun, Jeleč and Zvečan.18

10 The borderland was usually marked by the terms awasim (ar.عواصم ) or tugûr (ar. ثغور). See: Ralph W. Brauer, “Boundaries and Frontiers in 
Medieval Muslim Geography”, Transactions	of	the	American	Philosophical	Society, New Series, Vol. 85, 6 (1995), 1-73.

11 Kathryn A. Ebel, “Representations of the Frontier in Ottoman Town Views of the Sixteenth Century”, Imago	Mundi:	The	International	Jour-
nal	for	the	History	of	Cartography, Volume 60, Issue 1 (2008), 1-22. 

12 Nenad Moačanin, “Hrvati pod vlašću Osmanskoga Carstva do razdoblja reformi u Bosni i Hercegovini (1463.-1831.)”, in: Hrvatsko-slavonska	
krajina	i	Hrvati	pod	vlašću	Osmanskoga	carstva	u	ranome	novom	vijeku, Hrvatska povijest u ranome novom vijeku 2, Leykam International: 
Zagreb, 2007, p. 150.

13 A.Handžić, “O organizaciji vojne krajine Bosanskog ejaleta u XVII stoljeću”, 45-60.
14 A number of border towns in the Bosnian eyalet were named Sedd-i Islam, in the Klis sanjak, for instance, this was the fortress of Vespoljevac 

(today Islam Grčki and Islam Latinski), while in the Herzegovina sanjak, the title was given to present Gabela.
15 İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA),Maliyeden	Müdevver	Defterleri	(MAD)	544; translation to Bosnian language: H. Šabanović, 

Krajište	Isa-bega	Ishakovića.	Zbirni	katastarski	popis	iz	1455.	godine.
16 İstanbul, Belediye Kütüphanesi, Müallim	Cevdet	Yazmaları,  0097 (original 0/76); translation to Bosnian: Sumarni	popis	sandžaka	Bosna	iz	

1468/69.godine, tr. Ahmed S. Aličić, Mostar, 2008.
17 H. Šabanović, “Bosansko krajište 1448-1463”, 177-220; A. Handžić, “O organizaciji vojne krajine Bosanskog ejaleta u XVII stoljeću”, 45-60.
18 İstanbul, BOA, Tapu	Tahrir	Defterleri	(TD) 18 and 24; A. Husić, “Tvrđave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. godine”,189-229.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

254

Figure 1. Fortresses of Bosnian sanjak 1468-69, authors: Elma Korić and Azer Kurtović, 2015. (GIS database: GDi 
GISDATA d.o.o. Sarajevo; GIS software: ESRI ArcGIS for Desktop)

In the Ottoman-Hungarian Treaty of 1503, apart from the cities in the interior of Bosnia, 19 fortified cities in the 
“Bosnian borderland” were also recorded:  Kamengrad, Ključ, Hlivno, Belgrad/Dlamoč, Vinčac, Komotin, Travnik, 
Vrhbilica, Vranduk, Doboj, Maglaj, Belgrad/Akhisar, Susid, Toričan, Fenarlik, Prozor, Bobovac and Dubrovnik, as 
well as the city of Zvornik and its surrounding area.19 On that occasion, in addition to mentioned cities in the interior, 
the Ottoman state was recognized with the respective border towns of Herzegovina: Proložac, Imotski, Rog, Vrgorac, 
Ljubuski, Mostar, Pocitelj, Blagaj, Novi, Risan, Ključ, Samobor and Mileševo.20

Records in the Ottoman census of the Bosnian sanjak from 1516 show that timar garrisons were stationed in 14 
fortresses:  Hodidjed, Dubrovnik, Prozor, Akhisar, Susid, Travnik, Vrh Bilica, Vranduk, Bobovac, Kličevac, Višegrad, 
Dobrun, Jeleč and Zvečan.21

A specific and unique defter of Bosnian sanjak from 1530, contrary to custom, includes joint records for garrison 
members granted an estate for their service (timar) and garrison members receiving a salary for their service (ulufe). 
According to Husić, defter contains records for 28 cities with a timar garrison (Zvečan, Jeleč, Dobrun, Višegrad, 
Kličevac, Hodidjed, Dubrovnik, Bobovac, Vrh Bilica, Fenarlik, Travnik, Prozor, Akhisar, Susid, Vranduk, Toričan, 
Sokol, Komotin, Vinčac, Golhisar, Maglaj, Hlivno, Belgrad, Nečven, Sinj, Vrh Rika, Drniš and Jajce) and 18 cities 
with an ulufe garrison (Doboj, Ključ, Kamengrad, Udbina, Karin, Obrovac, Ostrovica, Skradin, Knin, Bočac, Zvečaj, 
Banja Luka, Kotor, Tešanj, Kličevac, Bilaj, Novi Grad and Kobaš).22

Following the formation of the Klis sanjak in 1537, some of these fortresses became a part of the newly found-
ed sanjak, while others remained part of the Bosnian sanjak. Given that the status of frontier borderland or “intihâ-i 
serhad” was temporarily accorded to the Klis sanjak, the fortresses belonging to it were, in the subsequent period, 
predominantly manned by ulufe garrisons. Between 1540 and 1550, 17 garrisons remained stationed in the Bosnian 
sanjak in the following fortresses:  Zvečan, Dobrun, Višegrad, Hodidjed, Dubrovnik, Jajce, Banja Luka, Gradiška, 
Vinčac, Dobor, Doboj, Bočac, Kotor, Maglaj, Tešanj, Travnik and Vranduk, with a total of 465 timar garrison mem-
bers.23 

According to a census of frontiersmen of the periphery of the Bosnian eyalet from 1586-87, 14 cities are men-
tioned in the Bosnian Sanjak, of which ten on the River Una, two in the area of the Sana River and one on the Sava 

19 Tayyib Gökbilgin, “Korvin Mathias (Mátyás)ın Bayezid II.e mektupları tercümeleri ve 1503 (909) Osmanlı-Macar muahedesinin Türkçe 
metni”, Belleten, C. XXII, Sa.87 (1958), 369-390.

20 Hazim Šabanović, Bosanski	pašaluk:	postanak	i	upravna	podjela, Svjetlost, Sarajevo, 1982, p. 55.
21 İstanbul, BOA, TD 56; A. Husić, “Tvrđave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. godine”, p. 196.
22 İstanbul, BOA, MAD 540; Published by: T.C. Başbakanlik Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Yayın Nu: 81, 

Defter-i Hâkânî Dizisi: X, Ankara, 2006; A. Husić, “Tvrđave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. godine”,189-229.
23 İstanbul, BOA, TD 411; A. Husić, “Tvrđave Bosanskog sandžaka i njihove posade 1530. godine”, p. 202.
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River (Kamengrad, Banja Luka, Novi Majdan, Gradiška, Dubica, Jasenovac, Kostajnica, Novi, Krupa, Cazin, Bužim, 
Ostrožac, Gvozdansko and Zrin). In the part of Eyalet of Bosnia, Pakrac sanjak, 11 cities are mentioned (Cernik, Do-
bri Grad, Sirač, Pakrac, Podborje, Velika, Međurić, Kreštelovac, Zdenci and Moslavina), while in the Požega sanjak, 
frontiersmen guarded 7 cities (Požega, Kamengrad, Sv. Mikloš, Voćin, Slatnik, Brezovica and Virovitica). The garri-
sons were mostly made up of ulufe garrisons, while some cities also had timar garrisons.24 

As noted above, on the south-western border in the newly formed Klis sanjak, certain administrative transfor-
mations took place between the census of 1530 and that of 1540. Some of the fortresses that in 1530 had belonged 
to the Bosnian sanjak later came under the authority of the Klis sanjak. This is illustrated by two Ottoman censuses 
of the Klis sanjak from 1550.25 Timar garrisons were recorded in 14 fortresses: Livno, Prozor, Susid, Akhisar/Pru-
sac, Fenarlik, Golhisar/Jezero, Sokol, Belgrad/Dlamoč, Sinj, Vrhrika/Vrlika, Knin, Drniš and Nečven.26 According to 
Hafizović, the fortress of Zvonigrad was later recorded in the same defter.27 

The Ottoman censuses of the 1570s, document the existence of a strong fortification belt along this part of the 
border. According to a 1574 census, Spaho notes the following fortresses: Knin, Udbina, Velin, Vrana, Bilaj Barlet, 
Bilaj Bunić, Boričevac, Ostrovica, Zvonigrad and Obrovac.28 Ulufe garrisons are mentioned in another defter from 
the same period as being stationed in 13 fortresses: Klis, Skradin, Ostrovica, Nadin, Knin, Udbina, Novi, Vrana, Bilaj 
Barlet, Bilaj Bunić, Bilaj Blagaj, Obrovac and Boričevac.29

According to the research of Husić, the outermost Ottoman military belt in 1573-74 was made up of 7 fortresses 
with timar garrisons (Nečven, Sinj, Vrhrika, Drniš, Knin, Zvonigrad and Boričevac) and 19 fortresses with ulufe gar-
risons (Udbina, Velin, Bilaj Bunić, Ostrovica, Bilaj Barlet, Vrčevo, Zemunik, Polešnik, Obrovac, Nadin, Karin, Vrana, 
Rakitnica, Kašić, Dazlina, Drniš, Klis, Lončarić and Kamengrad).30 

Figure 2. Fortresses of the Ottoman borderland  in Bosnia (Bosnian vilayet/sancak/eyalet 1468-1587), authors: Elma 
Korić and Azer Kurtović, 2015. (GIS database: GDi GISDATA d.o.o. Sarajevo; GIS software: ESRI ArcGIS for Desktop)

24 İstanbul, BOA, MAD 826. A. Handžić, “O organizaciji vojne krajine Bosanskog ejaleta u XVII stoljeću ”, 45-60.
25 İstanbul, BOA, TD 440, translated to Bosnian: Opširni	popis	timara	mustahfiza	Kliškog	sandžaka	iz	1550.	godine, F. Hafizović; İstanbul, 

BOA, TD 284, translated to Bosnian: Opširni	popis	Kliškog	sandžaka	iz	1550.	godine, F.Dž. Spaho et al.
26 F. Dž. Spaho, “Organizacija vojne krajine u sandžacima Klis i Krka u XVII stoljeću”,101-103. 
27 Opširni	popis	timara	mustahfiza	Kliškog	sandžaka	iz	1550.	godine, F. Hafizović, p. 16.
28 İstanbul, BOA, TD  533; F. Dž. Spaho, “Organizacija vojne krajine u sandžacima Klis i Krka u XVII stoljeću”,101-103.
29 İstanbul, BOA, TD 532; F. Dž. Spaho, “Organizacija vojne krajine u sandžacima Klis i Krka u XVII stoljeću”,101-103.
30 İstanbul, BOA, TD 526; A. Husić, “Vojne prilike u splitsko-zadarskom zaleđu u 16. stoljeću”, 125-144.
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Legend:
● Timar
● Ulufe
● Ulufe/Timar
The question of Ottoman borders with Venetia on the territory of Bosnia has been discussed during the negotia-

tion processes after the end of wars during the 16th century. The Ottoman governers of Bosnia such as Gazi Husrev 
Beg, Ulama Beg and Ferhad Beg (Sokolović), had the main role in establishing the new border lines.31 There are a lot 
informations abouth those activities in mühimme records. Also, the decisions made regarding the border line in that 
period remained in the texts of Ottoman-Venetian ahidnames for a long time.32

The second phase in the process of establishing the borders of Bosnia during the early modern period has been 
the period of official and detailed Ottoman-Habsburg and Ottoman-Venetian delimitation in the border territory of 
eyalet of Bosnia after the peace treaty of Sremski Karlovci (1699). It has been conducted by the members of the joint 
delimitation delegations. The precise border line has been established in that period, the detailed hududname has been 
issued as well as the tapu tahrir defter of the area.33 The ahidname and hududname after Požarevac peace (1718), 
Belgrade peace (1739) and Zistova peace (1791) were not used by the previous scholars in the research of changes of 
the Ottoman border line in the Eyalet of Bosnia. The scholars were using mostly Habsburg and Venetian versions.34 
Only one part of the hududname after the Zistova peace has been translated to Croatian language.35 There is also other 
significant information regarding the establishing of border lines in Bosnia after the Zistova peace treaty in various 
Ottoman documents of that period as well as in Ottoman cartography products of early modern period.36 

ABSTRACT

Throughout the early modern period, Bosnia and Herzegovina was part of a large global empire, the Ottoman 
state. Various manifestations of Ottoman rule in the territory of the Bosnian eyalet, an administrative unit that for a 
long time encompassed areas outside the borders of present Bosnia and Herzegovina, have often been the subject 
of Bosnian-Herzegovinian, regional and world historiography. The Ottoman borderland (serhat) in Bosnia was the 
subject of many studies by Bosnian-Herzegovinian Ottoman period scholars. These studies were based on different 
kinds of Ottoman censuses and other documents from the offices of the Ottoman administration. Due to the nature of 
the documents, their focus was mostly on the military aspect of the serhat. This paper aims to practically demonstrate 
the visualisation of the Ottoman borderland in Early Modern Bosnia based on sources of Ottoman origin (tapu tahrir 
defterleri, maliyeden müdevver defterleri...) from the period 1468-1587 and Bosnian-Herzegovinian scholarly works 
based upon them in the period 1950-2016. 
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ÖZET

Erken modern çağ boyunca Bosna-Hersek büyük bir küresel imparatorluğun, Osmanlı devletinin bir parçasıydı. 
Uzun zamandır Bosna-Hersek’in sınırları dışındaki alanları kapsayan bir idari birim olan Bosna eyaleti toprakların-
da Osmanlı yönetiminin özellikleri Bosna-Hersek’in, bölgesel ve dünya tarihçiliğinin konusu olmuştur. Bosna’daki 

31 cf. Behija Zlatar, Gazi	Husrev-beg, Sarajevo, 2010, p. 47; Seid Traljić, “Husrevbegov boravak i rad u Dalmaciji”, Anali Gazi Husrev-bego-
ve biblioteke, 5-6, Sarajevo, 1978, p. 13; Elma Korić, “Uloga Ferhad-bega Sokolovića u utvrđivanju granica između Osmanskog carstva i 
Mletačke republike nakon završetka Kiparskog rata 1573. godine”, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, 33/2012, Sarajevo, 2012, 133-144; 
Walter Panciera, “Buliding a Boundary: the First Venetian-Ottoman Border in Dalmatia, 1573-1576, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, vol. 45, Zagreb, 2013, 9-38.

32 cf. Hans Theunissen, “Ottoman-Venetian Diplomatics: the ‘Ahd-names. The Historical Background and the Development of a Category of 
Political-Commercial Instruments together with an Annotated Edition of a Corpus of Relevant Documents”, In: Electronic	Journal	of	Oriental	
Studies, 1, 1998, No. 2, 1-689.

33 Rifaat A. Abou-el-Haj, “The Formal Closure of the Ottoman Frontier in Europe: 1699-1703”, Journal	of	the	American	Oriental	Society, Vol. 
89, No. 3 (Jul. - Sep., 1969), 467-475; Ešref Kovačević, Granice	Bosanskog	pašaluka	prema	Austriji	i	Mletačkoj	Republici	po	odredbama	
Karlovačkog	mira, Svjetlost: Sarajevo, 1973. (Translation of: TSMA, defter 7015); Popis	sela	i	zemlje	sandžaka	Krka,	Klis	i	Hercegovina,	
oslobođenih	od	Mletačke	republike	1701.	godine, Fazileta Hafizović, Zagreb-Sarajevo, 2016. (Translation of: Istanbul, BOA TD 861).

34 cf. S. Buzov, “Razgraničenje između Bosanskog pašaluka i mletačke Dalmacije nakon kandijskog rata”, 1-38; Ive Mažuran, “Razgraničenje 
između carske Austrije i Osmanskog carstva od utoka Save u Dunav do Novog na Uni 1741. godine”, Anali Zavoda za znanstveni rad u Osi-
jeku 3(1984),173-193; Stjepan Srkulj, “Uređenje međa po karlovačkom i požarevačkom miru”, Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga 
zemaljskog arhiva, Zagreb, 1907, 24-43.

35 cf. Dino Mujadžević, “Nova habsburško-osmanska granica u Pounju krajem 18. stoljeća i jedan osmanski dokument iz 1795.”, Triplex	Confi-
nium	(1500-1800):	Ekohistorija, Split/Zagreb, 2003, 101-108.

36 During my research in Başbakanlık Ottoman Arşivi in Istanbul, I have found four maps of Ottoman-Austrian delimitation process in north-wes-
tern Bosnia from period 1791-1795. The author of the maps is Abdürrahman Efendi, engineer (mühendis). I have analized one of those maps 
and presented the results in “XVIII. Türk Tarih Kongresi” (Ankara, 1-5 Ekim 2018). 
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Osmanlı sınır bölgesi (serhat), Bosna-Hersekli Osmanlı dönemi tarihçileri tarafından yapılan pek çok araştırmanın 
konusuydu. Bu çalışmalar, Çeşitli Osmanlı tahrir defterlerine ve Osmanlı idaresinin diğer belgelerine dayanmaktadır. 
Belgelerin niteliğinden dolayı, odak noktaları çoğunlukla serhatın askeri yönü üzerineydi. Bu çalışma, Osmanlı Dev-
leti’nin 1468-1587 dönemindeki belgelerine (tapu tahrir defterleri, maliyeden müdevver defterler...) ve Bosna-Her-
sek’te 1950-2016 döneminde bilimsel çalışmalara dayanarak Bosna’daki Osmanlı sınır bölgelerinin görselleştirilme-
sini amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Imperatorluğu, Bosna Eyaleti, Osmanlı arşiv belgeleri, sınirlar, hududlar, serhat. 
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TIMAR TEVCIH SISTEMINDE “ŞAHITLIK” BEYANININ ÖNEMI 
ÜZERINE BAZI DÜŞÜNCELER

Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ*

GIRIŞ

Osmanlı hukuk sisteminde oldukça önemli bir yere sahip olan şahitlik uygulamasından hukukun birçok safhasın-
da istifade edildiği gibi timar tevcih sisteminde de yararlanılmıştır. Bu çalışmada uygulamanın ne şekilde gerçekleştiği 
hakkında bilgi vermeden önce genel hatlarıyla şahitlik kavramından bahsetmek yerinde olacaktır. 

“Şahitlik” Hakkında

Türk-İslâm hukukunun yargılama hukuklarından birisi ispat vasıtalarıdır. Bu bağlamda hukukçuların öne sürdü-
ğü temel görüş, yargılamanın her safhasının açık olması gerektiği ve hâkimin takdir yetkisinin sınırlı tutulmasının yanı 
sıra ispat vasıtalarının da tamamen objektif ölçütlerle değerlendirilmesidir. Bu bağlamda davanın karara bağlanması 
için ortaya konulması gereken delillere “esbâb-ı sübûtiye” veya “esbâb-ı hüküm” denilmektedir. Buna göre hâkimin 
karar verebilmesi için “esbâb-ı hüküm” denilen sebeplerden biri ile iddianın sabit olması, sabit olan iddianın ispat 
vasıtaları arasında ise yemin, yeminden kaçınma (nükûl) ve şahitlik (şahâdet) gibi hususların olması gerekir1. Bu 
noktada yeri gelmişken şahitlik kavramı üzerinde durmak gerekir. Şahitlik (şahâdet), kesin haber anlamına gelmekte 
olup, hukuk terminolojisinde bir şahsın diğer şahıstaki hakkını ispat etmek için hâkimin ve tarafların huzurunda şa-
hitlik beyanında bulunarak görerek bildiği bir şeyi ifade etmesidir. Buna göre hukuki yapıda şahitler, usulüne uygun 
bir şekilde şahâdet beyanında bulununca, hâkimin gerekli soruşturmayı yaptıktan sonra yapılan şahitliğe göre hüküm 
vermesi mecburiydi. Bu süreçte iddiası reddedilen davacının iddiasını ispat etmek için şahit dinletmesi, şahitleri yoksa 
da karşı tarafa yemin teklif etmesi beklenirdi. Şahitlik beyanı hususu hâkimin kararına doğrudan ve kesin olarak esas 
teşkil ettiği için eski hukukumuzda üzerinde titizlikle durulmuş ve bu bağlamda şahitlerde belli şartların bulunması 
istenerek bir anlamda yalancı şahitliğin de önüne geçilmeye çalışılmıştır2.

Şahitlerde aranan şartlar iki aşamada ayrı ayrı ele alınmaktaydı. İlk safha, hukukî bir olay veya muamele esnasın-
da şahit olabilme şartıdır. Buna “tahammül-i şahâdet” denilmekteydi. İkinci aşama ise, gerektiği zaman mahkemede 
şahitlik edebilmek yani “edâ-i şahâdet” idi. Tahammül-i şahâdet için kişide aranan şartlar; temyiz kudretine (akl) sahip 
olunması, gözlerinin kör olmaması, hadiseyi bizzat gözleriyle müşahede etmiş olmasıydı. Edâ-i şahâdet yani mahke-
mede şahitlik yapmanın şartları ise genel ve özel diye ikiye ayrılmaktaydı. Şahitlerde aranan genel şartlar ise şunlardı: 
Daha önce de ifade ettiğimiz üzere şahitlerin tam ehliyetli (âkıl ve bâliğ) olmaları, dilsiz, kör ve köle olmamaları, âdil 
yani dürüst olmaları, iffete iftira cezası (hadd-i kazf) ile mahkûm bulunmamaları, çok dikkatsiz ve ulu orta konuşan 
birisi olmamaları, şahitlerin davada menfaatinin bulunmaması, şahit ile davalı arasında bir düşmanlık bulunmaması, 
bir şahsın kendi davasına veya ilgili bulunduğu davaya şahit olmamasıydı. Bu özelliklerin yanı sıra, gayrimüslimlerin, 
sarhoşların, eşcinsellerin, faiz yiyenlerin ve kumarbazların şahitlikleri de geçerli değildi. Şahitlikte aranan diğer özel 
şartlar ise, had ve kısas davalarında erkek olmaları, davalı Müslüman ise şahitlerin de Müslüman olması ve davanın 
zaman aşımına uğramamış olmasıydı3. 

∗	 Doç.	Dr.,	Hacettepe	Üniversitesi,	Edebiyat	Fakültesi,	Tarih	Bölümü,	email:	eozunlu@hacettepe.edu.tr.
1 Halil Cin-Ahmet Akgündüz, Türk-İslâm	Hukuk	Tarihi, C. I, Timaş yay., İstanbul 1990, s. 406-407.
2 H. Cin-A. Akgündüz, Türk-İslâm	Hukuk	Tarihi, C.I, s. 407.
3 H. Cin-A. Akgündüz, Türk-İslâm	Hukuk	Tarihi, C.I, s. 408-409.; Bu konuda ayrıca bkz. Mehmet Akman, Osmanlı	Devleti’nde	Ceza	Yargıla-
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İslam hukukuna göre, şahitlik beyanının kesin delil olarak kabul edilebilmesi için şahitlerin belli bir sayıda olma-
ları gerekirdi. Şahitlik nisabının yani asgari sayıların mevcudiyeti gerekirdi. Bununla birlikte şahit sayısı daha fazla 
da olabilirdi. Zina davalarında dört erkek şahit, diğer had ve kısas davalarında iki erkek şahit, bunların dışında kalan 
davalarda ise iki erkek veya bir erkekle iki kadın şahitlik yapardı4. 

Timar Tevcih Sisteminde “Şahitlik” Beyanı

Şahitlik beyanından Osmanlı hukukunun birçok safhasında istifade edildiği gibi timar tevcih sisteminde de ya-
rarlanılmıştır. Timar tevcihi ve formaliteleri hakkında en detaylı bilgi veren yazarlardan biri5 N. Beldiceanu’dur. Ona 
göre timarın tevcihi ve intikalinin nedenleri arasında şu hususlar sıralanabilir: Ölüm, otoritelerin keyfi tutumları, 
hizmetin yerine getirilmemesi (sefere katılmama), suç işlemek (ihanet etmek, sarhoşluk, zina, reayaya karşı kötü mu-
amele), emekli olmak, kendi isteğiyle timardan vazgeçmek vb6. 

Beldiceanu’ya göre, bir timar adayının veya yeni tevcih bekleyen bir sipahinin ya önemli bir kişi tarafından tak-
dim edilmesi, ya yüksek görevdeki kişiler tarafından birine veya şehzadelerden birine yanaşmış olması, ya da otorite-
lerin onu ödüllendirmelerine yol açacak kadar kendini fark ettirmiş olması gerekiyordu. Beldiceanu bu prosedürü daha 
detaylı bir şekilde şöyle sıralar: Bazen bir timarlının oğlu babasının yerine geçebilmekteydi. Buna göre eğer Osmanlı 
merkezi uygun görüş beyan ederse, adayın kabulü için bir  teyid belgesine (tezkere) ihtiyacı vardı. Teyid belgesinde 
tevcih sırasında timarın durumu, kesin coğrafi yeri, eski hak sahibinin adı ve yenisinin adı, devredilen varlığın niteliği, 
köy veya köy kesri başına toplam gelir toplamı, sipahinin genel gelir toplamı, timarın geri alınma ve yeni bir kişiye 
tevcih edilmesinin nedenleri detaylı bir şekilde belirtilirdi. Kısaca özetlemek gerekirse, timara aday olan kişi, timarın 
bulunduğu yerin bağlı bulunduğu sancakbeyinden veya bazen de beylerbeyinden bir tavsiye mektubu alır ve bu teklif 
Osmanlı merkezi tarafından kabul edildikten sonra, sancakbeyi ya da beylerbeyi bir teyid belgesi (tezkere) verirdi7. 

H. İnalcık da timar tevcihinde benzer uygulamalar hakkında bilgi verir. Ona göre, timar sisteminde timarlar, 
komutanın dilekçesi üzerine verilir, bu dilekçeye göre merkez tarafından bir fermanla belli değerde bir timar tevcih 
edilir, sancakta bu değerde bir timar boşalınca da beylerbeyi, başvuran kişiye bir tezkere verir ve bu tezkereyle mer-
keze gelen aday, sultanın beratıyla o timarın sahibi olurdu8. 

M. İpşirli, Beylerbeyi divanının9, dolayısıyla Beylerbeyilerin timar tevcihinde önemli bir rolü olduğunu ileri 
sürmektedir. Ona göre, kendi eyaletinde “vekil-i saltanat” olarak bütün timar sahiplerinin ve askerin âmiri olan bey-
lerbeyinin divanında timar tevcihleri ile bu konudaki problemler, en çok görüşülen hususların başında gelmekteydi10. 

Timar tevcihinde başlangıçta bütün timarlar beylerbeyiler tarafından tevcih edilip merkezden onaylanmaktaydı. 
Nitekim Fatih kanunnamesinde, “ve etrafta beylerbeyiler timâr ve ze’âmeti tevcîh edip arz etsinler, arzları makbûl ol-
sun” denilmektedir. Ancak bu durum 1530’dan itibaren sadece küçük timarlarla sınırlandırılmıştır. İpşirli, Ayn Ali’nin 
de bu hususta detaylı bilgi verdiğini ve XVII. yüzyıl başlarında timar sisteminin esaslarını verirken 6.000 akçeyi birim 
olarak  kabul ettiğini, 6.000 ve daha çok timara hak kazanan bir sipahinin beylerbeyiden aldığı tezkireyi Defterhâne’ye 
gönderip padişah beratı alacağını, bunun altındaki timarları ise beylerbeyilerin kendi beratları ile vereceğini, bu uygu-
lamanın “kanûn-ı kadîm” olduğunu belirtmektedir11.

Yukarıda izah edilen bilgilerden de görüleceği üzere küçük timarların dağıtılmasında beylerbeylerinin önemli bir 
rolü vardı. Bu sebeple Barkan’ın çalışmaları başta olmak üzere genel literatürde küçük gelir dilimlerine sahip olan 

ması, Eren yay., İstanbul 2004, s.88.; Coşkun Üçok, Türk	Hukuk	Tarihi	Dersleri, Ajans-Türk matbaası, Ankara 1957, s. 74.; Benzer ifadeler 
başka kaynaklarda da yer almaktadır. H. Tahsin Fendoğlu’na göre, hukukta çocuk, ateist, köle, aşırı günahkâr ve kim olduğu bilinmeyen (me-
chûlü’l-hâl) kişinin tanıklığı kabul edilmez. Bkz. H. Tahsin Fendoğlu, Türk	Hukuk	Tarihi, Filiz Kitabevi, İstanbul 2000, s. 364.

4 H. Cin-A. Akgündüz, Türk-İslâm	Hukuk	Tarihi, C. I, s. 409.
5 Diğer yazarlardan bir kaçı için bkz. Halil İnalcık, Hicrî	835	Tarihli	Sûret-i	Defter-i	Sancak-i	Arvanid, TTK yay., Ankara 1987, s.XVIII-XXIII.; 

Bilgin Aydın, “XVI. Yüzyıl Osmanlı Bürokrasisinde Timar Tevcih Sistemi”, Osmanlı	Araştırmaları, XXIV (2004), s. 29-35.; Mehmet Doğan, 
“Osmanlı Timar Sistemi’nde Tevcih Prosedürü”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2 /1 (2011), s.1-11.; Emine 
Erdoğan Özünlü, Ayntâb	Sipahileri, Bir	Osmanlı	Sancağında	Timarlı	Sipahi	Olmak	(1530-1647), Berikan yayınevi, Ankara 2011, s. 52-58.

6 Nicoara Beldiceanu, XIV.	Yüzyıldan	XVI.	Yüzyıla	Osmanlı	Devleti’nde	Timar, (Terc. M.Ali Kılıçbay), Teori yay., Ankara 1985, s. 65-71.
7 N. Beldiceanu, Osmanlı	Devleti’nde	Timar,	s. 71-74.
8 Halil İnalcık, Osmanlı	İmparatorluğu	Klasik	Çağ	(1300-1600), (Çev. Ruşen Sezer), YKY Yay., İstanbul 2003, s. 118-119.; Bu konuda ayrıca 

bkz. E. Erdoğan Özünlü, Ayntâb	Sipahileri, s. 52.
9 Beylerbeyi divanı hakkında bkz. Halil Cin-Gül Akyılmaz, Türk	Hukuk	Tarihi, Seyran yay., Konya 2003, s. 145.; Coşkun Ünal-Ahmet Mumcu, 

Türk	Hukuk	Tarihi, Sevinç matbaası, Ankara 1976, s. 265.; A. Akgündüz, eyaletlerde Beylerbeyinin başkanlığında toplanan Paşa Divanlarının 
mahalli bir idare mahkemesi ve kısmen de bir istinaf mahkemesi niteliğinde olduğunu, bu divanların yetkileri kısıtlı olmakla beraber, bir 
anlamda Divân-ı Hümâyûn’un sınırlandırılmış şeklinden başka bir şey olmadıklarını, Paşa Divanlarının kararlarının Divân-ı Hümâyûn’da 
temyiz edilebildiğini ifade etmektedir. Bkz. Ahmet Akgündüz, Osmanlı	Hukukuna	Giriş	ve	Fâtih	Devri	Kanunnâmeleri, I. Kitap, Fey Vakfı 
yay., İstanbul 1990, s. 233. 

10 Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, C. 6 (1992), s.71.
11 M. İpşirli, “Beylerbeyi”, s.71; Ayn Ali Efendi’nin bu husustaki görüşleri için ayrıca bkz. Ayn Ali Efendi,	Kavânîn-i	Âl-i	Osman	der	Mezamin-i	

Defter-i	Divân, Süleymaniye Kütüphanesi, İzmirli İsmail Hakkı Bey Kitâbhânesi, No: 2472, s. 66.
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timarlara ‘tezkeresiz timar’ daha büyük gelir dilimine  sahip olan ve merkezden onay (tayin beratı) alınarak verilen 
timarlara da ‘tezkereli timar’ denilmekteydi12. 

Bu genel girizgâhtan sonra asıl konumuza geçebiliriz. Timar tevcih sisteminde neden şahitlik beyanından istifade 
edilmekteydi? Bu durumun en önemli gerekçelerinden biri, timar sahibi olacak kişilerin askeri sınıftan olmaları gerek-
tiği hususuydu. Zira Osmanlı kanunlarına göre, reâyânın askerî zümreye geçmesi kanuna aykırıydı. Bir kişinin dirlik 
sahibi olabilmesi için atadan dededen itibaren bu imtiyaza sahip olması gerekirdi. Lütfi Paşa Asafnâme’sinde bu konu 
üzerinde hassasiyetle durur ve veziriazamın atasından ve dedesinden sipahi olmayan halktan birini sipahi yapamaya 
çalışmaması gerektiğini, bu hususta bir kapı açılırsa herkesin raiyyet olmaktan çıkarak sipahi olmak isteyeceğini, raiy-
yet kalmayınca da devletin gelirlerinde azalma olacağını vurgular13. Bununla birlikte sınır boylarında üstün hizmetler-
de ve yararlıklarda bulunanlar için bir ayrıcalık gösterildiğini ifade etmek gerekir14. Nitekim Hezarfen Hüseyin Efendi 
Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân adlı eserinde aynı hususa şu şekilde vurgu yapar: “Re’âyâdan iken timâra 
müstahak olmak ol zamanda olur ki, uğur-ı hümâyûnda serdarlar yanında hizmeti, yoldaşlığı müşâhede oluna” 15.

Esasında XV. ve XVI. yüzyıllarda timarlı sipahilerin büyük bir bölümü, yeniçeriler gibi kul aslındandı. Kul 
kökenli olmayanların bu gruba dahil olabilmesinin yolu, yukarıda da ifade edildiği üzere gönüllü asker olup savaşta 
üstün hizmette bulunmaları ya da uçbeylerinin yandaşları arasında yer alabilmeleriydi16. İşte bu noktada hem kişinin 
dirliğe layık olup olmadığı hem de atadan dededen timar sahibi olduğu hususunda şahitlere ihtiyaç duyulurdu. Bu 
uygulamada da bazı kurallar geçerliydi. Bu minvalde konuyu daha da detaylandırmak mümkün. Şöyle ki, timar tev-
cihinde bir timarlı sipahi öldüğünde -ki bazı kuralları özellikle sefer veya hizmet görevlerini yerine getirmiş oldukları 
takdirde-  dirliği varsa oğluna verilebilirdi17. Bir dirlik sahibinin hayatta iken oğullarına dirlik tahsis edilmesi ancak 
geçerli bir mazaret ileri sürüldüğü takdirde gerçekleşebilirdi. İhtiyarlık veya hastalık sunulan gerekçeler arasında yer 
almaktaydı. Ancak bu durumda da timarın kılıç olarak adlandırılan kısmı verilirdi. Sadece ‘atadan ve dededen ocak’ 
ve ‘kadîmî yurt’ olarak nitelendirilen mülk timarlarda yurdun bütünlüğü bozulmazdı18.

Douglas Howard’a göre, timar sisteminde timarlı sipahilerin oğullarının, babalarının dirliklerine sahip olması 
için aralarındaki akrabalıklarının doğrulanması gerekirdi. Bu bağlamda timar talepleri ile ilgili olarak eyalet yöneti-
min temel görevi, öncelikle kayıtlara bakarak dilekçe sahibinin bir sipahinin “gerçek oğlu” (sahih sulbü oğlu) olduğu-
nu ya da daha önceden bölgede bir timara sahip bulunduğunu doğrulaması gerekirdi. Bunun için ölen kişinin beratının 
sunulmasının yanı sıra şahitlerin beyanına ihtiyaç duyulur ve prosedüre göre on sipahi ya da iki zaimin, beylerbeyinin 
ve dışarıdan bir memurun huzurunda bazen de tüm eyalet divanının önünde sözlü olarak şahitlik yapmaları istenirdi. 
Bu minvalde şahitlerin adları ile timarlarının yeri ve büyüklükleri kaydedilirdi. Bu işlemin yanı sıra diğer timar tahsis 
işlemleri de gerçekleştirilirdi. Genellikle bu tahsis işlemleri arasında sipahi oğlu olmayanlara, daha önce timarı ol-
mayanlara timar verilmesi ve ek gelir/zam (terakki) gibi tahsisler yer alırdı19. Burada bir hususu ifade etmekte yarar 
vardır. D. Howard’a göre, ölen bir sipahinin oğlu reşit olma yaşına ulaşana kadar hakkı olan timarı elde etmesini 
kolaylaştırmak için sipahinin küçük yaştaki oğullarına aradaki yıllar boyunca bir cebelüyü kendi yerine vekil olarak 
kaydettirmeleri öngörülürdü. Kanunlar sipahilerin küçük yaştaki oğullarının reşit olana kadar seferlere bir cebelü 
göndermek kaydıyla müşterek timar almalarına izin verirdi. Ancak 1570’lerden sonra bu uygulamadan neredeyse ta-
mamen vazgeçilmişti. Kanunlarda babaları öldüğünde 12 yaşından büyük olan oğulların babalarının önceki timarına 
talepte bulunabilmeleri için en fazla 7 yıllık bir süre belirlenmişti. Bu süre sonunda askeri sınıfa katılmamış olmaları 
halinde halktan (reaya) biri olarak kabul edilir ve vergiye tabi tutulurlardı20. Bununla birlikte kanunlar, genel olarak 
babası sağken bir sipahinin oğlunun timar sahibi olmasına izin vermezdi. Timar ruznamçe kayıtlarından anlaşıldığı 
kadarıyla belirli bir süre zarfında ailenin sadece bir üyesinin timar sahibi olmasına izin veriliyordu. Ölen bir sipahinin 
küçük oğullarının timar sahibi olabilmesi için kendilerinden büyük olan erkek kardeşlerinin de öldüklerini kanıtla-
maları gerekirdi. Büyük oğulun babasının sağlığında kendi ailesine ait olanın dışında bir timar sahibi olduğu istisnai 

12 Ö. L. Barkan, “Timar”, İA, Cilt 12/1, s. 315.; Ayrıca bkz. E. Erdoğan Özünlü, Ayntâb	Sipahileri, s. 57.
13 Lütfi Paşa, Asafnâme, (Haz. Ahmet Uğur), Kültür ve Turizm Bakanlığı yay., Ankara 1982, s. 20.; Ayrıca bu hususta bkz. Ahmed Akgündüz, 

Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukukî	Tahlilleri, IV. Kitap, I. Kısım, Fey yay., İstanbul 1992, s. 268.
14 “Re’âyâ	ata	binüb kılıç kuşanmak yokdur.	Derûnunda	 şecâ’at	 olan	garib	 yiğitler	asker	 ta’ifesinden	 sancakbeylerine	 ve	beylerbeyiliklere	

hidmetkâr	olub	ve	serhadlerde	kalub	serhad	dirliğine	geçer,	ol	serhadde	hıdmeti	müşâhade	olundukda	serhad	beylerbeyileri	ve	sancakbeyleri	
yoldaşlığını	arz	ve	defter	edüb	hıdmeti	mukabelesinde	serhad	ulufesinden	kanûn	üzere	timara çıkar ve	illâ	eben-an	ced	sipahizâde	olmayan	bir	
tarîk	ile	timara	duhûl	etmek	kanûna	muhâlifdir”. Bkz. Ayn Ali Efendi,	Kavânîn-i	Âl-i	Osman,	s. 71.; Ayrıca bkz. Ahmed Akgündüz, Osmanlı	
Kanunnâmeleri	ve	Hukukî	Tahlilleri, IX. Kitap, Fey yay., İstanbul 1996, s. 65.

15 Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân	Fî	Kavânîn-i	Â-i	Osmân, (Haz. Sevim İlgürel),  TTK yay., Ankara 1998, s. 141.
16 H. İnalcık, Klasik	Çağ, s. 119.; E. Erdoğan Özünlü, Ayntâb	Sipahileri, s. 58.
17 Ayn Ali Efendi,	Kavânîn-i	Âl-i	Osmân,	s. 71.
18 Ö. L. Barkan, “Timar”, s. 317.
19 Douglas Howard, The	Ottoman	‘Timar’	System	and	its	Transformation	(1563-1650), Indiana University, 1987, s. 91-92.
20 D. Howard, The	Ottoman	‘Timar’	System	and	its	Transformation,	s. 93.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

264

durumlarda ikinci oğlan en büyük kabul edilip, babasının timarını almaya hak kazanırdı21. 
Kanuni Sultan Süleyman’ın timar ve zeamet tevcihi ile ilgili fermanlarında da şahitlik beyanının önemine vurgu 

yapılır ve sipahizâde olmayanların timar sahibi olmalarını engellemek için bir anlamda bu yöntemin uygulandığı ifa-
de edilir. Bunun için subaşı ve sipahilerin içinden sözüne güvenilir on nefer şahidin dinlenmesi gerektiği ve bu şahit 
isimlerinin ayrıntılı olarak Divan-ı Hümayun’a yazılması ve bildirilmesi gerektiği ayrıca ifade edilir22. 

Kanunnamelerde yer alan timar düzenlemelerinin çoğunda bir anlamda timar sisteminde bir kontrol mekanizması 
olarak işleyen bu uygulamanın önemine dair bilgilere ulaşmak mümkün. A. Akgündüz’e göre, 1530 tarihli olan ve 
timar verilmesi ile ilgili bir kanunnâme, bu anlamda dikkat çekicidir. A. Akgündüz’e göre bu kanunname timar tevcihi 
ile ilgili olarak kaleme alınan kanun hükümlerini Rumeli Beylerbeyi Behram Paşa’ya bildiren önemli bir ferman olup 
aynı zamanda H.943/M.1536 tarihli Timar Tevcihi ve İntikal Kanunu’nun da esasını teşkil etmektedir. Bu kanunna-
mede bir subaşı oğluna, sipahizâdeye ve tezkeresiz timar emr olunanlara ibtidadan timar tevcih edileceği zaman talep 
eden kişinin babasının hangi sancakta timar tasarruf ettiğinin, dirliğinin miktarının, babasının hangi sancakta dirlik 
tasarruf ettiğinin, miktarının ne olduğu ve hangi tarihte vefat ettiğinin dikkat ve ihtimam ile tahkik edildikten sonra 
isteğin sancakbeyi arzıyla mı gerçekleştiği veya güvenilir kimselerin şahitlikleri neticesinde mi tespit edildiğinin 
detaylı bir şekilde teftiş edildikten sonra tezkerenin verilmesi gerektiği belirtilmektedir23. Benzer ifadeler 1531 tarihli 
bir timar tevcih ve intikal nizamnâmesinde24 ve 1544 tarihli beylerbeyilerin beratıyla sipahi olanlar hakkında yazılan 
hükümde de geçmektedir25.  

Kanunnamelerden anlaşılan o ki sadece timar tevcihlerinde değil, geçerli bir sebeple sefere gidemeyen timarlı 
sipahiler için de şahitlerin beyanına müracaat olunmaktaydı. II. Bayezid’in Umumi Kanunnâmesi’nde bir timarlı si-
pahi sefere gidip savaşta yaralanmışsa ve sefere gitmeye gücü yoksa, yerine cebelüsünü göndermek suretiyle devlete 
olan hizmetini yerine getirmişse ve bu durum da sancakbeyi veya diğer şahitlerin beyanıyla ispat edilmişse bunun gibi 
dirlik sahiplerine müdahale edilmemeliydi26. 

Kanuni devrinde Koca Nişancı Mustafa Paşa tarafından hazırlanan H.943/M.1536 tarihli Timar İntikâl ve Tevzî’ 
Kanûnnâmesi’nde de bu hususa dair dikkate değer veriler bulunmaktadır. Bu kanunnamede mütekaid olan sipahilerin 
ne zaman mütekaid olurlarsa olsun, eğer yarar yiğit oğulları varsa “baban çoktan mütekaid veya çoktan vefat etti” 
demeyerek onlara timar verilebileceği vurgulanmıştır. Bununla birlikte dirlik talebinde bulunan kimselerin gerçek si-
pahizâde olup olmadıklarının subaşılardan ve sipahilerden on nefer kimse ve güvenilir şahitlerden dinleyerek onların 
gerçek sipahizâde oldukları tespit edildikten sonra tezkerelerinin verilmesi ve tezkerelerinde on şahid içerisinde subaşı 
ve sipahilerden her kim ise isimlerinin yazılması vurgulanmıştır27.

Kanunnamelerden anlaşılan o ki, şahitlik beyanı zaman zaman suiistimal edilmişti. Bununla ilgili olarak Kanuni 
dönemine ait Karahisar-ı Sâhib Kanunnâmesi’nde önemli bir bilgi yer almaktadır. Bu kanunnamede, zeamet ve timar 
sahiplerinden ve ayan-ı vilayetten yardım amacıyla bazı şahitlerin beyanıyla reayanın sipahi ve sipahizâde zümresine 
yazıldıkları ancak bu durumun kabul edilemeyeceği yer almaktadır28.  Bu bağlamda yalancı şahitliğin elbette cezası 
ağırdı. H. 932/M. 1525 tarihli Bozok Kanunnâmesi’ne göre, eğer bir kimse yalancı şahitlik yaparsa yüzüne kara sürüp 
teşhir etmeleri veya beş altın alınması gerekirdi29. I. Ahmed’in kanunnamesinde ise yalan yere şahitlik edenlere tazir 
edip teşhir edilmeleri, suçu sabit olanların ise alnına damga vurulmasına dikkat çekilmiştir30. Elbette bu durumun 
sebebi, bir çok kimsenin sipahilik ve sipahizâdelik iddiasıyla kendilerini raiyyet statüsünden kurtarma girişimidir. II. 
Selim dönemine ait Kırşehir Sancağı Kanunnâmesi’nde bu duruma vurgu yapılarak bu türden iddiada bulunanların 
babalarının Defter-i Atîk’de bulunup bulunmamasına bakılması gerektiği üzerinde özellikle durulmuştur31.

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere reayanın askerî zümre içerisine dahil olamayacağı konusunda katı kurallar 
olmakla birlikte bu kaidenin istisnai bazı durumlarda uygulanmadığını söylemek gerekir. Reayanın dirlik elde ede-
bilmek için hizmetlerinin ve yararlıklarının müşahede edilmesi söz konusu süreçte oldukça önemliydi. Bu husus, 
“re’âyâdan iken müstahak olmak ol zamanda olur ki uğûr-ı Hümâyûnda hizmeti ve yoldaşlığı müşâhade oluna” şek-

21 D. Howard, The	Ottoman	‘Timar’	System	and	its	Transformation	, s. 92-93.
22 M. Tayyib Gökbilgin, “Kanuni Sultan Süleyman’ın Timar ve Zeamet Tevcihi ile İlgili Fermanları”, Tarih	Dergisi, XVII (22) (Mart 1967), s. 44. 
23 A. Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri,	IV. Kitap, I. Kısım, s. 563-565.
24 Ahmed Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukukî	Tahlilleri, VI. Kitap, II. Kısım, Fey yay., İstanbul 1993, s. 35.
25 A. Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri, VI. Kitap, II. Kısım, s. 350.
26 Ahmed Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukukî	Tahlilleri, II. Kitap, Fey yay., İstanbul 1990, s. 46.
27 A. Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri, IV. Kitap, I. Kısım, s. 576-577.
28 Ahmed Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukukî	Tahlilleri, V. Kitap, II. Kısım, Fey yay., İstanbul 1992 , s. 114.
29 A. Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri, VI. Kitap, II. Kısım, s. 230.
30 Ahmed Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukukî	Tahlilleri, IX. Kitap, Fey yay., İstanbul 1996, s. 502.
31 Ahmed Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukukî	Tahlilleri, VII. Kitap, Fey yay., İstanbul 1994, s. 628.
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linde geçmektedir32. 
Yazarı belli olmayan ve IV. Murad’a sunulduğu tahmin edilen Hırzü’l-Mülûk adlı eserde de timar düzeninin 

ıslahına dair bazı görüşler sıralanırken zeamet ve timar sahiplerinin durumlarının gizlice yoklanması, dirliklerini ne 
şekilde aldıklarının iyice araştırılması ve yalancı şahitle timar alanların derhal görevden alınarak cezalandırılması, 
hatta başkasına örnek ve ibret teşkil etmesi ve hiç kimsenin hile ile timar almaması için tahkir ve teşhir edilmesi ge-
rektiği ifade edilmiştir. Ama doğrulukla timar sahibi olmuş ve on yıldan fazla tasarruf etmiş yabancılar varsa bu türden 
emektar olmuş sayılması gerekenlerin incitilmemesi, bu kuralın on yıldan daha az bir süre dirlik tasarruf edenlere 
uygulanması gerektiği ifade edilmiştir33. 

Kayıtlarda “Şahitlik” Beyânı

Tüm bu bilgilerden sonra akla şu soru gelmektedir. Acaba uygulamada şahitlik beyanı ne şekilde tezahür etmek-
teydi? 16. yüzyılın ikinci yarısına ve 17. yüzyılın ilk yarısına ait timar ruznamçe kayıtlarında bu hususta ilgi çekici 
bilgiler bulunmaktadır. İncelediğimiz kayıtlardan tespit edebildiğimiz kadarıyla timar sahipleri babalarının öz oğlu 
olduklarını şahitler vasıtasıyla ve alaybeyinin arzıyla ispat etmekteydiler34. Özellikle babasının timarı başkasına veri-
len sipahizadelerin babalarının dirliğini alabilmek için uyguladıkları en önemli yöntem, şahitlik beyanından istifade 
etmeleriydi. Ancak şahit sayılarında değişkenliklerin olduğunu söylemek gerekir. Kanunnamelerde genellikle vur-
gulanan sayı, daha önce de ifade ettiğimiz gibi subaşı ve sipahilerden on nefer güvenilir kimsedir. Ancak kayıtlarda 
sayının bazen zikredildiğini bazen de genelleştirildiğini söylemek mümkün. Mesela bunlardan biri, babası vefat eden 
iki kardeşin babalarının dirliğine talip olmaları hakkındadır. Müştereken timara talip olan kardeşlere ait bir kayıtta yer 
alan bilgiye göre iki nefer zaim ve on nefer sipahi şahitlik yapmıştı35. 

Konuya dair incelediğimiz diğer kayıtlarda genellikle zeamet sahiplerinin (iki kişi) adı açık bir şekilde yazılırken 
geriye kalan sipahiler sadece sekiz sipahi36, bazen de nice sipahiler37 şeklinde ifade edilmiştir. Bu rakamların yanı sıra 
daha az sayıda kişinin şahitlik yaptığını söylemek de mümkün. Nitekim babası vefat eden bir sipahizâde babasının 
timarına sahip olmak için başvurduğunda dört sipahi şahitlik yapmış ve gerçek oğlu olup kılıca yarar ise, ‘sefere 
gitmek şartı’ ile dirlik tahsis edilmişti38. Bununla birlikte sadece on nefer sipahinin şahitlik yaptığına dair bilgiye de 
rastladığımızı burada ifade etmemiz yerinde olur39.

Şimdi bazı tevcih kayıtlarından hareketle şahitlik meselesine daha yakından bakalım: Ayntâb sancağında dirlik 
sahibi olan Süleyman Çavuş, vefat edince mahlul kalan timarı oğlu Kasım’a tevcih edilmişti. Ancak bu tevcih işlemin-
de Kasım, babası Süleyman Çavuş’un beratını ibraz ettiği gibi aynı zamanda zeamet sahiplerinden Dergâh-ı Mu’allâ 
müteferrikalarından Alaüddevle’nin, diğer zeamet sahibi olan İbrahim’in ve diğer güvenilir sipahilerin şahâdetine baş-
vurmuştu40. Aynı şahitler başka bir kayıtta Süleyman Çavuş’un oğlu Hasan için de şahitlik yapmıştı. Süleyman Çavuş, 
Gence kalesinin binasının yapımında ve civarda meydana gelen çarpışmalarda hizmet etmişti. Vefat eden Süleyman 
Çavuş’un timarı mahlul kalınca timar, oğluna şahitlerin beyanları sayesinde tevcih edilmişti41.

Kayıtlarda sadece babadan intikal eden timarlar için değil, vefat eden kardeşten intikal eden dirliklere de rastla-
yabiliyoruz. Bunlardan biri, Hüseyin oğlu Mustafa’dır. Kardeşi Rüstem vefat edince dirliği Mustafa’ya intikal eder. 
Ancak intikal işlemi öncesinde Mustafa’nın sahih sipahizâde olduğuna, babasının Defter-i Atik’e göre 3.400 akçelik 
dirliğe sahip olduğu ve aynı zamanda Rüstem’in de kardeşi olduğuna 3.000 akçelik zeamete mutasarrıf olan Ali ve-
led-i Hacı Tahir ve 20.000 akçelik zeamete mutasarrıf olan Tahir veled-i Ali ve bunlardan başka sekiz nefer sipahi 
şahadet etmişti42. 

İncelediğimiz başka bir kayıt, Mehmed ve Behram kardeşler ile ilgiliydi. Bu kaydın konusu, sefere gitmeye gücü 
yetmeyen babaları Abdullatif’in timarından feragat etmesi üzerine oğullarının babalarının timarlarına talip olmala-
rıyla ilgiliydi. Bu intikal esnasında yine şahitler önemli bir rol üstlenmişlerdi ve “timâr bozulmamak üzere” işlem 

32 A. Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri,	IX. Kitap, s. 65.
33 Osmanlı	Devlet	Teşkilâtına	Dair	Kaynaklar,	Kitâb-ı	Müstetâb,	Kitabu	Mesâlihi’l-Müslimîn	ve	Menâfi’il-Mü’minîn,	Hırzü’l-Mülûk,	(Yay. Haz. 

Yaşar Yücel), TTK yay., Ankara 1988, s. 158, 185-186.; Bu hususta ayrıca bkz. E. Erdoğan Özünlü, Ayntâb	Sipahileri, s. 73.; Ahmed Akgün-
düz, Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukukî	Tahlilleri, VIII. Kitap, Fey yay., İstanbul 1994, s. 46.

34 Ayntâb	Şer’iyye	Sicili, Defter no: 19, s. 332.; Bu hususta ayrıca bkz. E. Erdoğan Özünlü, Ayntâb	Sipahileri, s. 103.
35 BOA-TRD-191, s. 499.; Benzer şahit sayıları için bkz. BOA-TRD-116, s. 423.; BOA-TRD-559, s. 304.
36 BOA-TRD-220, s. 376.; BOA-TRD-50, s. 925.
37 BOA-TRD-52, s. 615.; BOA-TRD-153, s. 853.
38 BOA-TRD-220, s. 387.
39 BOA-TRD-53, s. 858.
40 BOA-TRD-212, s. 266.; Benzer şekilde başka bir tevcih için bkz. BOA-TRD-38, s. 798.
41 BOA-TRD-212, s. 266.
42 BOA-TRD-39, s.617.
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gerçekleşmişti43. İncelenen kayıtlarda on şahitten bazılarının isimleri uzun uzun uzadıya açık bir şekilde verilmiştir44. 
Bazı kayıtlarda ise şahitlerin ismi verilmeyerek sadece on nefer şahidin şahitlik ettikleri beyan edilmiştir. Bu kimse-
lerden biri Abdusselam idi. Abdusselam, Kıbrıs adasında Magosa kalesinde yoldaşlıkta bulunup “iki kâfir katl edip”, 
padişaha hizmet etmiş ancak “tüfenk dokunub” vefat edince dirliği oğluna intikal etmişti45.

Timar ruznamçe defterlerinden anlaşıldığı kadarıyla şahitlik beyanı ibtidadan timar tevcihlerinde etkin bir şekil-
de kullanılırken aynı zamanda farklı işlemler için de kullanılmaktaydı. Bu duruma en güzel örneklerinden biri, Ayntâb 
sancağı alaybeyisi Uğurlu’nun hikâyesidir. Uğurlu, Ayntâb sancağı alaybeyisi iken hakkında bir takım iddialar ortaya 
çıkınca alaybeyliği başkasına tevcih olunmuş, ancak belgenin diliyle hakkındaki isnadların bir iftira olduğuna dair 
zeamet sahipleri ve ayân-ı vilâyetten mutemed kimseler şahitlik edince görevine tekrar iade edilmiş, dirliğini de tekrar 
elde etmişti46. 

Şüphesiz ki timar tevcihlerinde esas olan en önemli husus, yerine getirilmesi gereken hizmetler özellikle de 
savaşlarda gösterilen yararlıklar meselesidir. Nitekim görevlerini fiili olarak yerine getirmeyenlerin durumlarının şa-
hitler yoluyla belirlendiği ve bu yolla dirliklerinin ellerinden alındığını bir çok kayıtta görebiliyoruz. Bu hususa en iyi 
örneklerden biri, Hasan’ın durumudur. Kayıtların ifadesiyle Hasan “kendi hevasında olub kal’a hıdmetine ve karavul-
lara ve yoklamaya gelmeyüb hıdmet-ı lazımesin edâ eylemedüğünden” elinden dirliği alınmış ve bu durum Ayntab 
sancağı alaybeyisi, çeribaşısı ile Ahmed, Abülcelil, Sinan ve Hüseyin adlı kimselerin şahitlikleriyle tasdik edilmişti. 
Bu durum da Ayntâb alaybeyisi ve sancakbeyisi aracılığıyla da üst makamlara bildirilmişti47.

Kayıtlara zaman zaman yanlış aktarılmış bilgilerin sahih olup olmadığının kontrolünde de şahitlik beyanından 
istifade edildiği görülmektedir. 1575 tarihli bir kayıtta timar beratları yenilenen Ali ve Memi kardeşlerden Memi’nin 
adının sehven icmal defterine Veli şeklinde yansıması üzerine bu durumun yanlış olduğu 70.000 akçelik zeamete 
mutasarrıf olan Dergâh-ı Ali müteferrikalarından Ali’nin ve 30.000 akçe zeamete mutasarrıf olan Maraş Alaybeyisi 
Murad’ın şehadetleri doğrultusunda tasdik edilmiş ve bu suretle Memi timarını elde edebilmişti48. 

Bu konudaki farklı uygulamaları çoğaltabiliriz: İncelenen timar ruznamçe kayıtlarından anlaşılan o ki, dirlik 
sahibinin beratını zayi etmesi durumunda beratını tekrar elde etmesinde de şahitlik beyanından istifade edilmektey-
di49. Bunlardan biri Yanık kalesi fethinde hizmetlerde bulunan ve ibtidadan timar almaya hak kazanan Ali’ydi. Ancak 
Ali’nin beratı zayi olunca iki timar sahibinin şahadetine ve ruznamçe kayıtlarına müracaat olunmuştu50.  

İlginç olan durum sadece timarlara hak kazanmada, intikalde değil sipahilerin vefatı durumunda da şahitlerin 
beyanına ihtiyaç duyulmasıydı. Bunlardan Hüsam Ali adlı sipahi Eflak seferine katılmış, ancak daha sonra Yenice Köy 
adlı yerde 28 Muharrem 1008/20 Ağustos 1599’da vefat etmişti. Onun vefat ettiğine Dergâh-ı Ali çavuşlarından Yusuf 
ve timar sahibi Mehmed şahitlik etmiş ve böylece sahip olduğu dirliği mahlûl kalmıştı51. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Osmanlı hukuk sisteminde önemli bir yeri olan şahitlik beyanından timar tevcih 
işleminde etkin bir şekilde kullanılmıştır. Bu uygulamadan sadece ibtidadan yapılan timar tevcihlerinde değil, göreve 
iade edilme, beratın yenilenmesi, yanlış yapılan bir işlemin düzeltilmesi gibi çok farklı muamelelerde de istifade edil-
miştir. Dolayısıyla bu durum, timar sistemine dair literatürde çok az yer verilen şahitlik beyanının esasında oldukça 
önemli bir işlem olduğunu, Osmanlı devletinin bir kontrol işlemi olan bu uygulamadan oldukça pragmatik bir şekilde 
yararlandığını göstermektedir.

ÖZET

Timar sisteminin Osmanlı devletinin askerî, idarî ve iktisadî müesseselerinin tesisi ve işleyişi bakımından önemli 
bir sistem olduğu bugün için tartışılmaz bir gerçektir. Klasik dönemde etkin bir şekilde kullanılan bu sistemin iş-
leyişine dair önemli verileri muhtelif arşiv kaynaklarından öğrenebilmek mümkün. Bu kaynaklardan biri de Timar 
Ruznamçe Defterleridir. Bu defter grubunda dikkat çekici en önemli hususlardan biri, timar tevcih sisteminde dirliğin 
tevcih edilmesi sürecinde görülen “şahitlik” beyanıdır. 

Bu çalışmada genel hatlarıyla “şahitlik” beyanının önemi üzerinde durularak, timar tevcih sisteminde bu hususun 
nasıl bir bürokratik süreçten geçerek uygulandığı, arşiv kaynaklarına -özellikle de Timar Ruznamçe Defterlerine- da-

43 BOA-TRD-48, s. 802.
44 BOA-TRD-212, s.252.; Başka örnekler için bkz. BOA-TRD-14, s.1075.; BOA-TRD-48, s.810.; BOA-TRD-73, s.674.
45 BOA-TRD-33, s.742.; On nefer sipahinin şahitlik ettiğine dair başka bir kayıt için bkz. BOA-TRD-48, s.780.
46 BOA-TRD-48, s.806.
47 BOA-TRD-133, s.806.
48 BOA-MAD-252, s.184.
49 BOA-TRD-22, s.846.; BOA-MAD-32, v.192a.
50 BOA-TRD-191, s.530.
51 BOA-TRD-239, s.405.
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yalı olarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Şahitlik, Osmanlı Devleti, Timar Ruznamçe Defterleri, Timarlı Sipahi

ABSTRACT

It is an indisputable fact for today that Timar system was a significant system in terms of founding and func-
tioning of military, administrative and economic institutions of the Ottoman Empire. It is possible to learn about 
significant data from various archives sources related to functioning of this system which was used effectually during 
the classical period. One of these sources is Timar ruznamçe (fief) books. One of the most remarkable aspects in this 
group of books is the “testimony” statement observed during granting unity in Timar granting system. 

In this study, the importance of “testimony” statement was discussed in general, the aim was to reveal how this 
phenomenon was applied in Timar granting system and what type of bureaucratic formalities were applied based on 
archives sources, especially Timar ruznamçe books. 

Key Words: Testimony, Ottoman Empire, Timar Ruznamçe (Fief) Books, Timariot.
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RESEARCHING EARLY OTTOMAN HISTORY IN THE BALKANS 
THROUGH SLAVIC, LATIN AND ITALIAN RECORDS IN THE 
ARCHIVES OF COASTAL DALMATIA

Emir O. FILIPOVIĆ*

Historians have long been aware that the study of contemporary “western” sources is vital for understanding the 
establishment and expansion of Ottoman authority in the Dalmatian hinterland – a process which began in the second 
half of the fourteenth and lasted throughout the fifteenth century.1 Consequently, this has precipitated the research and 
subsequent publishing of integral documents or extracts from the rich archival collections of the towns and communes 
on the Adriatic coast of Dalmatia, resulting with several key monographs being written on the topic.2

However, a significant portion of these documents remains unpublished and unused. Furthermore, most of them 
were written in the medieval variants of the Slavic, Latin or Italian language and therefore remained outside of the 
scope of traditional Ottoman studies and historians who chose to concentrate their research exclusively on documents 
of Turkish or Oriental provenance. Such an approach inhibited the development of the field and still represents an 
objective obstacle that needs to be surpassed by specialists equally adept at working with both sets of sources. This is 
particularly the case since the vast information on the Ottoman Empire contained in the records of Dalmatian archives 
differs in quality and quantity from most other similar collections in the Mediterranean.

For the study of early Ottoman history no archives on the eastern coast of the Adriatic can match the Dubrovnik 
State Archives which is also the most important institution of its kind in the broader region. But information on the 
arrival, advance and presence of the Ottomans in the late medieval Balkans can also be found in the archives of other 
coastal towns, such as Zadar, Šibenik, Trogir, Split, Hvar and Korčula.

This work will seek to give an overview of the already published documents that have not yet been fully in-
corporated into historical narratives about the pre-classical age of the Ottoman Empire, while also offering a broad 
review of the unpublished sources kept in the archives of coastal Dalmatia. I will provide a general description of the 
existing records, their organization and arrangement, as well as giving an assessment of the kind of information that 
they include. By doing this, I intend to highlight the great potential and possibilities of these archival collections for 
the research and study of early Ottoman history, hoping that a systematic approach to the documents they hold will 
generate further results and advance our knowledge about the history of the Balkans and the Ottoman Empire.

But before I move on to the main topic of my paper, I am obliged to point out that the broader historiography of 
pre-modern times in the South-Slavic languages has been traditionally divided between historians of the Middle Ages 
and the Ottoman period. The division was effectively based on the difference between the language and quality of the 
sources they had at their disposal for research. This meant that historians usually specialized either for studying me-
dieval Greek, Latin, Italian or Slavic texts, on one side, and medieval Oriental, Turkish, Arabic or Persian documents, 
on the other, rarely producing works which successfully combined both sets of sources. Unfortunately, this still seems 
to be an on-going problem even today and historians will have to work hard to correct it. 

The other issue that should be mentioned here is that, apart from the Slavic, Latin and Italian archival holdings 

*	 Assoc.	Dr.,	University	of	Sarajevo,	Faculty	of	Philosophy,	Department	of	History,	e-mail:	emirofilipovic@gmail.com
1 Colin Imber, The	Ottoman	Empire,	1300-1481, The Isis Press, Istanbul 1990, p. 5.
2 Such as, for instance: Иван Божић, Дубровник	и	Турска	у	XIV	и	XV	веку, Српска академија наука, Београд 1952; Момчило Спремић, 

“Турски трибутари у XIV и XV веку”, Историјски	гласник, 1-2 (1970), p. 9-58; Вељан Атанасовски, Пад	Херцеговине, Народна књига 
– Историјски институт у Београду, Београд 1979.
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which I will discuss later, the archives I chose to focus on, particularly Dubrovnik, also contain a significant number 
of documents issued by the Ottoman sultans or officials in the Turkish or Arabic language. These sources have been 
catalogued, categorized and presented to the public through the works of many worthy scientists such as, for example, 
Friedrich Kraelitz, who issued and translated into German many Ottoman documents from the Dubrovnik archives;3 
Derviš Korkut,4 Friedrich Giese,5 Riza Muderizović,6 Fehim Bajraktarević,7 and Sulejman Bajraktarević,8 all of who 
published papers and books about Arabic and Turkish documents in Zadar and Dubrovnik; then Besim Korkut, who 
has edited a three volume collection of sources titled “Arabic documents in the Dubrovnik State Archives”;9 Hazim 
Šabanović, who authored a very extensive and detailed study on the Turkish documents of the Dubrovnik archives;10 
and finally, last but far from being least, Gliša Elezović. His colossal collection of sources titled “Turkish monu-
ments”, although quite old and out-dated, is still an indispensable resource for researchers of early Ottoman history 
in the Balkans.11 In 2002 the Dubrovnik State Archives initiated a new detailed classification of Ottoman documents, 
specifically those issued by the sultans, arranging them in chronological order. Apart from classifying almost 2.000 
imperial documents, the project resulted in a representative monograph written by Vesna Miović titled “The Du-
brovnik Republic in the records of Ottoman sultans: with an analytic inventory of sultanic documents in the Acta 
Turcarum collection of the Dubrovnik State Archives”.12 Of course, there is definitely more to be said about these 
noteworthy and important documents, but they have already been subjected to detailed scrutiny in historiography and 
this, obviously, remains outside of the topic of the present work.

State Archives in Zadar13

The premises and reading room of the Zadar State Archives are located in the centre of the city, not far from the 
sixteenth century Land Gate which was built by Venetian architects to serve as the main entrance into the old town. 
Documents have been stored in Zadar at least from the fourteenth century and in 1390 there is an explicit mention of 
“the communal archives of Zadar”.14 The administration of the Venetian Republic in Dalmatia produced many doc-
uments which were kept here, but a systematic and organized approach to storing them in one place begun in 1624 
when the archives of the General Provveditore in Zadar were established by the Venetian Senate. It was very fortunate 
that almost all of these documents were preserved even after the collapse of the Republic in 1797. Moreover, after 
1814, during the Austrian administration, the archives underwent a thorough re-organization.15 Around 1850 the com-
munal archives of the towns of Korčula, Split, Kotor, Omiš, Brač, Makarska and Nin – all previously under Venetian 
authority – were also transported and stored in Zadar, enormously increasing the importance of the collection. Almost 
a century later, the archival holdings were enriched even further with the addition of documents from Trogir, Skradin, 
Šibenik, Pag and Rab, and in 1966 all of the materials were finally moved to their present location.

3 Friedrich Kraelitz, Osmanische	Urkunden	in	türkischer	Sprache	aus	der	zweiten	Hälfte	des	15.	Jahrhunderts:	ein	Beitrag	zur	osmanischen	
Diplomatik, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien 1921.

4 Derviš M. Korkut, “Nešto o turskim dokumentima arhiva dubrovačkog”, Glasnik	Zemaljskog	muzeja, XL (1928), p. 145-160.
5 Friedrich Giese, “Die osmanisch-türkischen Urkunden in Archive des Rektorenpalastes in Dubrovnik (Ragusa)”, in: Festschrift	Georg	Jacob	

zum	siebzigsten	Geburtstag	26.	Mai	1932	gewidmet	von	Freunden	und	Schülern, ed. Theodor Menzel, Otto Harrassowitz, Leipzig 1932, p. 
41-56.

6 Riza Muderizović, “Turski dokumenti u dubrovačkom arhivu”, Glasnik	Zemaljskog	muzeja, L (1938), p. 69-72.
7 Fehim Bajraktarević, “Les documents Arabes aux Archives d’Etat a Dubrovnik”, Bulletin	de	l’Académie	serbe	des	sciences, XXIV/7 (1959), 

p. 59-62; Idem, Дубровачка	arabica, Српска академија наука и уметности, Београд 1962.
8 Sulejman Bajraktarević, “Turski dokumenti Državnog arhiva u Zadru”, Arhivski	vjesnik, I (1958), p. 594-596; Idem, “Acta turcica Državnog 

ariva u Dubrovniku”, Arhivski	vjesnik, IV-V (1961), p. 351-359.
9 Besim Korkut, Arapski	dokumenti	u	Državnom	arhivu	u	Dubrovniku, knj. I, sv. 1-3, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo 1960-1969.
10 Hazim Šabanović, “Turski dokumenti Državnog arhiva u Dubrovniku”, Prilozi	za	orijentalnu	filologiju, XII-XIII (1962-63), p. 121-149.
11 Глиша Елезовић, Турски	споменици, књ. I, св. 1, Српска краљевска академија, Београд 1940; Idem, Turski	spomenici, knj. I, sv. 2, Srpska 

akademija nauka, Beograd, 1952.
12 Vesna Miović, Dubrovačka Republika u spisima osmanskih sultana: s analitičkim inventarom sultanskih spisa serije Acta Turcarum Državnog 

Arhiva u Dubrovniku, Državni arhiv u Dubrovniku, Dubrovnik 2006. See also: Vesna Miović – Nikša Selmani, “Turska kancelarija i Acta 
Turcarum od vremena Dubrovačke republike do danas”, Anali	Zavoda	za	povijesne	 znanosti	Hrvatske	akademije	 znanosti	 i	umjetnosti	u	
Dubrovniku, XLV (2007), p. 235-284; Vesna Miović, “History of the Ottoman Documents in the State Archives of Dubrovnik (Ragusa)”, in: 
Papers	from	the	18th	Symposium	of	the	International	Committee	of	Pre-Ottoman	and	Ottoman	Studies, eds. Ekrem Čaušević – Nenad Moača-
nin – Vjeran Kursar, Lit Verlag, Berlin 2010, p. 857-863.

13 Državni arhiv u Zadru, Ruđera Boškovića bb, 23000 Zadar, Croatia, www.dazd.hr. General information about the State Archives in Zadar, with 
a comprehensive review of archival fonds and collections, is provided by: Josip Kolanović (ed.), Pregled	arhivskih	fondova	i	zbirki	Republike	
Hrvatske, sv. 1, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2006, p. 877-914.

14 For a more detailed history of the institution, see: Ante Milošević, “Opis arhiva c. k. dalmatinskog namjesništva u Zadru”, Vjesnik	kr.	hrvat-
sko-slavonsko-dalmatinskog	Zemaljskog	arkiva, XVIII (1916), p. 29-40; Dinko Foretić, “Kratak historijat i opći inventar državnog arhiva u 
Zadru”, Arhivist, I – Dodatak III (1955), p. 27-47; Ivo Grgić, “Historijski arhiv u Zadru”, in: Zadar	–	zbornik, Matica hrvatska, Zagreb 1964, p. 
659-668; Josip Vidaković, Državni	arhiv	u	Zadru:	1624.	–	1970.	(Prikupljanje	i	zaštita	arhivalija), Hrvatsko komunikološko društvo – Nona-
com, Zadar 2002. For the specialist archival library in Zadar, see: Mirisa Katić Piljušić, “Knjižnica Državnog arhiva u Zadru. Od namjesničke 
do specijalne arhivske knjižnice”, Arhivski	vjesnik, LIII (2010), p. 111-136.

15 Ante Usmiani, “Opći inventar Zadarskog arhiva iz 1828. godine”, Arhivski	vjesnik, XIX-XX (1976-77), p. 279-294.
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Most of the sources stored in Zadar and composed before the dissolution of the Republic of Venice in 1797 were 
written in Latin and Italian, reflecting the fact that the town itself and the largest part of Dalmatia belonged to the 
Republic for centuries. In that time Venetian possessions were surrounded by the domains of local Slavic lords in Cro-
atia and Bosnia, and later by the territories of the Ottoman Empire.16 This very circumstance meant that the political 
leadership of towns on the east coast of the Adriatic took a lot of interest in the events occurring in their hinterland, 
and even more importantly, that they were supposed to inform their superiors in Venice about them. Consequently, 
among many other documents, the Zadar archives also contain a very rich and detailed correspondence between the 
various representatives of the Venetian authorities on the ground – in the urban communes – with their Signoria in the 
capital. And this communication was not only conducted between the comes of Zadar and the government of Venice, 
but also between the various Venetian representatives in Brač, Hvar, Korčula, Split, Šibenik and Trogir, and, as has 
already been explained, all of these documents are today concentrated in the Zadar State Archives, making it much 
easier to conduct research. The data contained in the letters, although often limited to political and military events, is 
extremely useful because these diplomatic sources are contemporary, detailed, authentic, and do not constitute mere 
speculation. They were, in fact, formed on the basis of precise intelligence from the ground supplied by an intricate 
network of diplomats and informants in the proximity of the described events who always had the aim to faithfully 
inform about the situation. Moreover, the counts of the coastal communes had strong connections and contacts with 
the rulers and nobles on the continent, and sometimes even received first hand information from them. This fact then 
increases the importance of the holdings for reconstructing the chronology, itinerary and extent of Ottoman military 
campaigns conducted in Serbia, Bosnia and Hungary in the fifteenth century.17

Despite their significance, the majority of these documents, unfortunately, remain unpublished or unknown to 
historians of the early Ottoman Empire.18 They are kept in archival storage volumes or files, referred to by their Italian 
name as buste, which in turn hold sever smaller fascicles containing the original correspondence. Of particular interest 
is the envelope of the acts of Francesco Lombardo, count of the island of Korčula in the Adriatic, for the years 1448, 
49 and 50, since this particular volume includes a lot of information on the Ottoman presence in Bosnia and neigh-
bouring lands. Take, for instance, the letter that the count of Korčula addressed to doge Francesco Foscari of Venice 
in February of 1448, which in translation reads as:

“… I notify you that I have received a letter today from one of your nobles of Obrad, who is currently in Drijeva 
[in the Bosnian Kingdom], and who says that around 10.000 Turks arrived to Bosnia and went as far as Cetina, which 
is a place that belongs to ban Petar. They captured many Christians and caused much damage so that many villagers 
ran away and hid in the fortresses. It is said that these Turks came at the request of Duke Stjepan in order to cause 
damage to the King of Bosnia, lord Sladoje and lord ban Petar. And these Turks are now in a place called Dumno on 
the territory of the Bosnian King …”19

This letter obviously needs to be approached critically and compared to other available texts, but it still gives 
specific and exact information about the targets of the attack and the movement of the Ottoman army – the kind of data 
which does not appear in other available sources, particularly Ottoman ones, such as defters, vakifnames, chronicles 
etc. Sometimes the discovery of such documents from the Zadar archives can help us re-evaluate our understanding of 
certain established events or processes. In 1989 the late professor Marko Šunjić published the reports of the count of 
Trogir about the Ottoman conquest of Bosnia in 1463 that he had discovered in Zadar.20 The texts not only confirmed 
what was already known about that momentous event, but they enhanced our knowledge and filled so many gaps in 

16 For the early history of the relations between Zadar and its Ottoman hinterland, see: Seid M. Traljić, “Zadar i turska pozadina od XV do potkraj 
XIX stoljeća”, Radovi	instituta	jugoslovenske	akademije	znanosti	i	umjetnosti	u	Zadru, XI-XII (1965), p. 203-227; Bogumil Hrabak, “Turske 
provale i osvajanja na području današnje severne Dalmacije do sredine XVI stoljeća”, Radovi	Zavoda	za	hrvatsku	povijest, XIX (1986), p. 
69-100.

17 For an evaluation of these accounts on the example of the Ottoman military campaign conducted in 1463 against the Kingdom of Bosnia, see: 
Emir O. Filipović, “Ardet ante oculos opulentissimum regnum… Venetian Reports about the Ottoman Conquest of the Bosnian Kingdom, 
A.D. 1463”, in: Italy	and	Europe’s	Eastern	Border	(1204-1669), ed. Iulian Mihai Damian et al., Peter Lang, Frankfurt am Main 2012, p. 135-
155.

18 Some sporadic and unsystematic approaches to the editing of these documents exist, such as, for example, Franjo Radić, “Prilog za povjest sla-
venskog juga god. 1448”, Starine	JAZU, XXVII (1895), p. 226-238, but they are scarce and usually scattered in various periodic publications, 
making it difficult to keep track of them. Certain Venetian documents from the archives in Zadar were also edited by Šime Ljubić,	Listine	o	
odnošajih	izmedju	Južnoga	Slavenstva	i	Mletačke	Republike, vols. IX-X, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb 1890-1891, 
but these seldom mention the Ottomans.

19 “… notifico qualiter hodierna die habui per literas unius vostri nobilis de Obrad qui in presentiarum se reperit Narente qualiter applicuerunt 
circa Xm Teucri in Bosinam et iverunt usque in Cetinam qui locus est domini banni Petri et ceperunt christianos multos nec non intulerunt 
multa damna per modum quod omnes villici aufugerunt et reducti sunt in fortiliciis qui Teucri venerunt ut fertur ad requisitionem comitis 
Stephani ad damnum regis Bosine et domini Sladoe et domini bani Petri. Et sunt modo dicti Teucri in loco vocato Dumno territori regis Bosine 
…” (12 February 1449), State Archives in Zadar, Korčulanski	arhiv, vol. 18, fol. 14v.

20 Marko Šunjić, “Trogirski izvještaji o turskom osvojenju Bosne (1463)”, Glasnik	arhiva	i	društva	arhivskih	radnika	Bosne	i	Hercegovine, 
XXIX (1989), p. 139-157.
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our understanding, precisely because they were written at the time and not with a distance of several years or decades.
Seeing as the correspondence between Venice and its representatives in Dalmatia was conducted in both direc-

tions, the Zadar Archives also keep a very valuable collection of books in the series “Ducali e terminazioni” which 
contain the decisions of the counts and provveditores of Zadar, as well as the important and informative “littere 
ducalis”. These are letters composed by the Doge and sent to organs of Venetian authority, proclaiming a verdict or 
resolution of the Senate to his subjects. Since this document had legal significance, it was thus recorded and copied 
into archival books, while the original was returned to Venice as confirmation that it had been received and accepted. 
Some of the letters directly concern issues that the Venetian government had with Ottoman expansion in the immediate 
vicinity of its Dalmatian domains and are therefore first class sources for the study of the spreading of Ottoman author-
ity in the Balkans. In 1985 Ivan Pederin edited a very useful selection of those documents, pertaining to war and peace 
in the relations between the Venetian Republic and the Ottoman Empire from the fifteenth to the seventeenth century.21

Dubrovnik State Archives22

The Dubrovnik State Archives and its reading room are located within the walls of the old city, on the east side of 
the main Stradun street of Dubrovnik, just across the church of St. Blaise, and are housed in the splendid Sponza pal-
ace – one of the representative public buildings erected in the beginning of the sixteenth century to serve as a customs 
office, warehouse and coin mint. Judging by the amount of preserved documents, according to their age and value, the 
Dubrovnik State Archives are among the richest of their kind in this part of Europe and stand next to those archival 
collections stored in Florence, Vienna or Venice.23 The famous historian Fernand Braudel even wrote that the Archives 
in Dubrovnik were “far and away the most valuable for our knowledge of the Mediterranean.”24

From the earliest of times, the inhabitants of Dubrovnik took great care to preserve written documentation. It 
is well known that during the Middle Ages treasured state documents of the Dubrovnik commune were kept in the 
holiest of places, in the Cathedral, among the relics of saints. Thus the oldest preserved charter in Dubrovnik stems 
from the eleventh century, and since the town was a merchant republic, the rise of trade influenced the establishment 
of the archives. In 1278, the authorities of Dubrovnik introduced a communal notary service which produced record 
books containing various trade deals, debt confirmations, marital agreements, testaments of nobles and citizens, etc.25 
They offer a rare glimpse into the society and every-day life of the medieval people who lived or worked there. These 
documents were for the most part preserved in Dubrovnik until 1808 when the Republic came under the authority 
of Napoleon, only to be later handed over to the Habsburg Empire after 1815. Not long afterwards some of the more 
significant documents were sent to Vienna. When the First World War ended in 1918, according to the treaty of 
Saint-Germain-en-Laye, the archival materials were supposed to be returned to the Kingdom of the Serbs, Croats and 
Slovenes, but instead of being taken to Dubrovnik they were transferred to the capital of the newly formed state in 
Belgrade. From there they were once again relocated to Vienna during the Second World War, and were then returned 
to their place of origin in a process lasting from 1946 to 1952, when they were finally moved into the Sponza palace.26

Most of the official state documents in Dubrovnik were composed in Latin, but a lot of the correspondence has 
also been written in the Italian and Slavic languages. The Latin and Italian sources drew a lot of attention from re-
searchers ever since the nineteenth century. These documents have often been issued in various collections which are 
far too numerous to mention, but two books with sources pertaining to the Ottoman conquest of the Balkans can be 
singled out – the Diplomatarium Ragusanum of Lajos Thallóczy and Josip Gelcich, published in Budapest in 1897;27 

21 Иван Педерин, “Задарске дукале о рату и миру с Турцима од XV до XVII стољећа”, Херцеговина	–	Часопис	за	културно	и	историјско	
насљеђе, IV (1985), p. 131-147.

22 Državni arhiv u Dubrovniku, Sv. Dominika 1, 20000 Dubrovnik, Croatia, www.dad.hr. For general information, a brief historical summary and 
a review of archival collections of the Dubrovnik State Archives, see: Kolanović (ed.), Pregled	arhivskih	fondova	i	zbirki	Republike	Hrvatske, 
sv. 1, p. 245-282.

23 For a more detailed overview of the historical development and inventories of the Dubrovnik State Archives, see: Јосип Гелчић, “Дубровачки 
архив”, Гласник	Земаљског	музеја, XXII (1910), p. 537-588; Vinko Foretić, “Državni arhiv u Dubrovniku”, Historijski	zbornik, IV (1951), 
p. 209-215; Idem, “Dubrovački arhiv u srednjem vijeku”, Anali	Historijskog	instituta	JAZU	u	Dubrovniku, VI-VII (1957-59), p. 315-336; 
Idem, “O Dubrovačkom arhivu”, Arhivist, XIX (1969), p. 52-64; Jorjo Tadić, “Les archives économiques de Raguse”, Annales.	Histoire,	
Sciences	Sociales, XVI (1961), p. 1168-1175; Stjepan Ćosić, “Prinos poznavanju tajništva i arhiva Dubrovačke republike”, Arhivski	vjesnik, 
XXXVII (1994), p. 123-145.

24 Fernand Braudel, The	Mediterranean	and	the	Mediterranean	World	in	the	Age	of	Philip	II, Vol. II, trans. Siân Reynolds, University of Cali-
fornia Press, Berkeley – Los Angeles – London 1995, p. 1258-1259.

25 Грегор Чремошник, “Када је постао дубровачки архив?”, Гласник	Земаљског	музеја, XLIV (1932), p. 57-61; Zdravko Šundrica, “Kako 
je nastala i kako je sačuvana bogata arhivska građa Dubrovačkog arhiva”, Arhivist, XXIX (1979), p. 23-36.

26 For the complicated and protracted procedure of restitution of documents from the Republic of Austria to the Socialist Federative Republic of 
Yugoslavia, see: Andrej Rodinis, Povratak	povelje	kralja	Dabiše.	Izvršenje	arhivskih	sporazuma	i	restitucija	građe, Društvo za proučavanje 
srednjovjekovne bosanske historije, Sarajevo 2014.

27 Lajos Thallóczy – Joszef Gelcich, Raguza	és	Magyarország	összeköttetéseinek	oklevéltára, A M. tud. akadémia Tört. bizottsága, Budapest 1887.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

273

and the second volume of Nicolai Iorga’s Notes and Extracts for the Study of the History of Crusades in the Fifteenth 
Century, published in Paris in 1899.28 Both were, and still are, frequently and extensively cited by historians who write 
about South-East Europe in the late Middle Ages.

The principal fonds in the State Archives, those of the Dubrovnik Republic, contain more than 7,000 bound books 
and more than 100,000 individual documents. This fond is divided into series, all of which contain multiple volumes 
of contemporary written records depending on their purpose and function.29 I will now turn to those series that are 
relevant for the study of early Ottoman history.

First of all these are the legal books and minutes from the Dubrovnik councils as the supreme organs of authority 
in the commune, titled Reformationes. They can be followed continuously from 1301 to 1415, and from then on they 
are divided into three separate series of books – Decisions of the Senate (Acta Consilii Rogatorum), Minor (Acta 
Minoris Consilii) and Major Council (Acta Consilii Maioris) – which run until 1808. They give a lot of evidence 
about the state and legal organization of Dubrovnik, as well as about its relations with foreign lands and rulers, and 
they constitute the single most valuable source of information on the political events in the hinterland. Historians can 
explore the minutes of these council meetings in order to learn the names and activities of various Ottoman officials 
from Serbia, Albania or Bosnia who came into contact with the Dubrovnik commune and its merchants, as well as to 
reconstruct the ways in which the Ottomans extended their power all over the broader Balkans region. The relevant 
decisions are dispersed throughout the record books, they vary in length, significance and quality of information they 
contain, but as official verdicts of the Republic they constitute very worthy research material. 

The second archival series that can be of interest to researchers of early Ottoman history are the letters and in-
structions sent from the Dubrovnik Government to its representatives, diplomats and ambassadors to foreign courts 
and states, also known as Lettere di Levante. From the end of the fourteenth and beginning of the fifteenth century, the 
Dubrovnik Republic, nominally recognizing the sovereignty of the Hungarian King, had its consulates and diplomatic 
representatives on courts of many foreign rulers and nobles. The archives keep bound copies of the rich ambassadorial 
correspondence that the Dubrovnik Government maintained with their agents abroad, including detailed instructions 
and information on the major political events of the time. The letters are written in Italian and can stretch for pages and 
pages, full of very intricate details and descriptions. There are even directives for messengers of Dubrovnik travelling 
to various Ottoman officials in their immediate hinterland or to the Sublime Porte, to Edirne or Constantinople.30 Also, 
the merchant commune of Dubrovnik, located on the crossroads between East and West, North and South, acted as a 
kind of an information hub where intelligence from the whole Mediterranean was accumulated and then subsequently 
distributed to various contacts all over Europe.31 For instance, letters that the Dubrovnik Government periodically 
sent to its sovereign, Hungarian King and Emperor of the Holy Roman Empire Sigismund of Luxembourg (r. 1387-
1437), often contain concise news bulletins informing him about important political or military events in the Ottoman 
Empire, thus turning the whole collection into an indispensable source for the study of pre-modern Ottoman history. 

Apart from these remarkable Italian letters, it has long been noted that the earliest official correspondence be-
tween the Ottoman administration and the lords and nobles in the Balkans was conducted in the Slavic language and 
written in Cyrillic script.32 Due to the mentioned language barrier, these documents have remained outside of the focus 
of many historians dealing with early Ottoman history in the Balkans, even though the texts have been issued and ed-

28 Nicolai Iorga, Notes	et	extraits	pour	servir	a	l’histoire	des	croisades	au	XVe	siècle, Vol. II, Ernest Leroux, Paris 1899.
29 For a review of the old and new organization of the Archives of the Ragusan Republic, containing shelf-marks of the collections, their Latin 

and Croatian names, see: Zoran Perović, “Zanimanje arhivist – Obrazovanje, praksa, perspektive, na primjeru Državnog arhiva u Dubrovni-
ku”, in: II.	kongres	hrvatskih	arhivista, Hrvatsko arhivističko društvo, Zagreb 2005, p. 1-22. Digital version of the paper available at: www.
had-info.hr

30 The initial diplomatic contacts between Dubrovnik and the Ottoman Empire are usually dated to the years 1430 and 1431, see: Valentina 
Zovko, “The First Ambassadors from Dubrovnik at the Sublime Porte (1430/31)”, in: Turkey	&	Romania.	A	History	of	Partnership	and	Col-
laboration	in	the	Balkans, eds. Florentina Nitu et al., Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Istanbul 2016, p. 37-68; Idem, “Communication and 
political identity formation: Dubrovnik’s first ambassadors to the Sublime Porte”, Tabula	–	Časopis	Filozofskog	fakulteta	u	Puli, XIV (2016), 
p. 85-102; Vesna Miović, “Diplomatic Relations between the Ottoman Empire and the Republic of Dubrovnik”, in: The	European	Tributary	
States	of	the	Ottoman	Empire	in	the	Sixteenth	and	Seventeenth	Centuries, eds. Gábor Kármán – Lovro Kunčević, Brill, Leiden – Boston 2013, 
p. 187-208. Although the Dubrovnik Government itself wanted to present this instance as the first time they interacted with the Ottomans, from 
the existing documents it is clear that those relations go as far back as 1396.

31 Bariša Krekić, “Cirkulacija informacija između Dubrovnika i Bosne u prvoj polovini XV vijeka”, Godišnjak	Društva	istoričara	Bosne	i	Her-
cegovine, XXXIX (1988), p. 50-56.

32 Miloš Ivanović, “Cyrillic correspondence between the Commune of Ragusa and Ottomans from 1396 to 1458”, in: State	and	Society	in	the	
Balkans	before	and	after	establishment	of	Ottoman	rule, eds. Srđan Rudić – Selim Aslantaş, The Institute of History Belgrade – Yunus Emre 
Enstitüsü, Turkish Cultural Centre Belgrade, Belgrade 2017, p. 43-63.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

274

ited several times by Medo Pucić,33 Franz Miklosich,34 Konstantin Jireček,35 Ćiro Truhelka,36 Karl Kovač,37 Ljubomir 
Stojanović,38 Gliša Elezović,39 and Branislav Nedeljković,40 to name just the most important ones.41 Some of the Slavic 
letters were preserved in the first volume of the Lettere di Levante books, but the majority are still to be found in the 
archival section known as Diplomata et acta, i.e. charters and documents.

These are original documents written by Slavic scribes in Ottoman service and issued by the official chanceries 
of the Sublime Porte and the various Ottoman officials in the Balkans.42 Although the texts have been published and 
studied previously, the external features of the documents themselves have not yet been properly analysed. And since 
the charters and letters are composed in the Slavic language and Cyrillic script, combining elements of both Slavic 
and Ottoman diplomatic traditions,43 they represent exceptional source material for experts in both Slavic and Ottoman 
studies. 

The oldest of those documents was issued by Sultan Murat II in Edirne, in July 1430, when he ordered the citizens 
of Dubrovnik to reimburse one of his vassals for damages.44 Soon after the correspondence between Dubrovnik and 
the Ottomans grew in frequency and intensity, so that the collection includes similar letters, charters, contracts and 
deeds issued by Sultans Mehmed II and Bayezit II,45 Isa-bey Ishaković and his sons Mehmed Celebi and Ali-bey,46 
then Mahmud Pasha Anđelović,47 Hersekzade Ahmed Pasha,48 and numerous other less notable officials whose letters 
have yet to be accurately dated, identified and contextualized. 

Some very important documents about early Ottoman history are also intermittently dispersed throughout various 
other specialized collections of the Dubrovnik State Archives, such as the miscellaneous record books of the state 
chancery (Diversa Cancellariae) and registers of the public notary (Diversa Notariae). These manuscripts contain di-
verse texts, judicial acts, announcements of sales and purchases, contracts and agreements which sometimes mention 
various aspects of Ottoman presence in the hinterland of Dubrovnik.49 Certain information about sieges of fortified 
settlements, about the payment of tribute which Balkan lords owed to the Ottoman Sultan, and also about luxury items, 
weapons and other utensils of Turkish origin, can be discerned from numerous contemporary testaments recorded by 
notaries in Dubrovnik (Testamenta Notariae). Instances of general disorder in times of war (such as robberies, mur-
ders, enslaving of people, etc.) were regularly and thoroughly documented in accounts of the criminal court chroni-
cling litigation processes for offences committed outside of the Dubrovnik city walls (Lamenta de foris),50 while the 
comprehensive books of debts registered by the public notary (Debita Notariae) can provide substantial evidence of 
the ways how territories that had been incorporated into the Ottoman Empire were gradually returned to the previously 
existing trading systems.51 

33 Медо Пуцић, Споменици	 Сръбски	 од	 1395.	 до	 1423.	 тo	 єст	 Писма	 писана	 од	 републике	 дубровачке	 Кральевима,	 Деспотима,	
Войводама	и	Кнезовима	Сръбскием,	Босанскием	и	Приморскием, Кньигопечатняа Княажества србског, Београд 1858.

34 Franz Miklosich, Monumenta	Serbica	spectantia	historiam	Serbiae	Bosnae	Ragusii, Apud Guilelmum Bramüller, Viennae 1858.
35 Константин Јиречек, Споменици	српски, Српска краљевска академија, Београд 1892.
36 Ćiro Truhelka, “Tursko-slovjenski spomenici dubrovačke arhive”, Glasnik	Zemaljskog	muzeja, XXIII (1911), p. 1-162.
37 Karl Kovač, “Nekoliko slavjenskih listina”, Glasnik	Zemaljskog	muzeja, XXIV (1912), p. 397-412.
38 Љубомир Стојановић, Старе	српске	повеље	и	писма, књ. I/2, Српска краљевска академија, Београд – Ср. Карловци 1934.
39 Глиша Елезовић, Турско-српски	споменици	Дубровачког	архива, Издавачка књижарница Геце Кона, Београд 1932.
40 Бранислав М. Недељковић, “Дубровачко-турски уговор од 23. октобра 1458. године”, Зборник	Филозофског	факултета	у	Београду, 

XI (1970), p. 363-392.
41 For a review of the previous results and remaining activites in the publishing of archival sources from the Dubrovnik Archives, see: Vinko 

Foretić, “Dosadašnji rezultati i daljnje potrebe izdavanja arhivskih izvora Historijskog arhiva u Dubrovniku i ostalih dubrovačkih povijesnih 
vrela”, Arhivski	vjesnik, XIII (1970), p. 445-461; Idem, “Znanstvena istraživanja i izdavanje arhivske građe Dubrovačkog arhiva”, Arhivist,  
XXIX (1979), p. 37-55.

42 Lejla Nakaš, “Portina slavenska kancelarija i njen utjecaj na pisare u prvom stoljeću osmanske uprave u Bosni”, Forum	Bosnæ, LXXIV-
LXXV (2016), p. 267-297.

43 For the parallels between the Slavic and Ottoman diplomatic practices, see: Vančo Boškov, “Odnos srpske i turske diplomatike”, Jugoslovens-
ki	istorijski	časopis, XIX (1980), p. 219-236.

44 Стојановић, Старе	српске	повеље	и	писма, књ. I/2, 227-228. 
45 Ibidem, 237-272, 284-343.
46 Ibidem, 235-237, 347.
47 Ibidem, 274-275.
48 Ibidem, 353-360.
49 These have not been systematically published. Some documents or extracts pertaining to early Ottoman presence in the Ragusan hinterland ap-

pear in editions such as: Михајло Динић, Из	Дубровачког	архива, књ. III, Српска академија наука и уметности, Београд 1967; Бранислав 
М. Недељковић, “Мешовита порота. Дубровачка документа XIV и XV века о пограничној пороти”, Мешовита	грађа, VI (1978), p. 
7-180.

50 For a thourough examination of the way that this judicial series was organized, with an accompanying reference and classification table, see: 
Nella Lonza, “Srednjovjekovni zapisnici dubrovačkog kaznenog suda: izvorne cjeline i arhivsko stanje”, Anali	Zavoda	za	povijesne	znanosti	
Hrvatske	akademije	znanosti	i	umjetnosti	u	Dubrovniku, XLI (2003), p. 45-74.

51 Extracts from this extremely important collection of sources pertaining to the history of medieval Bosnia were recently published by Esad 
Kurtović, Izvori	za	historiju	srednjovjekovne	Bosne	(Ispisi	iz	knjiga	zaduženja	Državnog	arhiva	u	Dubrovniku	1365-1521), Akademija nauka i 
umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo 2017, and they also include numerous references to Ottoman controlled territories, various Ottoman 
officials or recent converts to Islam.
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Concluding remarks

Unfortunately, despite their importance and rich variety, there has not been a methodical approach to the discov-
ering, publishing and translating of those documents from collections which are relevant for the early history of the 
Ottoman Empire. The language barrier still seems to be an immense obstacle in the communication between experts, 
and some historians of early Ottoman history are still unaware of the existence or contents of such astounding archival 
collections. Therefore, the aim of this brief overview was to introduce the source materials kept in the archives of 
Zadar and Dubrovnik to a broader audience and to shed some light on the various possibilities that they offer for the 
research of Ottoman history before the beginning of the sixteenth century.

Furthermore, the majority of documents from these collections which were issued by Ottoman chanceries but 
composed in the Slavic language and Cyrillic script have not yet been securely dated and some of the authors are yet 
to be identified. A trained specialist working with both sets of sources, occidental and oriental as well, could easily 
remove these deficiencies. This is because the two groups contain data that supplements and complements each other, 
allowing for a much more comprehensive evaluation of their contents. Thus, if approached critically and thoroughly, 
with methodological and analytic rigor, the extensive corpus of Slavic, Latin and Italian sources in the archives of 
coastal Dalmatia can challenge the established narratives, offering a fresh and different perspective to the early Otto-
man history in the Balkans.

ABSTRACT 

This paper provides an outline and brief summary of the Slavic, Latin and Italian documents from the late Middle 
Ages which are currently kept in the State Archives of Zadar and Dubrovnik in the Republic of Croatia, highlighting 
their great potential and possibilities for the research and study of early Ottoman history in the Balkans. These rich 
archival collections contain diverse and valuable facts about the establishment and functioning of Ottoman rule in 
South-East Europe, but despite of that, the information they give has not yet been fully incorporated into the dominant 
historical narratives about the rise of the Ottoman Empire. The greatest obstacle to the full appreciation of their im-
portance has been the obvious language barrier, but a systematic approach to these documents could generate valuable 
results and further advance our knowledge about the history of the Balkans and the Ottoman Empire in the fourteenth 
and fifteenth century. Therefore, in the hope of drawing the attention of the global community of medievalists and 
ottomanists to these documents and archives, I have presented a general description of the existing records, their orga-
nization and arrangement, as well a brief assessment of the kind of information that they include.

Key Words: Ottoman Empire, Balkans, History, Dalmatia, Archives, Zadar, Dubrovnik

ÖZET

Bu çalışma, Hırvatistan Cumhuriyeti’nde Zadar ve Dubrovnik Devlet Arşivlerinde muhafaza edilen geç Orta-
çağlardan Slavca, Latince ve İtalyanca belgelerin, Balkanlarda Osmanlı tarihi araştırmaları ve çalışmaları için bü-
yük potansiyel ve imkânlarının altını çizmek suretiyle kısa bir özetini sunmaktadır. Bu zengin arşiv koleksiyonları 
Güney-doğu Avrupa’da Osmanlı yönetiminin kuruluşu ve işleyişi hakkında çeşitli ve değerli gerçekler içermektedir, 
ancak bununla birlikte, bunların verdiği bilgiler Osmanlı İmparatorluğunun yükselişi hakkında hâkim olan tarihi an-
latıların içerisine henüz girmemiştir. Bunların önemini tam olarak idrakte en büyük mânia, açık olarak dil bariyeridir, 
lakin bu belgelere sistemli bir yaklaşım kıymetli sonuçlar üretebilir ve on dördüncü ve on beşinci yüzyıllarda Balkan 
ve Osmanlı İmparatorluğu tarihi hakkında bilgimizi ileriye taşıyabilir. Bundan dolayı, bu belgelere ve arşivlere orta-
çağcıların ve Osmanistlerin dikkatini çekme umuduyla, mevcut kayıtların, tertip ve düzenlerinin genel bir tanımını ve 
içerdikleri bilgi türlerinin kısa bir değerlendirmesini sunuyorum. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlar, Tarih, Dalmaçya, Arşivler, Zadar, Dubrovnik
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OSMANLI ARŞIVLERINDE YER ALAN NÜFUS 
ISTATISTIKLERININ TEMSILIYET MESELESINE DAYANAN 
ULUSLARARASI SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDEKI ROLÜ

Emrah ÇETIN*

“Muntazam ihsâiyâtı olmayan milletlerin mâzileri meçhûl, halleri meşkûktur. İhsâiyât bir milletin âyine-i icrâatı 
ve zübde-i muvaffakiyetinin irtisâmgâhıdır.”

Mehmed Cavid Bey1

GIRIŞ

Osmanlı Devleti’nde istatistiğin kaynağını tayin için devlet teşkilatlanmasının gerçekleştiği ilk devirlere kadar 
gitmek gerektir. Hiç şüphesiz ki Osmanlı Devleti etnik, dini ve toplumsal özellikleri itibariyle birbirinden farklı ya-
pılarda büyük bir nüfusa sahipti. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayılmış ve tarım temelli bir toplum olması sebebiyle 
dağınık halde bulunan büyük bir nüfusu kontrol etmek zorunda olan devlet adamları fonksiyonel bir vergi sistemi ge-
tirmeye çalışmıştır. Bunu gerçekleştirebilmek için de halk ile devlet arasındaki ilişkilerin kesin olarak düzenlenmesi, 
yani toprak ve reayaya ait kayıtların eksiksiz bir biçimde tutulmasına özen gösterilmiştir. 

 Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti sahip olduğu toprakların insan ve maddi kaynaklarını 
tespit etmek konusunda geniş bir etkinlik göstermiştir. Devletin merkez bürolarında, Defterhâne’de, ayrıntılı istatistik 
defter koleksiyonları oluşturması geniş bölgelere yayılan Osmanlı Devleti’nin merkeziyetçi idare sisteminin vazgeçil-
mez bir gereğidir2. Osmanlı Devleti’nin ilk devirlerinde, reayanın sayısını ve bunlardan alınacak vergilerin miktarını 
belirlemek için toprak yazımına büyük önem verildiği bilinen bir gerçektir. Bu tahrirlerde elde edilen bilgiler ilgi 
alanına göre Mufassal Defterler, İcmal Defterleri ve Ruznamçe Defterleri olmak üzere üç temel kategoride kayıt altına 
alınmaktadır3. Osmanlı belgelerinde tahririn amacı; halkın oturduğu yerleri ve işlerinin özelliklerini, mallarının ve 
ürünlerinin miktarlarını, tımar sahiplerinin gelirlerini tespit ve reaya ile tımar sahipleri arasındaki uzlaşmazlıklardan 
merkezin haberdar olması şeklinde açıklanmaktadır. Bunun yanında şeriata ve örfi hukuka aykırı bidat ve zulümlerin 
önlenmesi, avarız vergisinin tahsis edilmesi durumunda hane sayısının bilinmesi, vakıfların durumunun ortaya ko-
nulması gibi amaçlar da söz konusudur4. Ancak şu hususu itiraf etmek gerektir ki bu çeşit tahrirler, modern istatistik 
metotlarıyla yapılan tahrirler gibi, sırf ilmî tetkiklere malzeme hazırlamak için yapılmış değillerdir. Bu tahrirler daha 
ziyade vergi ve asker toplamak gibi amaçlarla ortaya konulmuşlardır5.

Merkeziyetçi bir devlet anlayışının gereği olarak geniş bir plan içinde her şeyi bizzat kendisi tertip ve takip eden 
devletin elinde memleketin her köşesindeki vaziyeti, insan, servet ve malzeme kaynaklarını gerçek rakamlarla ve 
doğru bir biçimde tespit etmiş bulunan bu defterlerin ve istatistik malumatının mevcut bulunması son derece önemliy-
di. Ayrıca söz konusu defterlerin hazırlanışı ve ihtiva ettiği bilgiler her ne kadar modern istatistik metotlarına uygun 

*	 Dr.	Öğr.	Üyesi,	Bartın	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Tarih	Bölümü	Öğretim	Üyesi,	Bartın/Türkiye.	emrahc@bartin.edu.tr
1 Deniz Karaman, Câvid	Bey	ve	Ulûm-ı	İktisâdiye	ve	İçtimâiye	Mecmuası, Liberte Yayınları, Ankara, 2001, s. 195.
2 Halil İnalcık, “Osmanlı’da İstatistik Metodu Kullanıldı mı?”, Osmanlı	Devleti’nde	Bilgi	ve	İstatistik, Derleyenler: Halil İnalcık-Şevket Pa-

muk, T. C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, 2000, s. 3.
3 Ratip Yüceuluğ, Nüfus	Sayımları,	Cihandaki	Tarihçesi	ve	Gayesi,	Türklerde	Nüfus	Sayımları	ve	Tarihçesi,	Türkiye’de	İstatistik	Teşkilatı	ve	

Tarihçesi, Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Yayın No: 268, Ankara, 1947, s. 14.
4 Mehmed Öz, “Tahrir”, Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi, C. 39, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 426.
5 Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hâkana Mahsus İstatistik Defterleri I”, İstan-

bul	Üniversitesi	İktisat	Fakültesi	Mecmuası, C. 2, Sayı: 1, 1940-1941, s. 26.
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olmasa da, ortaya konuldukları devirlerin şartları göz önüne alındığında ve çağdaşı Avrupa ülkelerindeki örnekleriyle 
kıyaslandığında son derece gelişmiş bir teknik ve ustalıkla hazırlandıkları görülmektedir.  Ülkemizde tahrir defterle-
rinin önemi ve değerine ilk dikkat çeken araştırmacıların başında gelen Ömer Lütfi Barkan bu hususu şu şekilde ifade 
etmektedir: “… binlerce köy halkının ayrı ayrı isimlerini sıralayan, milyonlarca rakamı kaydeden ve bu sebeple zarurî 
olarak monoton, göz yorucu ve can sıkıcı olması lazım gelen bu istatistik kütükleri, dikkate şayan bir basitlik ve teknik 
mükemmeliyet ile tanzim edilmiştir. Kendileri ile ünsiyet etmiş kimseler için, onlarda aranılan herhangi bir malumatı 
bulmak, bugün modern usullerle tanzim edilmiş olan bir katalog veya istatistik kitabını karıştırmaktan daha kolaydır. 
Binlerce ciltlik mevzubahis istatistik kütüklerini tanzim eden ellerin maharet ve ihtimamı ile, yazı ve rakam şeklinin 
intihabı, sahifeleri doldurmak ve bağlamak işlerinde hâkim olan zevkin asaleti ve kullanılan malzemenin ve cildin ne-
faseti ise, bize bu eski istatistik defterlerini canlı bir dekor ve resim seyreder gibi iç açarak ve hayranlık duyarak tetkik 
etmemizi mümkün kılmaktadır.”6 Bu tahrirlerde yazıya dökülen istatistiksel veriler sayesinde, imparatorluk denilen bu 
muazzam makinenin çarklarının nasıl işlediğini ve bu işleyişi rakamlarla temsil etmenin imkânını görmüş oluyoruz7. 
Görüldüğü üzere Osmanlı Devleti, istatistiksel bilgilerin toplanması ve kayda geçirilmesi hususlarında oldukça ilerle-
miştir. Zira devletin idarî-malî teşkilatının devamı için de böyle bir uygulamanın zorunluluğu ortadadır. Bunun içindir 
ki, devlet, bir çiftlik gibi kullandığı mülkünü iyi tanıyıp en rasyonel şekilde işletmek mecburiyetinde olması sebebiyle, 
topraksız köylülerin nerede bulunduklarını ve miktarlarını tespit etmeye, nüfus ve topraklara ait bilgileri göz önünde 
bulundurarak uygulanacak iskân politikalarını belirlemeye yarayacak istatistik malumatını temin etmek hususunda 
daima bir mecburiyet hissetmiştir. Devlet, defterlerde kayıtlı bu istatistiksel bilgiler vasıtasıyla savaş, kıtlık, hasta-
lıklar vs. gibi nedenlerle herhangi bir bölgede meydana gelen nüfus hareketlerinden haberdar olabiliyor, söz konusu 
durumla ilgili alınması gereken tedbirleri ve uygulanması icap eden politikaları etkin bir biçimde belirleyebiliyordu8. 

Çeşitli adlar ve amaçlar çerçevesinde hazırlanan istatistik listeleri sayesinde merkezdeki bürokrat, bir sancakta 
hangi köyde ne kadar nüfus bulunduğunu, toprak sahiplerinin ne kadar toprağı olduğunu, köylülerden hangilerinin 
topraksız olduğunu, ürettiği ürün miktarı ve fiyatını kısa bir zamanda bulur, belirler ve gereken kararı alırdı. Dolayı-
sıyla tahrirler sonucu sancak, kaza, nahiye idare birimlerine göre meydana getirilen listeler, merkezî yönetimin zaruri 
ve son derece etkin bir aracını oluştururdu. Bu uzun ayrıntılı listeler yapılırken, belli modeller, kısaltmalar, semboller 
geliştirilmiş, ayrıntılı bir kayıt sistemi uygulanmıştır. Özetle, hazırlanan defterler, belli bir idare sistemini uygulamada, 
doğru ve kapsamlı verilere ulaşmayı sağlayan özgün bir istatistik sistemidir9. Demografi ilminin müstakil bir nüfus 
tarihi oluşturabilmek için kullanabileceği nüfus istatistiklerini Avrupa’da ancak 19. yüzyıldan itibaren bulmak müm-
kündür. Modern anlamda nüfus sayımlarının Avrupa’da başlamasından evvelki zamanları demografi ilmi için bir nevi 
tarih öncesi sayanlar ve ondan önceki devirler için, ancak bazı rakamlar zikrederek belirli bir takım hadiselerin daha 
iyi anlaşılmasını ve açıklık getirilmesini temin etmenin mümkün olabileceğini iddia edenler vardır. Oysa Osmanlı 
Devleti, Avrupa’da 19. asırda gerçekleştirilen modern nüfus sayımlarının bir benzerini birkaç asır önce tahrir defterleri 
ile gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Osmanlı tahrir defterleri; aynı metotla ve aynı tarzda bir bütün olarak yapılmış, 
belirli aralıklarla tekrarlanmış, geniş sahaları içine alan, sistematik nüfus sayımlarının neticelerini ihtiva eden, zaman 
ve mekân içinde mukayeseye müsait bulunan aynı tip vesikalardan oluşmaktadır. Tarihî demografi ilmi için tarih ön-
cesi -istatistikten önceki devir- diye vasıflandırılan dönemin hudutlarını, tahrir defterleri nedeniyle Osmanlı ülkesinde 
belki de üç asır kadar geriye götürmek mümkündür10.

Osmanlı Devleti’nde tahrirlerin ne zamandan beri ve hangi aralıklarla yapıldığına, uygulamanın ne zaman son 
bulduğuna dair farklı görüşler bulunmaktadır. Bu konuda incelemelerde bulunan araştırmacılar öncelikle Osmanlı’da 
ilk toprak yazımının hangi devirde gerçekleştirildiğini izah etmeye çalışmaktadırlar. Ebül’ulâ Mardin ilk toprak ya-
zımının Sultan Orhan zamanında yapılmış olduğunu belirtirken, Ömer Lütfi Barkan da, Mardin’in görüşünü yerinde 
bulduğunu ifade etmektedir11. Mesele üzerine görüş bildiren müelliflerin çoğu Osmanlı İmparatorluğu’nda otuz yılda 
bir nüfus sayımı yapıldığını belirtirken, son sayımın ne zaman icra edildiğine dair farklı görüşler bulunmaktadır. Lütfi 
Paşa “Âsafnâme”sinde; “Reâyânın defterleri Dîvân’da mazbut olup otuz yılda bir tahrîr olunup mürdesi ve marizi çı-
kup tekrar yazılmak kânundur. Amma eski defter… noksan getürmemeğe sa’y itmek gerek.”12 diyerek tahrirlerin otuz 

6 Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hâkana Mahsus İstatistik Defterleri I”, s. 21-
22.

7 Ömer Lütfi Barkan, “Tahrir Defterlerinin İstatistik Verimleri Hakkında Bir Araştırma”, IV.	Türk	Tarih	Kongresi, 10-14 Kasım 1948, Ankara, 
s. 293.

8 Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hâkana Mahsus İstatistik Defterleri I”, s. 21-
22.

9 Halil İnalcık, “Osmanlı’da İstatistik Metodu Kullanıldı mı?”, s. 4.
10 Ömer Lütfi Barkan, “Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat	Mecmuası, C. X, İstanbul, 1953, s. 4-8.
11 Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hâkana Mahsus İstatistik Defterleri I”, s. 32.
12 Mübahat S. Kütükoğlu, Lütfi	Paşa Âsafnâmesi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1991, s. 40.
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yılda bir yapılmakta olduğunu ifade etmiştir. Sarı Mehmed Paşa da, “Nesayi’ül Vüzera V’el-Ümerâ” adlı eserinde her 
otuz senede bir sayım yapıldığını ve bunların defterlere kaydedildiğini belirterek Lütfi Paşa’nın verdiği bilgileri teyit 
etmektedir13. Mustafa Nuri Paşa ise “Netayic ül-Vukuat” adlı eserinde her yüz senede bir genel memleket sayımı ya-
pılmasının yasa gereği olduğu, bununla birlikte II. Selim zamanında bitirilen sayımdan sonra bir daha yapılamadığını 
belirtmektedir14. Ancak bu konu üzerine yaptığı araştırmaları sonucunda Ömer Lütfi Barkan, Mustafa Nuri Paşa’nın 
son nüfus sayımının II. Selim zamanında yapıldığına dair iddiasına karşı çıkmakta ve III. Murat devrinde yapılmış 
tahrirlerin mevcut olduğunu belirtmektedir15. Kanuni Sultan Süleyman’ın genel bir nüfus sayımı yaptırmaya teşebbüs 
ettiği ve tahrirlerin her yüz senede bir tashihini kanunnameye derç ettirdiği kaydedilmektedir. Ancak daha sonraları 
bu kayda hiç ehemmiyet verilmemiştir. 17. yüzyıl ortalarında Tarhuncu Ahmet Paşa’nın tanzim ettiği devletin gelir 
ve masraflarını gösteren layihası da bir nevi maliye istatistiği olarak görülebilir. Ayrıca Hammer’de, Katip Çelebi’nin 
istatistiğe dair bir risale neşrettiği kaydedilmiş ise de, bu risale ortaya çıkarılamamıştır16. 

Görüldüğü üzere Osmanlı Devleti, merkeziyetçi devlet yapısının etkisiyle kurulduğu dönemden itibaren yöneti-
mi altından bulunan toprakların insan ve maddi kaynaklarının tespitine önem vermiştir. Bu doğrultuda 14. yüzyıldan 
itibaren toprak yazımı ve nüfus sayımı yaptırmıştır. Daha çok askerî ve mali gerekçelerle gerçekleştirilen sayımlar 
neticesinde tutulan kayıtlar Defterhâne’de muhafaza edilmiş ve belirli aralıklarla tekrar edilmiştir. Bu suretle düzenli 
olarak elde edilen istatistiksel veriler devlet yönetiminde etkili birer araç olarak kullanılmıştır. Her ne kadar modern 
dönemlerin istatistik metot ve uygulamalarından farklı şekillerde gerçekleştirilmiş olsa da Osmanlı Devleti’nin bu 
alanda gösterdiği etkinlik çağdaşı birçok Avrupa ülkesine kıyasla oldukça gelişmiş düzeydedir. Bununla birlikte 19. 
yüzyılda ortaya çıkan birtakım iç ve dış etmenlerin etkisiyle iktidarın bu meseleye bakış açısı ve politikalarında bazı 
değişiklikler yaşanmıştır. 

I. Son Dönemde Devletin Nüfus Sayımı ve Istatistiklerin Toplanması Meselesine Bakışını Değiştiren Et-
menler

Klasik dönemde Osmanlı Devleti, idari ve askerî ihtiyaçlarını karşılamak üzere nüfus istatistiklerinin düzen-
lenmesine özen gösterirdi. 19. yüzyılda merkezileşme çabası içerisine giren devlet idarecileri için sayımlar, arazi 
tetkikleri ve kalıcı bir nüfus kayıt sistemi gibi meseleler son derece önem kazandı. Merkezileşme, hükümeti yeni idari 
sorumluluklar üstlenmek zorunda bıraktı ve bunların başarılı bir şekilde yürütülmesi için imparatorluğun beşeri ve 
mali kaynaklarına ilişkin bilgilerin derlenmesi zorunluluk haline geldi. Ordunun asker ihtiyacının karşılanması, etkin 
ve yedek birimler olarak örgütlenmesi için erkek nüfusun yaşı ve sayısı hakkında doğru bilgilerin edinilmesi gereki-
yordu. Muhakkak ki, bu da ancak sağlıklı bir kayıt sistemi sayesinde yürütülebilirdi. Bu dönemde Osmanlı askeriyesi, 
nüfus kayıtlarıyla yakından ilgilenerek, nüfus sayımı yapılması ve nüfusun düzenli olarak kaydedildiği bir sistemin 
uygulanması için hükümete baskı yaptı. Devlet idarecileri, bu idari ihtiyacı karşılamak üzere hem devlet hem de eyalet 
için nüfus sayımları yaptırdılar ve yıllıklar (salnameler) oluşturdular17. 

Osmanlı Devlet idarecilerini nüfus sayımları ve genel olarak tarım, ticaret, sanayi, eğitim vb. alanlarda istatistik-
lerin derlenmesi konusuna yönelten birtakım dış etmenler bulunuyordu. Bunların başında 18. yüzyılın ikinci yarısında 
Amerika’da yaşanan gelişmeler ve 1789 Fransız İhtilalinin ortaya çıkardığı yeni fikirler yer alıyordu. Amerika’da 
daha koloni döneminden itibaren temsiliyet meselesi tartışılmaya başlanmıştı. Başlangıçta temsiliyet İngiltere’nin 
Amerikan kolonilerindeki valileri aracılığıyla yürütülmüşse de zamanla nüfus, ekonomi ve askeri yönlerden güç kaza-
nan koloniler kendilerinin de nüfus oranlarına göre İngiliz parlamentosunda temsil edilmesi gerektiğini dile getirmeye 
başlamışlardır18. Amerika’nın bağımsızlığını elde etmesinden sonra da nüfus temelli temsiliyet meselesi önemini ko-
rumaya devam etti. Amerika’da istatistiğin kullanımı nüfus sayımı aracılığıyla vergilendirme ve temsiliyeti bağlandı-
rarak tartışıldı. Kongre’de temsiliyet nüfusa göre dağıtıldığı için nüfus politik gücün ve vergi kapasitesinin bir ölçü-
tüydü. Bu yüzden nüfusa dair kesin istatistiksel verilerin toplanması oldukça önemliydi. Bundan dolayı kayıtların tam 

13 Sarı Mehmed Paşa, Nesayi’ül Vüzera V’el-Ümerâ, Sadeleştiren: Hüseyin Ragıp Uğural, Ankara, 1969, s. 77. Bkz. “… reâyânın defteri dahî 
dîvan-ı defterhanesinde mazbut olub otuz senede bir tahrîr olunub mürde ve marîzleri ifraz ve hariç ez defter olanı müceddeden deftere kayd 
ittirilmek lâzımdır.”.

14 Mustafa Nuri Paşa, Netayic	ül-Vukuat	Kurumları	ve	Örgütleriyle	Osmanlı	Tarihi, C. I-II, Sadeleştiren: Neşet Çağatay, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, Ankara, 1992, s. 134.

15 Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hâkana Mahsus İstatistik Defterleri I”, s. 32.
16 Mehmed Cavit, İhsaiyyat, C. 1, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1325, s. 67; Joseph von Hammer, Büyük	Osmanlı	Tarihi, Üçdal Neşriyat, C. 5, 

İstanbul, 1994, s. 524-525.
17 Kemal H. Karpat, Osmanlı	Nüfusu	1830-1914, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, s. 35-36.
18 Clem Lack, “Colonial Representation in the Nineteenth Century: Pro-Consults of Empire and Some Australian Agents-General Part I”, The	

Royal	Historical	Society	of	Queensland, Issue: 3, 1964, pp. 456-458; Allan Nevins-Henry Steele Commager, ABD	Tarihi, Çev. Halil İnalcık, 
Doğu Batı Yayınları, 2013, s. 89-92, 101-102; William H. McNeill, Dünya Tarihi, Çev. Alâeddin Şenel, İmge Kitabevi, Ankara, 2008, s. 544-
545.
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ve doğru bir şekilde tutulabilmesi için 1839’da Amerikan İstatistik Kuruluşu oluşturuldu19. Birleşik devletler kanunu 
her devletin nüfusunun her on senede bir tahririni emrettiğinden 1790’dan beri kıtada nüfus sayımları yapılıyordu. 
1787 tarihli federal kanuna istinaden 1790 yılında yapılan ilk sayımda nüfus hür olanlar ve olmayanlar, daha sonra-
kinde beyazlar ve beyaz olmayanlar diye ayrılarak sayıldı20. Amerika’daki nüfusa göre temsiliyet ilkesi 1789 Fransız 
İhtilalinden sonra Avrupa’da da tartışılmaya başlanan meselelerden birisi oldu. 

 “Her halkın, insanlığın genel misyonunun gerçekleşmesinde yerini alacak kendi özel misyonu vardır. Her halkın 
milliyetini oluşturan, bu misyondur. Milliyet, kutsaldır.”21.

Bu dönemde Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçiliğin etkisiyle başlayan azınlık ayaklanmaları temelde nüfus 
ve temsiliyet meselesine dayanıyordu. Osmanlı idarecileri için bu durum yeni bir anlayışın başlangıcı oldu. Artık 
devlet, hangi bölgede ne kadar nüfusa sahip olduğunu, bu nüfusun tarihsel süreklilik içerisindeki gelişim ve duru-
munu bilmek ihtiyacını hissetmeye başladı. Bundan önce nüfus meselesine çoğunlukla mali ve askerî gerekçelerle 
bakılırken, artık siyasi nedenlerden dolayı da nüfus konusu büyük önem kazandı.  Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılın 
ilk çeyreğinin ardından nüfus meselesine yoğun bir şekilde yönelmesi ülkede istatistiğin gündeme gelmesini sağlayan 
başlıca etmenlerden birisi oldu. 1831’de gerçekleştirilen ilk nüfus sayımının ardından belirli aralıklarla yeni sayımlar 
yapılırken, gerek nüfus gerekse eğitim, sanayi, tarım, ticaret, sağlık vb. alanlarda daha düzenli kayıtların tutulması 
işlerini organize etmesi için bir İstatistik İdaresi’nin kurulmasına çalışıldı22.

Osmanlı idarecileri artık birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Osmanlı topraklarında da istatistik çalışmalarının 
düzenli bir biçimde yürütülmesi gerektiğini fark etmişlerdir. İstatistiğin ülkenin gelişimi noktasında sağlayacağı fay-
daları görmüşlerdir. Gerek Şûra-yı Devlet’te gerekse istatistik komisyonunun gerçekleştirdiği toplantılarda bu husus 
açıkça dile getirilmektedir: “İstatistik usulü bir devletin vüsat ve kabiliyet-i mülkiyesi ile mikdar-ı nüfusu ve müvel-
ledat ve fiyatın derecesi ve servet-i milliyenin keyfiyet-i husulüyle tedavül ve istihlakı ve memalik-i ecnebiye ile teati 
olunan hasılat ve bil cümle eşyanın cinsi ve mikdarı sureti sahihada bilinub halkın ona göre istihsal-i servet ve saade-
tine hizmet itmek ve menafi-i umumiyeye dokunan kavanin ve nizamatı tadil ve ıslah eylemek ve yeniden vaz’ı iktiza 
iden kavanin ve nizamatı tatbiki mümkün olacak surette tanzim etmek emrinde devletce mühim olduğu gibi servet-i 
milliyenin servet-i terakkisine en ziyade hizmet iden ziraat ve ticaret ve nafia ameliyatı memleketin istidad ve kabili-
yetine tevfik olunabilmek hususunda dahi halkca faideli bir kaidedir.”23 Benzer şekilde 21 Nisan 1881 tarihli Şûra-yı 
Devlet raporunda; doğru nüfus istatistikleri toplamanın yararı dile getirilmekte, Amerika ve Avrupalı ülkelerin uygu-
lamalarının incelenmesi ve örnek alınması gerektiği ifade edilmekteydi. Söz konusu raporda: “Bir hükümetin, nüfus 
istatistiklerinin sistemli olarak toplanması konusuna gösterdiği ilginin yalnızca askerî nedenlerden kaynaklanmadığını 
dile getirmek her şeyden önce bir görevdir. Hukuk, mülkiyetin korunması, mali denge ve yerel idarî düzen ve güven-
lik konularıyla ilgilenen bir hükümetin kendi nüfusunu tam olarak bilmesi, nizam ve intizam bakımından kazanılmış 
büyük bir başarıdır. Avrupa devletleri, nüfuslarının tamamıyla ilgili bilgilerin toplanmasına ve dağıtılmasına daima 
büyük önem vermişlerdir. Bu görevi (sayım ve kayıt) kusursuz olarak yerine getirmek bizim açımızdan zorunluluk, 
aciliyet ve büyük bir önem taşımaktadır.”24 ifadeleri kullanılmakta olup, nüfus istatistiklerinin düzenlenmesinin önemi 
açıkça vurgulanmaktadır.

Osmanlı yönetiminin modern istatistik yöntemlerini tatbik etmeye ve Batılı ülkelerdeki uygulamaları yol göste-
rici olarak örnek almaya istekli olduğu görülmektedir. 1886 yılında kendisi şerefine verilen resepsiyonda Amerikan 
büyükelçisi Samuel Sullivan Cox; Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni nüfus istatistiklerinin toplandığını ve bunların 
ülkesi için son derece yararlı olduğunu belirterek bu tip istatistiklerin Osmanlı idaresi için de faydalı olacağını öne 
sürmüştür. Cox’a o sırada bir sayım (1881-82 Sayımı) yapılmakta olduğu söylenmiş ve II. Abdülhamit kendisinden 
Amerikan elçiliğindeki mevcut istatistik incelemelerini istemiştir. Bunun üzerine büyükelçi, elçiliğin tercümanıyla 
birlikte Türkçeye çevrilmesi için iki cilt inceleme göndermiştir. Bir hamalın taşıdığı iki büyük kutu içerisine konularak 
gönderilen raporların üzerindeki gümüş bir plakada şöyle yazıyordu: “Birleşik Devletler Başkanı’ndan Padişah Haz-
retleri, Türkiye Sultanı’na”. Abdülhamit, büyükelçiye bu tip çalışmalarla yakından ilgilendiğini, bütün imparatorluk 
nüfusunun istatistiksel kaydının sistemli ve eksiksiz olarak yapılmasının en büyük arzusu olduğunu ve bu amacını 
gerçekleştirmek üzere talimat verdiğini belirtmiştir25. Cox’a göre; Abdülhamit bir müddet kendisine sunulan evraklar 

19 Fatma Müge Göçek-M. Şükrü Hanioğlu, “Western Knowledge, Imperial Control, and the Use of Statistics in the Ottoman Empire”, Center	
For	Research	on	Social	Organization	Working	Paper	Series, Department of Sociology, University of Michigan, No. 500, June 1993, pp. 6.

20 Mehmed Cavit, İhsaiyyat, s. 56; Ratip Yüceuluğ, Nüfus	Sayımları,	Cihandaki	Tarihçesi	ve	Gayesi, s. 8.
21 Eric Hobsbawm, Devrim	Çağı	1789-1848, Çev. Mustafa Sina Şener, Dost Kitabevi, Ankara, 2012, s. 147.
22 Emrah Çetin, İstatistiğin Kurumsal Tarihi: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, 2017, s. 48-49.
23 BOA. İ. DUİT, 59/38, 22 Muharrem 1297 (5 Ocak 1880), s. 2.
24 Kemal H. Karpat, Osmanlı	Nüfusu	1830-1914, s. 98-99.
25 Kemal H. Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History: Selected Articles and Essays, Brill NV, Leiden, 2002, pp. 138-140; Kemal 

H. Karpat, Osmanlı	Nüfusu	1830-1914, s. 99-100; Samuel Sullivan Cox, Bir	Amerikan	Diplomatının	İstanbul	Anıları	1885-1887, Çev. Gül 
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arasında Kızılderililere ait bulunan resim ve bilgileri inceledikten sonra istatistik raporlarına yöneldi ve bunlar Sul-
tanın büyük ilgisini çekti. Büyükelçi, zeki kavrayışlı ve istatistiklerin değerini anlayan bir idareci olarak tanımladığı 
Padişahın kendi ülkesinde de buna benzer uygulamaları icra ettirmeye istekli olduğunu ifade ediyordu. Cox, bu duru-
mu anılarında şu şekilde anlatıyordu:

“Padişaha sayım ciltleri de en az bu kadar ilgi çekici geldi. Bu istatistiklerin -değerlerimizin ve büyümemizin bir 
ilanı olarak kabul edilen- zenginliği padişahın hayretini mucip oldu. Özellikle orman ve mimarlık ciltlerini inceledi 
ve kendisi için bazı notlar aldı…”. “Her bir istatistik cildi kendisine –tarım, petrol, madenler, imalat sanayi, nüfus, 
pamuk, borçlar ve vergilendirme vb. böylece son cilde kadar sırayla- açıklandı. İdari siyasalara ilişkin böyle verilerle, 
müreffeh olmamızın çok doğal olduğu sonucuna vardı…”. “Bu unsurlar, kırk milyon kişiye hükmeden bu otokrat 
hükümdarca gözden geçiriliyor; zeki kavrayışla, bunların değerini ve kendi ülkesinde de uygulanma ihtiyacını hemen 
anlıyor. Daha sonra bana, kendi ülkesinde bir sayım yapmaya ilişkin sohbetimizi hatırlattı ve Sadrazam Kamil Paşa’ya 
işi başlatacak bir komisyon kurması talimatını verdiğini söyledi. Maliyeti konusunda endişeleri vardı.”26. Büyükelçi 
Cox’un anılarında da ifade ettiği gibi Abdülhamit, istatistik meselesinin önemini kavramıştır. Zira Padişah; tarım, 
ticaret, sanayi, nüfus, eğitim vb. tüm alanlarda istatistikler düzenleyen ve bu kapsamda bir kalkınma planı belirleyen 
hükümetlerin müreffeh olmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ediyordu.

Avrupa’da Viyana Kongresi sonrası birer sosyal tepkime olarak ortaya çıkan 1830 ve 1848 İhtilalleri liberalizm 
ve nasyonalizm fikirlerine dayanıyordu27. Şüphesiz bu fikirler için de temsiliyet kavramı son derece önemliydi. Tem-
siliyet ise bu dönemde nüfus üzerinden tartışılıyor ve sembolleştiriliyordu. Avrupa’da olduğu gibi Osmanlı ülkesinde 
ortaya çıkan azınlık ayaklanmalarında da temsiliyet meselesi önemli bir yer tutuyordu. Zira II. Mahmut dönemin-
den itibaren ortaya konulmaya çalışılan yönetim düşüncesi ve devlet politikası liberalizm ve nasyonalizmin getirdiği 
olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya yönelikti. Bir başka deyişle imparatorluğa bağlı halkları bir arada tutmak ve 
devletin parçalanışını önlemek düşüncesinin ürünüydü. Bu amaçla devlet içinde her kesimden topluluğun temsil edi-
lebileceği, bir ve bütün bir Osmanlı tebaası yaratılmaya çalışılıyordu. Yani “her sınıf tebaanın eşitliği” prensibine 
dayalı bir politika geliştirilerek “Osmanlılık” siyaseti devlet politikası yapılıyordu28. Nitekim II. Mahmut’un “Ben te-
baamın müslümanını câmide, hıristiyanını kilisede, mûsevîsini de havrada fark ederim, aralarında başka gûnâ bir fark 
yoktur.”29 sözleri de bu politikanın yansımasıdır. Bununla birlikte Tanzimat devrinden itibaren Osmanlı hükümetinin 
tüm tebaayı bir arada tutacak ve her kesimin temsil edilmesini sağlayacak birtakım politikalar geliştirmeye çalıştığı 
görülmektedir. Örneğin; bu dönemde oluşturulan Muhassıllık Meclisleri, Eyalet Meclisleri, Vilayet, Liva ve Kaza 
İdare Meclisleri gibi idari örgütlenmelerde Müslüman üyelerin yanı sıra gayrimüslimlere de yer verilmesine30 dikkat 
edilmiş olması hükümetin temsiliyet ilkesini Osmanlı tebaasını bütünleştirici bir araç olarak kullanmaya çalıştığını 
göstermektedir. Ancak gerek liberalizm ve nasyonalizm düşüncelerinin etkisi gerekse başta Rusya olmak üzere Avru-
palı devletlerin Osmanlı tebaası azınlık halklarını isyana teşvik etmeleri nedeniyle Osmanlı hükümetinin uygulamaya 
çalıştığı politikalar ve aldığı tedbirler halkı bir arada tutmak için yeterli olmamıştır. 

“Bir devlet bazen bir ulus yaratabilir, ama bir ulus için bir devlet yaratmak doğaya karşı çıkmaktır.”31.
Bu ayrılış süreçleri ise uluslararası siyaset ve hukuk önünde çoğunlukla nüfus ve temsiliyet ilkesine dayandı-

rılmaya çalışılmıştır. Bundan dolayı Osmanlı hükümeti hangi bölgede ne kadar nüfusa sahip olduğunu, bu nüfusun 
tarihsel süreklilik içerisindeki gelişim ve durumunu bilmek ihtiyacını hissetmeye başlamıştır. Bu düşünce hükümeti 
bu alanda daha etkin politikalar izlemeye yöneltmiş ve istatistiksel kayıtların daha düzenli ve güvenilir bir şekilde 
tutulmasına çalışılmıştır. Zira özellikle yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan siyasi problemler ile imparatorluğun 
dağılma sürecinde ortaya çıkan uluslararası anlaşmalarda politikaların belirlenmesi ve karar alma sürecinde nüfus ista-
tistiklerinin ne denli önemli olduğu açıkça görülmüştür. Bu araştırmada iki olay üzerinden söz konusu nüfus istatistik-
lerinin temsiliyet meselesine dayalı uluslararası sorunların çözümünde oynadığı rol tartışılacaktır. Bu olaylardan birisi 
Makedonya sorunu diğeri ise Lozan Barış Müzakereleri sırasında gündeme gelen Musul-Kerkük nüfusu meselesidir.

Çağalı Güven, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2013, s. 40-41.
26 Samuel Sullivan Cox, Bir	Amerikan	Diplomatının	İstanbul	Anıları	1885-1887, s. 44-48.
27 Fahir Armaoğlu, 19.	Yüzyıl	Siyasi	Tarihi	(1789-1914), Alkım Yayınevi, İstanbul, 2007, s. 111.
28 Halil İnalcık, “Tanzimat Nedir?”, Tanzimat	Değişim	Sürecinde	Osmanlı	İmparatorluğu, Ed. Halil İnalcık-Mehmet Seyitdanlıoğlu, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2012, s. 49.
29 Reşat Kaynar, Mustafa	Reşit	Paşa	Ve	Tanzimat, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2010, s. 100; Abdurrahman Şeref, Tarih	Musahabeleri, 

Matbaa-i Amire, İstanbul, 1339, s. 65; Engelhardt, Tanzimat	ve	Türkiye, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 1999, s. 41; Yavuz Abadan, “Tanzimat 
Fermanı’nın Tahlili”, Tanzimat	Değişim	Sürecinde	Osmanlı	İmparatorluğu, s. 77.

30 Musa Çadırcı, Tanzimat	Döneminde	Anadolu	Kentleri’nin	Sosyal	ve	Ekonomik	Yapısı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1997, s. 212, 
219, 254-261.

31 Norman Davies, Avrupa	Tarihi, Çev. Ed. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara, 2011, s. 860.
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II. Makedonya Sorunu Üzerinden Osmanlı Nüfus Istatistiklerinin Temsiliyet Meselesine Dayanan Ulus-
lararası Sorunların Çözümüne Katkısını Düşünmek

II. Abdülhamit’i nüfus meseleleriyle ilgilenmeye iten sebeplerin başında siyasi nedenler geliyordu. 1878 Berlin 
Antlaşması’yla başlayan dönemde iç ve dış politikada yeni bir dönemece girilmişti. Antlaşmanın 23. maddesi Make-
donya’da Avrupa devletlerinin denetiminde reformlar yapılmasını, 63. maddesi ise Doğu Anadolu vilayetlerinde idari 
reformlar yapılmasını öngörmekteydi. Böylelikle yeni dönemde Osmanlı siyasetinin merkezine Doğu Anadolu’da 
“Ermeni Meselesi”, Balkanlar’da ise “Makedonya Meselesi” oturacaktı32. Osmanlı hükümeti, bu meselelerin Avru-
palı devletlerin müdahalesine açık hale gelmemesi için özel bir çaba sergiliyordu. Bu sorunlar büyük oranda nüfus 
ve temsiliyet meselesi üzerinde şekillendiği için Osmanlı hükümeti Balkanlar’da ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde 
güvenilir nüfus istatistiklerinin düzenlenmesini istiyordu.

Osmanlı Devleti’nin son döneminde nüfus ve temsiliyet meselesine dayalı uluslararası sorunların başlıca mer-
kezlerinden birisi Rumeli topraklarıydı. 19. Yüzyılın başlarından itibaren milliyet kavramının Balkan ulusları arasında 
hızla yayılmasının ardından bağımsız milli devletler ortaya çıkmaya başlamıştır. Ancak kısa süre içerisinde “Büyük 
Devlet” olma idealiyle donanan devletler diğer ulusları da hâkimiyet altına alma çabasına girişmişlerdir. “Büyük 
Bulgaristan”, “Büyük Yunanistan” ya da “Büyük Sırbistan” yaratmaya çalışan hükümetler, diğer ulusları görmezden 
gelerek bölge üzerinde hak iddia etmeye başlamışlardır. Bununla birlikte nüfus ve temsiliyet ilkeleri dönemin siyase-
tinin temelini oluşturduğundan idealindeki büyük devleti yaratmaya çalışan idareciler bölgenin demografik yapısını 
kendi lehlerine olacak şekilde değiştirmeye çalışmışlardır. Hepsi de yeni topraklar istemekte, milliyetçi ve emperyalist 
ihtiraslara kapılmakta, tarihin herhangi bir döneminde kendi halklarının yaşadığı toprakların tümünü talep etmekte ve 
hiçbiri de o gün o topraklarda değişik halkların yaşadığını, diğerlerinin aynı tarihi hakları talep edeceklerini düşünme-
mekteydiler33. Avrupa kamuoyunu yanlarına çekmek için de sürekli olarak doğruluğu oldukça belirsiz nüfus istatis-
tikleri ortaya çıkarmaya ve siyasal iddialarını bunlarla desteklemeye özen göstermişlerdir. Osmanlı Devleti ise gerek 
bu iddiaların önüne geçmek gerekse Viyana Islahat Programı ve Mürzsteg Programı çerçevesinde yükümlülüklerini 
yerine getirmek için bölgede yeni baştan detaylı bir sayım yaptırmayı planlamıştır. Zira bu programlar bölgede görev 
yapacak jandarma ve zabit oranının tespit edilmesi ve yeni vilayet sınırlarının belirlenmesinde milliyet prensibinin 
temel ilke olarak benimsenmesini öngördüğünden bölgenin nüfus rakamlarının doğru bir şekilde ortaya konulması son 
derece önemliydi. Nitekim Rumeli Vilayeti Umum Müfettişi olarak görevlendirilen Hüseyin Hilmi Paşa, 1904 yılında 
bölgede bir nüfus sayımı yaptırmaya çalışmıştır. Ancak yüzyıllardır iç içe geçmiş birçok ulusun bir arada yaşadığı 
ve adeta “yamalı bohçayı” andıran coğrafyada böylesi bir işi gerçekleştirmek oldukça zordur34. Burayı ziyaret eden 
Avrupalılar bölgenin siyasi, idari ve demografik açıdan sahip olduğu karmaşa karşısında şaşkına dönüyordu. Örneğin; 
Selanik’i ziyaret eden iki İngiliz gezgin kenti; “tarihsel olarak Rum, siyasal olarak Türk, coğrafi olarak Bulgar ve et-
nografik olarak Yahudi” şeklinde tarif ediyordu. Bir başkası “nüfus karmakarışık bir şey” diye yazıyordu35. Bölgedeki 
demografik çeşitlilik buradaki milletlerin bölgeye hâkim olmak, bunu da nüfus üstünlüğüne dayandırmak düşüncesi 
ile birleşince ortaya birbirinden farklı istatistikler çıkıyordu. 19. yüzyılın sonlarında Bulgar, Sırp ve Rum ulusal ista-
tistikleri incelendiğinde Makedonya nüfusu üzerindeki görüş ayrılıkları açıkça izlenmekteydi36. Buna göre yüzyılın 
sonunda bölge nüfusu şu şekildeydi:37

32 Nadir Özbek, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, 1876-1909”, Türklük	Araştırmaları	Dergisi, Sayı: 16, 2004, s. 71-
72.

33 Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı	İmparatorluğu	ve	Modern	Türkiye, Çev. Mehmet Harmancı, C. 2, E Yayınları, İstanbul, 2010, s. 
243. 

34 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. 4, Türkiye Basımevi, İstanbul, 1961, s. 344-345. Danişmend’in Rumeli vazi-
yetine dair şu ifadeleri meseleyi açıkça ortaya koymaktadır: “Fakat	o	zamanki	Makedonya	ıslâh	edilebilecek	bir	yer	değildir!	Bâb-ı	Âlî’nin 
yeni	tedbirlerine,	Müfettiş-i	Umumînin	salâhiyetlerine,	Ta’limâtnâme	mucibince	Hristiyanlarla	Müslümanlardan	muhtelit	jandarma	ve	polis	
teşkilâtı	kabul	edilmiş	olmasına,	malî	ve	adlî	ıslâhât	esaslarının	ilânına	rağmen,	bir	taraftan	Rusya	ile	Avusturya’nın	mütemâdî	tahrikâtı	ve	bir	
taraftan	da	Bulgar,	Sırp	ve	Yunan	rekabetleriyle	ihtiraslarının	kanlı	şekiller	almış	olması,	Makedonya’yı	artık	sönmez	bir	fesad	ocağı	haline	
getirmiştir.”. a.g.e. , s. 345.

35 Mark Markozower, Selanik,	Hayaletler	Şehri,	Hristiyanlar,	Müslümanlar,	Yahudiler	1430-1950,	Çev. Gül Çağalı Güven, Alfa Kitabevi, İstan-
bul, 2013, s. 338.

36 Stefanos Yerasimos, Milliyet ve Sınırlar Balkanlar, Kafkasya ve Orta-Doğu, İletişim Yayınları, İstanbul, 2010, s. 63-64.
37 Kemal H. Karpat, Osmanlı	Nüfusu	1830-1914, s. 135.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

285

Tablo-1. Çeşitli Ulusal İstatistiklere Göre Makedonya’nın Nüfusu

Etnik Topluluklar Bulgar İstatistikleri (Kosova hariç) Sırp İstatistikleri Rum İstatistikleri

Türkler 499.204 231.400 634.017

Bulgarlar 1.181.336 57.600 332.162

Rumlar 228.700 201.140 652.797

Arnavutlar 128.711 165.600 belirtilmemiş

Vlahlar (Romenler) 80.767 69.665 25.101

Sırplar 700 2.048.320 belirtilmemiş

Yahudiler 67.840 64.645 53.147

Çingeneler 54.557 28.730 8.911

Diğerleri 16.407 3.500 18.685

Toplam 2.258.222 2.870.600 1.724.820

Rumeli’de siyasal çıkar elde etme yolunun nüfus olarak sayısal üstünlük sağlamaktan geçtiği bir dönem yaşanı-
yordu. Bölgedeki tüm milletler nüfus oranlarını kendileri lehine değiştirecek her yola başvurmaktan kaçınmıyorlardı. 
Osmanlı hükümeti ortaya çıkacak siyasi sorunların çözümünde önemli bir araç olacağından siyaseten elini nüfus 
istatistikleriyle güçlendirmek istiyordu. Bu arada devletin bölgedeki en üst düzey yetkilisi olan Hüseyin Hilmi Paşa 
da, yeni bir sayımın yapılmasının zorunlu olduğunu bildiriyordu38. Çünkü Rumeli coğrafyasına hâkim olmak isteyen 
her gücün temel ve hukuki dayanağı daha önce yapılmış olan nüfus sayımlarıydı. Yeni nüfus sayımının güvenilir ve 
sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bölgedeki tüm unsurların sayım işine görevli olarak dâhil 
edilmesine çalışılmıştır. Nüfus sayım heyetlerinin içinde gayrimüslimler de yer almıştır. Bununla birlikte sayım esna-
sında Bulgar nüfusun fazla gösterilmesi adına kendilerince bazı hileler yapıldığı anlaşılmıştır. Tespit edilen yanlışlık-
ların düzeltilmesi, bölgenin Müslim ve gayrimüslim nüfus rakamlarının doğru bir şekilde ortaya çıkarılması için bazı 
yerlerde yeniden sayım yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca alınacak sonuçlara göre Daire-i Askeriye tarafından bir 
etnografya haritası hazırlanacağı bildirilmiştir. Haritaya işlenmek üzere kaza, nahiye ve karye isimlerinin de kaydedi-
leceği belirtilmiştir39. Ancak söz konusu sayımın kısa sürede tamamlanması mümkün olmamış, sayım işlemleri pey-
derpey yürütülmüştür. Bölgenin içinde bulunduğu siyasi ve demografik kargaşa göz önünde bulundurulduğunda bu 
durum doğal karşılanabilir. Bununla birlikte sayım işlemi tamamlanan vilayet ve kazalara ait sayım raporları Rumeli 
Umum Müfettişliği makamına bildiriliyor, burada incelenen raporlar bir araya getirilerek genel tablolar oluşturulu-
yordu. Milliyet esasına göre yapılan sayımda (1904 sayımı) Vilayet-i Selase’ye (Selanik-Kosova-Manastır) ait nüfus 
rakamları şu şekildeydi:40

38 Macedonia	Documents	And	Materials,	Ed. Prof.	Voin	Bozhinov,	Prof.	L.	Panayotov,	  Bulgarian Academy Of Sciences Institute of History 
Bulgarian Language Institute, Sofia, 1978, pp. 78.

39 BOA. DH.MKT. 672/47, 23 Zilkade 1325/28 Aralık 1907.
40 BOA. Y.PRK.MK. 12/92, 29 Zilhicce 1320/29 Mart 1903. Makedonya nüfusu üzerine inceleme yapan birçok araştırmacı Hüseyin Hilmi Pa-

şa’nın 1904 yılında bölgede yaptırdığı sayım sonuçlarını güvenilir bulmakta ve hemen hemen söz konusu sayım sonuçlarına yakın rakamlar 
ortaya koymaktadır. Justin McCarthy, “Muslims In Ottoman Europe: Population From 1800 To 1912”, Nationalities Papers, Vol. 28, No. 1, 
2000, pp. 29; Bkz. Stanford J. Shaw-Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, s. 258; Musa Şaşmaz, “Analysis Of 
The Population Table Of The Census Of Solanica Of 1903-04”, OTAM Dergisi, Sayı: 5, 1994, s. 363. Bununla birlikte bir kısım araştırmacılar 
ise 1904 sayımı sonuçlarına göre bölgede yaşayan Türk nüfus sayısının aşırı derecede abartılı olduğunu iddia etmekte ve Osmanlı Devleti’nin 
ortaya koyduğu rakamların neredeyse yarısı kadar bir Türk nüfus bulunduğunu belirtmektedir. Buna göre bölgedeki Türk nüfusu 634.016 ki-
şiden ibarettir. Ancak söz konusu bu son rakam tarihsel süreklilik içerisinde değerlendirildiğinde gerçek rakamlarla örtüşür nitelikte olmaktan 
oldukça uzak durmaktadır. Bkz. https://www.google.com.tr/search?dcr=0&ei=0YIJWrfGOInYwALp66eIBA&q=1904+macedonia+populati-
on.pdf&oq=1904+macedonia+population.pdf&gs_l=psyab.3...4312.5420.0.5714.5.5.0.0.0.0.105.487.3j2.5.0....0...1.1.64.psy-ab..0.0.0....0.r-
9tIDDTFjDI. Son Erişim Tarihi: 13.11.2017.
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Tablo-2.  Milliyet Esasına Göre Vilayet-i Selase Nüfusu

Selanik Kosova Manastır Toplam

M
üs

lü
m

an
Türk 505.000 95.000 115.000 715.000

1.
52

5.
00

0

2.
98

3.
00

0

Boşnak - 100.000 - 100.000

Arnavut - 400.000 310.000 710.000

G
ay

rim
üs

lim

Arnavut - 120.000 80.000 200.000

1.
38

4.
00

0

Rum 325.000 - 100.000 425.000

Bulgar 260.000 148.000 185.000 593.000

Ulah - - 56.000 56.000

Sırp 3.000 105.000 7.000 115.000

D
iğ

er

Yahudi 65.000 - 5.000

70
.0

00

Çingene 1.000 2.000 1.000

4.
00

0

Osmanlı Devleti’nin bölgedeki genel müfettişi Hüseyin Hilmi Paşa aracılığıyla yaptırdığı 1904 sayımı rakamları 
birçok araştırmacı tarafından bölgede yapılan sayımlar arasında gerçeğe en uygun sonuçlar olarak kabul edilmekte-
dir41. Şüphesiz bu Osmanlı nüfus istatistikleri bölgede nüfus ve temsiliyet meselesi üzerinden yaşanan sorunların çö-
zümünde en önemli araçlardan birisi niteliğindeydi. Ancak o dönemde her millet kendi politikalarını desteklemek için 
birtakım istatistiklerle ortaya atılmakta ve bunun üzerinden çeşitli iddialarda bulunmaktaydı. Avrupalı büyük devletler 
ise çıkarları açısından hangi sonuçları daha uygun buluyorlarsa bu istatistikleri ön plana çıkarmaya çalışmaktaydı. 
Böylesi bir ortamda meselenin çözümü gittikçe zorlaşıyordu. Bununla birlikte 1904 sayımında milliyet prensibine 
göre sayımın gerçekleştirilmiş olması da beraberinde tartışmaları getirmişti. Herkes kendi ulusuna ait rakamları fazla 
göstermeye, bunun üzerinden bölgede hayata geçirilecek siyasi amaçlarına ulaşmaya çalışmaktaydı. Bu konuda özel-
likle Bulgarlar yoğun bir çaba içerisindeydi. Örneğin; Sofya’da yayımlanan bir harita üzerinde oynamalar yaparak 
Rumeli vilayetlerindeki Bulgar nüfusu fazla göstermeye çalışmışlardı. Ayrıca bölgede toplam Hristiyan nüfus sayısı 
Müslüman nüfustan fazla gösterilmişti42. Ayrıca Bulgar basını sık sık sayımlarda usulsüzlük yapıldığına dair haberler 
yayınlıyor ve seçimin meşruiyetine gölge düşürmeye çalışıyordu43. Bölgede milliyet prensibine göre sayım yapılması 
sık sık şikâyet ve tartışma konusu olmakta, eskiden beri olduğu gibi din esasına göre değil de milliyet prensibine göre 
sayım yapılmasının doğru olmadığı ifade edilmekteydi44. Osmanlı Devleti’nin bölgede yaptırdığı 1905/1906 sayım-
ları ise temelde din esasına dayanıyordu. Din esasına göre Vilayet-i Selase’ye (Selanik-Kosova-Manastır) ait nüfus 
rakamları şu şekildeydi45:

41 Justin McCarthy, “Muslims In Ottoman Europe: Population From 1800 To 1912”, pp. 29.
42 BOA. MV. 152/57.
43 BOA.HR.SFR.04. , 454/49; BOA.TFR.1.A. , 25/2493.
44 BOA.DH.MKT. , 926/50.
45 İSAM. HHP/12/1097; 1905-1906 sayımında Vilayet-i Selase nüfusunun din, milliyet ve cinsiyet prensiplerine göre dağılımı için bkz. Cem 

Behar, Osmanlı	İmparatorluğu’nun	Ve	Türkiye’nin	Nüfusu	1500-1927, Tarihi İstatistikler Dizisi, C. 2, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü 
Yayınları, Ankara, 2003, s. 55-57.
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Tablo-3. Din Esasına Göre Vilayet-i Selase’nin Nüfus Rakamları

Müslim Patrikhaneye 
mensup

Eksarhhaneye 
mensup Musevî Toplam Sancak 

233.098 211.389 92.752 48.889 586.128 Selanik

150.045 82.334 131.476 1.580 365.435 Preveze

126.982 32.307 5.194 2.176 166.659 Drama

510.125 326.030 229.422 52.645 1.118.222 Selanik toplam

164.066 27.290 181.123 2.045 374.524 Üsküp

278.870 111.328 390.198 Priştine

121.264 30.210 151.474 İpek

55.270 28.668 83.938 Pesençe

32.832 15.232 48.064 Taşlıca

221.882 25.482 19320 266.624 Prizrin

874.184 238.210 200.443 2.045 1.314.882 Kosova toplam

107.819 102.602 161.958 6.359 378.738 Manastır

95.574 94.880 13.176 1.291 204.921 Gürice

80.896 130.322 3.393 43 214.654 Serfice

86.012 6.508 92.520 İlbasan

142.701 13.666 10.628 166.995 Debre

513.002 347.978 189.155 7.293 1.057.828 Manastır toplam

1.897.311 912,218 619,020 62,383 3.490.932 Üç vilayet toplamı

20. yüzyılın başlarında artık iyice çıkmaza sürüklenmiş olan Makedonya sorununun çözümünde Osmanlı nüfus 
istatistikleri oldukça önemli bir araçtı. Siyasi ve hukuki açıdan uluslararası alanda devletlerin ortaya koyacağı iddi-
aların desteklenmesi hususunda en önemli dayanak noktası bu istatistiksel verilerdi. Bundan dolayı Osmanlı Devleti 
bölgede titizlikle sayımlar yaptırmaya ve güvenilir rakamlara ulaşmaya çalışmaktaydı. Bilindiği üzere Makedonya 
sorunu o dönemde politik yollarla çözüme kavuşturulamamış, Osmanlı devlet adamları nüfus istatistiklerinden ya-
rarlanarak siyasetlerini şekillendirmek imkânını dahi bulamamışlardı. Balkan Savaşları neticesinde Osmanlı Devleti 
Makedonya topraklarını bütünüyle kaybetmişti46. Bununla birlikte bugün meselenin her yönüyle ortaya konulmasında 
ve anlaşılmasında söz konusu nüfus istatistikleri hala önemini korumaktadır.

III. Lozan Barış Müzakereleri Sürecinde Musul Meselesinde Nüfus Istatistiklerinin Gündeme Gelmesi ve 
Nüfusa Dayalı Temsiliyet Tartışmaları

Ülkemizde cumhuriyete geçiş sürecinde yaşanan birtakım gelişmeler istatistiğin devlet idaresinde ne kadar 
önemli olduğunu ortaya koymuştur. Lozan Barış Müzakereleri sürecinde Musul vilayetinin geleceği üzerine yapılan 
tartışmalarda, Türk ve İngiliz tarafları iddialarını desteklemek için vilayetin nüfus istatistiklerine dair bilgileri dile 
getirmişlerdir. 23 Ocak 1923’te yapılan görüşmede Türk Heyeti, Musul vilayetinin Misak-ı Milli sınırları içerisinde 
yer aldığını ve başka bir devlete bırakılamayacağını ifade etmiştir. Bu konudaki tezini şu açıklamalarla desteklemeye 
çalışmıştır47:

46 Midhat Sertoğlu, Mufassal	Osmanlı	Tarihi	Resimli-Haritalı, C. VI, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s. 3490-3514.
47 Lozan	Barış	Konferansı	Tutanaklar	Belgeler, Cilt: I, Kitap: I, Çev. Seha L. Meray, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No. 

291, Ankara, 1969, s. 343.
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“Musul vilayetinde yerleşik nüfus 503.000 kişiye varmaktadır. Vilayet içinde bundan başka Kürt, Türk ve Arap 
göçebe aşiretler de vardır. Bunlar aşağı yukarı 170.000 kişi kadardır. Bu göçebe aşiretler mevsimlere göre yer değiştir-
mekte, hatta yılın kimi dönemlerinde vilayetten bile ayrılmaktadırlar. Bu yüzden sayılarını kesin olarak hesaplamaya 
imkan yoktur. Bunun içindir ki bunları gerçekten Musul nüfusundan saymak mümkün değildir. Vilayetin yerleşik 
nüfusunu meydana getiren 503.000 kişi resmî son Türk istatistiklerine göre aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır.”.

Tablo-4. Lozan Müzakerelerinde Türk Heyeti’nin Ortaya Koyduğu Nüfus İstatistikleri

 Kürt Türk Arap Yezidî Müslüman 
Olmayan Toplam

Süleymaniye Sancağı 62.830 32.960 7.210   103.000

Kerkük Sancağı 97.000 79.000 8.000   184.000

Musul Sancağı 104.000 35.000 28.000 18.000 31.000 216.000

Musul Vilayetinin Toplam Nüfusu 263.830 146.960 43.210 18.000 31.000 503.000

Yukarıda verilen tabloda; Musul vilayeti nüfusunun 263.830’u Kürt, 146.960’ı Türk, 43.210’u Arap, 18.000’ı 
Yezidi ve 31.000’i Müslüman olmayan unsurlar olarak kaydedilmiştir. İsmet Paşa bu hususta yaptığı açıklamada; 
“Musul vilayetinde 410.970 Türk ile Kürde karşılık 31.000 Müslüman olmayan vardır. Demek ki, vilayet nüfusunun 
beşte dördünden çoğunu Türklerle Kürtler ve beşte birinden azını da Araplar ve Müslüman olmayanlar meydana 
getirmektedir.” demiştir. İsmet Paşa, Türkiye’nin askere alma zorunlulukları yüzünden vilayetteki nüfus hareketini 
çok doğru olarak bilmek zorunda olduğunu, Türk istatistiklerinin I. Dünya Savaşı’ndan önce esaslı bir inceleme sonu-
cunda ve nüfusun çeşitli unsurları arasındaki oranı gösteren rakamları değiştirmekte hiçbir siyasal çıkarı olmadığı bir 
sırada düzenlendiğini ifade etmiştir. Buna karşılık İngiliz Hükümetinin otoritesini bile kuramadığı bir vilayetin yalnız 
bir parçasını dolaşan birkaç memurun, bu vilayetin tümüne ilişkin olarak doğru istatistikler düzenleyebilmesini kabul 
etmenin imkânsız olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Türk Heyeti, İngiliz Temsilci Heyeti’nin verdiği rakamlara göre de; 
Araplarla Müslüman olmayanların vilayet nüfusu içinde azınlıkta, Kürtlerle Türklerin de çoğunlukta olduğu ifade ede-
rek azınlık durumunda olan Araplara Musul’un bağlanmasının haksızlık olacağını beyan etmiştir. Bu hususta yaptığı 
açıklamaya 1921 yılına ait İngiliz Temsilci Heyeti’nin Musul vilayetinin nüfus rakamlarını kaydettiği bir tabloyu da 
ekleyerek iddialarını desteklemeye çalışmıştır. Söz konusu tablo şu şekildedir:48. 

Tablo-5. İngilizlerin Hazırlattığı Musul Vilayetinin Nüfus Rakamlarına 
Dayanarak Türk Heyeti’nin Ortaya Koyduğu İstatistikler

 Arap Kürt Türk Hıristi-
yan Yahudi Toplam

Musul 170.663 179.820 14.895 57.425 9.665 432.468

Erbil 5.100 77.000 15.000 4.100 4.800 106.000

Kerkük 10.000 45.000 35.000 600 1.400 92.000

Süleymaniye  152.900 1.000 100 1.000 155.000

Toplam 185.763 452.720 65.895 62.225 16.865 785.468

Türk Heyeti’nin Musul’un nüfusuna dair bu savunmasına karşılık İngiliz Heyeti’nin Başkanı Lord Curzon; İsmet 
Paşa’nın verdiği rakamların yıllarca öncesinin istatistikleri olduğunu belirterek: “Bu Türk istatistiklerinin ve rakam-
larının yalnız askerlik hizmetine alınma ve bu hizmetten bağışık tutulma çizelgelerini hazırlamak için düzenlendiği 
de çok iyi bilinmektedir. Bu çizelgelerde binlerce ad eksiktir. Çünkü bir takım kimseler, şu ya da bu yoldan askerlik 
hizmetinden yakayı kurtarabilmiştir. Bu yüzden İsmet Paşa kendisine duyduğum bütün saygıya rağmen, öne sürdüğü 

48 Lozan	Barış	Konferansı	Tutanaklar	Belgeler, Cilt: I, s. 343-345.
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rakamları kabul etmememe izin vermelidir.” ifadelerini kullanmıştır. Lord Curzon’a göre; 1921 yılında İngiliz subay-
larının hazırladığı rakamlar Musul vilayetinin gerçek nüfusunu yansıtmaktadır. Buna göre; Araplar 186.000, Kürtler 
455.000, Türkler 66.000, Hıristiyanlar 61.000 ve Yahudiler 17.000 olmak üzere Musul’un toplam nüfusu 750.000 
ile 800.000 arasındadır49. Lord Curzon, bu istatistiklere göre; Arapların bütün nüfusun dörtte birini oluşturduklarını 
belirtmiş; “Musul, Arapların yaptığı bir Arap şehridir. Yüzyıllar süren Türk işgali boyunca şehir, Arap karakterini yi-
tirmemiştir. Hangi mantık ya da hak gözetirlik ilkesi uyarınca bu Arap ülkenin Ankara’ya teslimi gerektiğini bir türlü 
anlayamamaktayım.” diyerek Musul’un Türkiye’ye bırakılmasına karşı çıkmıştır50. 

Lozan Barış Görüşmeleri sırasında yaşanan bu gelişmeler bilginin karar verme süreçlerinde ne kadar etkili ol-
duğunu göstermiştir. Ayrıca devletlerin gelecekleri belirlenirken, bilginin istatistiklerle desteklenerek kesin verilerin 
ortaya konulmasının ne denli önemli olduğu gerçeği bir kez daha görülmüştür. Lozan Barış Görüşmeleri sırasında 
Musul-Kerkük konusu uzun tartışmalara neden olmuş, ancak konferansta Musul’un statüsüyle ilgili kesin bir sonuç 
alınamamıştır. Bununla birlikte konunun Lozan Konferansı’ndan sonraki bir tarihte sonuca bağlanması kararlaştırıl-
mıştır. Nitekim Musul bölgesi, 5 Haziran 1926 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması gereğince petrol üretiminden 
Türkiye’ye birtakım haklar tanınmakla birlikte, Milletler Cemiyeti’nin de desteğiyle İngiliz mandası altında bulunan 
Irak Devleti’ne bırakılmıştır51.

Şüphesiz, bu gelişmeler Cumhuriyeti kuran kadrolara, devlet yönetiminde istatistiğin önemini açıkça göstermiş-
tir. Belki de bu yüzden Cumhuriyet idarecilerinin üzerine eğildikleri ilk konulardan birisi istatistik meselesi olacak-
tır52. Mustafa Kemal Atatürk’ün, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın ikinci büyük kurultayında sarf ettiği: “Fırkamız nüfus 
işlerini başlıca mesaiden addeder. Pek uzun seneler mütemadi ve muntazam mesaiye ihtiyaç gösteren nüfus meselesi 
iktisadi, fenni, içtima ve siyasi nokta-ı nazardan mürekkep ve münkasım olduğu bütün cepheleriyle mütalaa olunmak 
ve yekdiğerini ikmal edecek müselsel tedabiri mütemadiyen mevki-i tatbika koymak kararındayız. Mükemmel ve 
doğru tahriri nüfuslara istinat etmek lazım gelir. Nüfus politikası fırkamızın en mühim bir faaliyet sahası olacaktır.”53 
ifadeleri de Cumhuriyet idarecilerinin istatistik meselesine bakış açılarını açıkça ortaya koymaktadır. Cumhuriyetin 
ilk yıllarından itibaren ülkemizde nüfus işlerine büyük önem verilmiştir. Bunun için de düzenli istatistikler düzenlen-
mesi zorunlu görülmüştür. Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Efendiler, nüfus meselesi bir memleketin en mühim mesail-i 
hayatiyesindendir. İdarî, askerî, malî ve iktisadî mesailde memleket nüfusunun miktar-ı sahihini bilmek ne kadar 
elzem ise her sene yapılacak ihsaiyat ile nüfusun tezayüt veya tenakus miktarı anlaşılmadan esbabı tezayüdün idamesi 
ve esbabı tenakusun izalesi için tedabir ittihaz etmek kabil olamayacağı derkârdır. Binaenaleyh yeniden tahrir-i nüfus 
icrasına pek âcil ve mübrem bir lüzum muhakkaktır.”54şeklindeki sözleri bu konuya gösterdiği ehemmiyeti açıkça 
ortaya koymaktadır.

Tarihsel süreç içerisinde Musul-Kerkük bölgesinin nüfus yapısı incelendiğinde; Türk, Arap ve Kürt gibi Müslü-
man halkların yanında, Süryani, Keldani ve Musevi gibi farklı inanç yapılarına sahip toplulukların da olduğu görülür. 
Bölgenin zengin petrol rezervlerine sahip olduğunun ortaya çıkması ve özellikle İngiliz mandası altındaki Irak’a 
bırakılmasının ardından Kürtler, Türkler ve Araplar arasında toprakları paylaşım mücadelesi başlamıştır. 1930’lu yıl-
lardan itibaren Irak hükümetleri tarafından bölgeye yönelik olarak sistematik bir şekilde “Araplaştırma” politikası uy-
gulanmıştır. Bir tarafta Irak’ın güneyinde yaşayan Araplar bölgeye yerleştirilirken diğer taraftan ise buradaki yerleşik 
Türkmen nüfus göçe zorlanmıştır. Bu planlı “Araplaştırma” siyaseti 2000’li yıllara kadar devam ettirilmiştir. Ancak 
Amerika’nın Büyük Ortadoğu Projesi’ni hayata geçirmek noktasında bölgedeki politikalarının yürütülmesinde Kürt-
lere daha fazla rol vermek istemesi bu durumu değiştirmiştir. 2003 yılından itibaren bölgede Amerika ve İngiltere’nin 
desteğiyle Kürtler tarafından nüfus yapısı hızlı bir şekilde değiştirilmeye çalışılmaktadır. Türkmenleri, Irak’ın siyasi 
sahnesinden silmek isteyen Kürtler, Türkmenlerin yaşadıkları bölgeleri Kürtleştirerek ele geçirmek, böylelikle bura-
daki tüm petrol kaynaklarına sahip olmak gayreti içerisine girişmişlerdir55. İçinde bulunduğumuz dönemde Musul Vi-

49 1897 sayımına göre Musul vilayetinin toplam nüfusu 616.952 idi. Bu rakamın 502.596 kişisini Müslüman nüfus oluşturuyordu. Bkz. Servet 
Mutlu, “Late Ottoman Population And Its Ethnic Distribution”, Nüfusbilim	Dergisi, Sayı: 25, 2003, s. 31; İngiliz dışişleri raporlarına göre 
1919 yılında Musul vilayetinin toplam nüfusu 703.385 kişiydi. Bkz. Cem Behar, Osmanlı	İmparatorluğu’nun	Ve	Türkiye’nin	Nüfusu	1500-
1927, s. 61. Ancak bu rakamlar Türk, Kürt, Arap gibi etnik bir dağılıma dair kesin rakamlar ortaya koymamaktadır.

50 Lozan	Barış	Konferansı	Tutanaklar	Belgeler, Cilt: I, s. 357-358.
51 Nevin Yazıcı, “1926-1956 Dönemi Türk Dış Politikasında Musul Sorunu”, CTAD, Sayı: 14, Güz 2011, s. 140-142; Emruhan Yalçın, “Ker-

kük’ün Nüfus Yapısı”, Atatürk	Dergisi, C. 4, S. 3, Ocak 2005, s. 80-81.
52 Cumhuriyet döneminde Türkiye’de istatistik idarelerinin kuruluşu ve teşkilatlanması hakkında bkz. Emrah Çetin, İstatistiğin Kurumsal Tarihi: 

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e, s. 125-170; Ratip Yüceuluğ, “Türkiye’de İstatistik Öğretimi ve İstatistik Çalışmaları İmparatorluk ve Cumhuriyet 
Devirlerinde”, Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi, C. 6, S. 2, 1949, s. 291-326; Celal Aybar, “Türkiye’de İstatistik”, Türk	Coğrafya	
Dergisi, Sayı: 1, 1943, s. 93-96; Seyfi Yıldırım, “Belçikalı Nüfusbilimci ve İstatistikçi Camille Jacquart ve Türkiye’de Modern İstatistiğin 
Kurulması, 1926-1929”, Modern	Türklük	Araştırmaları	Dergisi, C. 7, S. 1, Mart 2010, s. 7-36.

53 Mete Tunçay, Türkiye	Cumhuriyeti’nde	Tek	Parti	Yönetimin	Kurulması	(1923-1931), Yurt Yayınları, Ankara, 1981, s. 395.
54 Atatürk’ün	Söylev	ve	Demeçleri	I-III, I, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1997, s. 305.
55 Emruhan Yalçın, “Kerkük’ün Nüfus Yapısını Değiştirmeye Yönelik Çalışmalar”, CTAD, Sayı: 23, Bahar 2016, s. 138-139.
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layetinde referandum yapılmakta ve bölgenin geleceği nüfus istatistiklerine göre belirlenmeye çalışılmaktadır. Ancak, 
bir toplumun ve bölgenin geleceğine dair kararlar alınırken yalnızca güncel bilgi ve istatistikler ile değerlendirmede 
bulunmak birçok toplumsal soruna sebep olabilir. Zira tarihsel süreklilik içerisinde Osmanlı ve erken Cumhuriyet dö-
nemlerinde bölgenin nüfus rakamlarının ortaya konulması, ardından da güncel verilerin değerlendirilmesi neticesinde 
alınacak kararlar daha barışçıl ve kalıcı çözümler üretilmesini sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle Osmanlı arşivle-
rinde yer alan nüfus istatistiklerinin temsiliyet meselesine dayalı uluslararası sorunların çözümünde önemli bir katkı 
sağlayacağı ve belirleyici olacağını ifade etmek gereklidir.

SONUÇ

Tarihte her siyasal yapılanmanın temel ögesinin beşeri sermaye olduğu düşünüldüğünde nüfus iktidarlar için 
her dönemde temel meselelerden biri oldu. Yönetimler, nüfusun sermayeye dönüştürülmesi, yani vergi, angarya ya 
da askerlik işlerinde halktan yararlanabilmek için zaman zaman sayımlar yaptırdılar. Osmanlı Devleti de kuruluş 
döneminden itibaren nüfus sayımı meselesine büyük önem verdi. Devletin bu konudaki hassasiyeti askerî ve mali 
gerekçelere dayanıyordu. Bununla birlikte Osmanlı Devleti, 19. yüzyıldan itibaren yeni bir anlayışla başlatılan yeni-
leşme sürecinde hemen her alanda modernleşme süreci içerisine girdi. Bu doğrultuda 1831 yılında Batı’daki örneklere 
benzer modern anlamda ilk nüfus sayımı gerçekleştirildi. Bu dönemde Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçiliğin 
etkisiyle başlayan azınlık ayaklanmaları temelde nüfus ve temsiliyet meselesine dayanıyordu. Osmanlı idarecileri için 
bu durum yeni bir anlayışın başlangıcı oldu. Artık devlet, hangi bölgede ne kadar nüfusa sahip olduğunu, bu nüfusun 
tarihsel süreklilik içerisindeki gelişim ve durumunu bilmek ihtiyacını yakinen hissetmeye başladı. Bundan önce nüfus 
meselesine çoğunlukla mali ve askerî gerekçelerle bakılırken, artık siyasi nedenlerden dolayı da nüfus konusu büyük 
önem kazandı.  

19. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin azınlıklara dair iç problemleri uluslararası sorun haline gelmeye 
başladı. Gerek Avrupalı devletlerin Osmanlı içişlerine karışmak için azınlık sorunlarına müdahale etmeleri gerekse 
azınlıkların büyük devletlerin desteğini çekmek için meseleleri Batı kamuoyuna farklı şekillerde yansıtarak politik 
destek arayışları birçok iç sorunun uluslararası kriz haline dönüşmesine neden oldu. Özellikle bağımsızlık isteğine 
dayalı iç karışıklıklar ve ayaklanmalarda sorunların uluslararası politik ve hukuki alana yansıması yeni problemle-
rin doğmasına neden oluyordu. Bu dönemde gerek Avrupa’da başka devletlerin hâkimiyeti altında yaşayan halklar 
gerekse Osmanlı Devleti’ne bağlı olan azınlıklar nüfus ve temsiliyet meselesi üzerinden hak arayışına girişiyorlardı. 
Nüfus, milletlerin politik amaçlarını uluslararası siyaset ve hukuk önünde gerçekleştirebilme noktasında önemli bir 
dayanak olarak görülüyordu. Bu durumda herkes kendi halkına ait nüfus rakamlarını daha fazla göstermeye çalışıyor, 
böylelikle hak ve toprak talebinde hukuki açıdan elini güçlendirmeyi amaçlıyordu. Bundan dolayı Osmanlı Devleti 
hangi bölgede ne kadar nüfusu sahip olduğunu, bu nüfusun eskiden olduğu gibi yalnızca inanç esasına dayalı olarak 
değil aynı zamanda milliyet esasına göre rakamlarının ne miktarda bulunduğunu bilmek ihtiyacını hissetmeye başla-
dı. Özellikle II. Abdülhamit döneminde bu yaklaşım ile nüfus meselesine daha fazla önem verildi. Zira bu dönemde 
Berlin Kongresi sonrası ortaya çıkan Makedonya Sorunu ve Ermeni Meselesinin çözümünde söz konusu nüfus ista-
tistikleri önemli bir rol oynayabilirdi. Özellikle 20. yüzyılın başlarında içinden çıkılamaz bir hal alan Makedonya So-
rununun çözümünde nüfus istatistikleri temel araçlardan birini teşkil ediyordu. Bununla birlikte yeni Türk Devletinin 
kuruluş sürecinde yaşanan birtakım gelişmeler istatistiğin devlet idaresinde ne kadar önemli olduğunu bir kez daha 
ortaya koyuyordu. Lozan Barış Müzakereleri sürecinde Musul vilayetinin geleceği üzerine yapılan tartışmalarda, Türk 
ve İngiliz tarafları iddialarını desteklemek için vilayetin nüfus istatistiklerine dair bilgileri dile getirmişlerdi. Top-
rak ve temsiliyet meselesine dayalı Musul sorununun çözümünde nüfus istatistiklerinin temel savunma aracı olması 
bilginin karar verme süreçlerinde ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. Ayrıca devletlerin gelecekleri belirlenirken, 
bilginin istatistiklerle desteklenerek kesin verilerin ortaya konulmasının ne denli önemli olduğu gerçeği bir kez daha 
görülmüştür. Tüm bu gelişmeler değerlendirildiğinde Osmanlı arşivlerinde yer alan nüfus istatistiklerinin temsiliyet 
meselesine dayalı uluslararası sorunların çözümünde ne derece etkili olduğu açıkça görülmektedir. Ayrıca bölgemizde 
devam eden benzer tartışmalarda da söz konusu istatistiklerin incelenmesinin ve nüfus konusunun tarihsel süreklilik 
içerisinde değerlendirilerek meselenin her yönüyle ele alınmasının sorunların giderilmesine daha barışçıl ve kalıcı 
çözümler sunacağı aşikârdır. 

ÖZET

Osmanlı Devleti, 19. yüzyıldan itibaren başlatılan yenileşme sürecinde hemen her alanda modernleşme hamlesine 
girişmiştir. Bu doğrultuda 1831 yılında Batı’daki örneklere benzer modern anlamda ilk nüfus sayımı gerçekleştirilmiş-
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tir. Bu dönemde Fransız İhtilali’nin getirdiği milliyetçiliğin etkisiyle başlayan azınlık ayaklanmaları temelde nüfus ve 
temsiliyet meselesine dayanıyordu. Osmanlı idarecileri için bu durum yeni bir anlayışın başlangıcı oldu. Artık devlet, 
hangi bölgede ne kadar nüfusa sahip olduğunu, bu nüfusun tarihsel süreklilik içerisindeki gelişim ve durumunu bilmek 
ihtiyacını hissetmeye başladı. Bundan önce nüfus meselesine çoğunlukla mali ve askerî gerekçelerle bakılırken, artık 
siyasi nedenlerden dolayı da nüfus konusu büyük önem kazandı. 1878 Berlin Antlaşması’yla başlayan dönemde iç ve 
dış politikada yeni bir dönemece girilmişti. Bu dönemde Osmanlı siyasetinin merkezine Doğu Anadolu’da “Ermeni 
Meselesi”, Balkanlar’da ise “Makedonya Meselesi” oturacaktı. Osmanlı hükümeti, bu meselelerin Avrupalı devletle-
rin müdahalesine açık hale gelmemesi için özel bir çaba sergiliyordu. Bu sorunlar büyük oranda nüfus ve temsiliyet 
meselesi üzerinde şekillendiği için Osmanlı hükümeti Balkanlar’da ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde güvenilir nü-
fus istatistiklerinin düzenlenmesini istiyordu. Bununla birlikte nüfus ve temsiliyet meselesine dayalı benzer sorunlar 
Lozan Barış Görüşmeleri sırasında da ortaya çıkmıştır. Barış müzakereleri sürecinde Musul Vilayetinin geleceği üze-
rine yapılan tartışmalarda, Türk ve İngiliz tarafları iddialarını desteklemek için vilayetin nüfus istatistiklerine dair bil-
gileri dile getirmişlerdir. Lozan Barış Görüşmeleri sırasında yaşanan bu gelişmeler bilginin karar verme süreçlerinde 
ne kadar etkili olduğunu göstermiştir. İçinde bulunduğumuz dönemde Musul Vilayetinde referandum yapılmakta ve 
bölgenin geleceği nüfus istatistiklerine göre belirlenmeye çalışılmaktadır. Ancak, bir toplumun ve bölgenin geleceğine 
dair kararlar alınırken yalnızca güncel bilgi ve istatistikler ile değerlendirmede bulunmak birçok toplumsal soruna 
sebep olabilir. Zira tarihsel süreklilik içerisinde Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemlerinde bölgenin nüfus rakam-
larının ortaya konulması, ardından da güncel verilerin değerlendirilmesi neticesinde alınacak kararlar daha barışçıl ve 
kalıcı çözümler üretilmesini sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle Osmanlı arşivlerinde yer alan nüfus istatistiklerinin 
uluslararası sorunların çözümünde önemli bir katkı sağlayacağı ve belirleyici olacağını ifade etmek gereklidir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Arşivleri, Nüfus, İstatistik, Uluslararası Sorunlar.

ABSTRACT

Ottoman Empire, in the process of renovation initiated from the 19th century, has started the modernization mo-
vement almost every field. In this regard, in 1831 the first population census was carried out in modern sense similar 
to the examples in the West. In this period, the minority uprisings that started with the influence of nationalism brou-
ght by the French Revolution, depended on the matter of population and representation. For Ottoman administrators 
this situation was the beginning of a new understanding.The state need to know that  where and what population it 
has and the development and status of this population in historical continuity. Before this, while the population issue 
is often looked at for financial and military reasons the population issue has gained great importance due to political 
reasons. In the period beginning with the 1878 Berlin Treaty, there was a new turn in internal and external politics.In 
this period, “The Armenian Issue” in Eastern Anatolia and “The Macedonia Issue” in the Balkans had in the center 
of the Ottoman politics.The Ottoman government was making a special effort not to make these issues inclined to 
the intervention of the European states. Because  of the occuring these problems largely on the issue of population 
and representation, the Ottoman government wanted to regulate reliable population statistics in the Balkans and in 
the regions where Armenians lived. Along with that similar problems based on population and representation has 
emerged  during The Lausanne Peace negotiations. In the course of peace negotiations in discussions on the future 
of Mosul Vilayet, Turkish and British sides  expressed information on population statistics of the province to support 
their allegations. These developments has shown how effective information is in the decision-making process during 
the Lausanne Peace negotiations. Referendum held in Mosul Province in the near period. According to population 
statistics that tried to be determined for the future of the region. However, when making decisions about the future of 
a society and the region, it can  cause some social problems to be evaluated with current information and statistics. For 
historical continuity, demonstration of the population figures of the region during the Ottoman and early Republican 
periods then decisions to be taken on the basis of the evaluation of the current data give more peaceful and lasting so-
lutions. As a result, it is necessary to express the population statistics in the Ottoman archives will make an important 
contribution and be determinative in solving international problems.

Key Words: Ottoman Archives, Population, Statistics, International Problems.
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ARŞIV BELGELERI IŞIĞINDA MILLI MÜCADELE DÖNEMINDE 
HALEP VE KUZEYI

Enes DEMIR*

Bölgenin Kısa Tarihi

Kuruluş tarihi milattan öncesine dayanan Halep, tarihsel süreçte birçok farklı gücün egemenlik mücadelesine 
sahne olmuştur. Nitekim sırasıyla Akadlar, Sümerler, Babiller, Hititler, Asurlular, Medler, Persler ve Bizans’ın eline 
geçen bölge 637 yılında Ebu Ubeyde Bin Cerrâh tarafından fethedilmesiyle İslam Toprağı olmuştur.1 1079 yılında 
Sultan Melikşah’ın kardeşi Tutuş tarafından fethedilmesiyle ilk kez Türk idaresine (Selçuklu dönemi) katıldı. 1516 
yılında Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmesiyle Osmanlı Toprağı haline gelmiştir. 

1918 yılının Ekim ayı sonu ve Kasım ayı başlarında haksız ve hukuksuz olarak İngilizler tarafından işgal edilen 
bölgenin halkı, 1919-1921 yılları arasında Türkiye’ye bağlı kalmak için Milli Mücadele’ye katılmıştır. Bununla bir-
likte Halep ve çevresi, Türkiye-Fransa arasında yapılan 21 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile resmen Türkiye sınırla-
rından ayrılmıştır.2 

Bölgenin Coğrafi ve Stratejik Önemi

Anadolu’nun doğal ve coğrafi uzantısı, Anadolu’dan önce Türk yurdu olan bir bölgedir. 11. yüzyılın başlarından 
itibaren Türklerin yerleştiği bir bölge olmuştur. Burası aynı zamanda Akdeniz ile Yakındoğu’nun birleşim ve kesişim 
noktasıdır. Halep bölgesi, Anadolu, Irak, Akdeniz coğrafyası arasında tarihi ticaret Yolları üzerinde yer almakta ve 
stratejik öneme sahip bir konumdadır.3

Tarihsel süreçte Anadolu ile bölgedeki diğer güçlerin (Hitit-Mısır, İskender-Pers Roma/Bizans-Sasani Selçuk-
lu-Haçlılar, Osmanlı-Memlûk) hakimiyet kurmak için yaptıkları mücadelelere sahne olan bir bölge olan Halep ve 
çevresi, muhtelif etnik grupların ortak yaşama alanı olması hasebiyle de ayrıca önemlidir. Bu bölge aynı zamanda 
bereketli hilalde yer aldığı için bereketli topraklara sahiptir.4 

Mondros Mütarekesi Öncesinde Suriye Cephesi’nde Osmanlı Ordusu’nun Vaziyeti 

1. Dünya Savaşı sonlarında Suriye/Filistin Cephesi, 4. 7. ve 8. Orduların koruması altında idi. İngiliz Ordusu’nun 
saldırıya geçmesi sonrasında Şam’ın güneyindeki bugünkü Lübnan topraklarında yer alan Nablus’ta bölgenin kaderini 
çizecek bir muharebe vuku bulmuştur.

19 Eylül 1918 tarihli Nablus/Meggido Muharebesi’nde Osmanlı 4. ve 8. Orduları zayiatlar vermiş, bunun üzerine 
7. Ordu zor durumda kalarak mevcudunun önemli bir kısmını koruduğu halde geri çekilmiştir.  

7. Ordu, Mustafa Kemal Paşa komutasında 29 Eylül’de Şam’a ulaşmıştır. Akabinde Paşa, Hama ve Humus üze-
rinden 5 Ekim 1918’de Halep’e gelmiş; karargah ve tahkimatını burada kurmuştur.  Bu sırada, 3 Ekim 1918’de Şam’ı 
işgal eden İngilizler, isyana sürükledikleri Şerif Hüseyin’in oğlu Faysal’ı burada sözde kral ilan ettirerek Suriye Arap 

*	 Tarihçi	ve	Arşiv	Uzmanı,	T.C.	Cumhurbaşkanlığı	Devlet	Arşivleri	Başkanlığı,	tarihcienesdemir@gmai.com
1 Ömer Osman Umar, “Milli Mücadele Döneminde Türkiye-Suriye İlişkileri (1918-1923)”, Türk-Arap	Dünyası	Araştırmaları	Dergisi, S.101, 

Nisan 1996, s.25.
2 Enes Demir, Yeni	Belgeler	Işığında	Vazgeçilmeyen	Topraklar	Misak-ı	Milli, Post Yayınları, İstanbul 2017.
3 Cengiz Eroğlu, Murat Babuçoğlu, Mehmet Köçer, Osmanlı Vilayet Salnamelerinde Halep, Global Strateji Enstitüsü, Ankara 2007, ss.98-99.
4 Tâlib Yâzîcî, “Halep”, Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi, c.15, ss.239-244.
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Hükümeti’ni kurdurmuşlardır.5 Ardından İngiliz Ordusu, Hama-Humus-Halep hattında ilerlemeye geçerken Faysal’a 
bağlı bedevi Araplar da bu hattın dışında kalan bölgelere saldırılar düzenlemeye devam etmiştir.6

Osmanlı Ordusu, Halep şehrinde tahkimat oluşturmuşken Halep’in çevresinde, biri İdlip diğeri Bab-Menbic hat-
tında olmak üzere Jandarma kuvvetleri tahkimat ve güvenliği sağlamakla görevlendirilmiştir.

Halep dışındaki bu genişçe hat, Osmanlı Ordusu’nda görevli Jandarma birliklerinin başında görevli iki subayın 
ihaneti ile çöl bedevilerinin eline geçecek ve Halep’in dahi kaybına zemin hazırlayacaktır. Nitekim olayın cereyanına 
bakıldığında; İdlip-Bab-Menbic hattını korumakla görevli Jandarma Süvari Tabur Komutanı Yüzbaşı Ali Rıza ve 
kardeşi Mülâzım-ı Evveli (Üsteğmen) Hasan ihanet ederek düşman tarafına (Faysal kuvvetlerine) iltihak etmişlerdir.

Bu durum, başsız kalan Türk Jandarma erlerinin El-Bâb, Menbic ve İdlip’i terk ederek kuzeyindeki bölgelere 
(Çobanbey-Ahterin-Müslimiye hattı) geçmesine neden olmuştur. Subayların ihaneti ve Jandarma birliklerinin dağıl-
ması, bölgedeki birçok köyün, bedevi Araplar tarafından yağmalanmasına ve bölgede otorite boşluğunun hat safhaya 
çıkmasına sebep olmuştur.  Olayın gelişimini ve boyutunu; Halep Valisi İstanbul’a gönderdiği telgrafta belirtilmiştir. 

Belgede, komutanların ihaneti sonucu erlerin çekilmesi üzerine, Menbic-Bâb- Mare- İdlip bölgesinin başıboş 
kaldığını ve İngilizlerin desteği ile hareket eden isyancı Faysal Araplarının (çöl Arapları) bütün köylerde yağmaya 
başladıklarını, Türk askerlerinin su ambarlarını, zahire ve iaşe depolarını patlattıklarını, telgraf hatlarını ve tren hatla-
rını kesmeye başladıklarını belirtmiştir ki; vuku bulan fecaatin derecesini göstermektedir.

Urbanın bu saldırısı karşısında Türk birlikleri iaşe ve birçok şeyden mahrum kalmış, odun bulamamaktan trenler 
dahi hareket edemez duruma gelmiştir. Bu bilgileri telgrafında belirten Halep Valisi, kışkırtmalar nedeniyle bölge hal-
kından da ihanet edenlerin olduğunu, urbanın bu saldırısını; “bizim verdiğimiz silahların bize çevrilmiş olacağından 
şüphe duymuyorum” sözleriyle belirtmiş ve telgrafın sonunda tüm bu acı tabloyu “vilayet dâhilinde vaziyet fena” 
olarak dile getirmiştir.7 

Halep’in Işgali - 26 Ekim 1918

İngiliz Ordusu, isyancı Faysalcı çöl Arapları ile birlikte 1918 Ekim ayı başında Beyrut ve Şam’ı işgal ederek 
harekâtını Humus-Hama yönünde ilerletmiş; Osmanlı Ordusu ise geri çekilerek Halep’te tahkimat kurmuştu. 7. Ordu 
Kumandanı Mustafa Kemal Paşa’nın da bulunduğu Halep’i, bu Ordu’ya bağlı 20. Osmanlı Tümeni korumakla gö-
revliydi. 25 Ekim’de Halep’e İngiliz ve aşiretlerin taarruzu gerçekleşmiş ve 26 Ekim’de Osmanlı Ordusu, Halep’i 
boşaltarak 5 km kuzeye çekilmiştir.

7. Ordu birlikleri Halep’in kuzeyinden geçen ve Hatay’dan Cerablus’a kadar uzanan bir savunma tertibatı al-
mışlardır ki, bu savunma hattı aynı zamanda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı tarihteki, Osmanlı ve İngiliz 
Orduları’nın konuşlanma mevkiini de oluşturmuştur. İngiliz Ordusu’nun bu hattı yarma çabası 26 Ekim’de meydana 
gelen Katma meydan muharebesinde yenilmeleriyle gerçekleşmemiştir. 8

Milli Mücadele Dönemi’nde Halep ve Kuzeyi

Anadolu’da başlayan Milli Mücadele ile birlikte Halep ve çevresinde de işgale karşı bir direniş başlamıştır. 
Halep’te kurulan Halep Müdâfâ-i Hukuk Cemiyeti ve yerel halk, Türk idaresine taraftar olmuştur. Milli Mücadele 
yıllarında Halep, Anadolu’nun bir devamı olarak görülmüş ve Milli sınırların içinde olması gerektiği dile getirilmiştir.

Bu manada Halep’te, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgalini protesto amacıyla bir miting de düzenlenmiştir. 
Halep’te düzenlenen mitinge ilişkin 15. Fırka (Tugay) Kumandanı tarafından 34. Alay Kumandanlığı’na gönderilen 
raporda, Halep’teki mitinge ait önemli bilgiler yer almaktadır.

Rapora göre; Halep halkı 8 Aralık 1919 tarihinde, dükkânlarını kapamış ve umumi bir miting düzenlemiştir. Mi-
tingdeki hatipler, İngiliz ve Fransız işgaline karşı çıkmış ve miting alanı; “Kahrolsun Emir Faysal ve Kahrolsun Arap 
Hükümeti, Yaşasın Halifemiz ve Osmanlı Devleti” şeklindeki sloganlarla inlemiştir.9 

Tarihsel olarak çok önemli malumatları ve halkın Türk idaresine bakışını sunan bu mitingde yaşananlar, Halep 

5 Hüseyin Opruklu, Türkiye	Suriye	ilişkileri	(Atatürk	Dönemi)	1923-1938, Dokuz Eylül Üniversitesi / Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitü-
sü, Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2006, s.72.

6 Mehmet Davulcu, Faysal	döneminde	Türkiye-Suriye	ilişkileri	(1918-1920), Ankara Üniversitesi / Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Li-
sans Tezi, Ankara 2007, s.100.

7 BOA.	DH.	ŞFR.598/117;  Enes Demir, Bir	Misak-ı	Milli	Toprağı	Menbic	ve	Tarihi,	İdeal Kültür Yayınları, İstanbul 2017, ss.109-110.
8 Süleyman Hatipoğlu, “I. Dünya Savaşı Sonunda Halep Sokak Muharebeleri ve Mustafa Kemal Paşa”,  Atatürk Araştırma Merkezi Der-

gisi, 14 (42), Kasım 1998, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-42/i-dunya-savasi-sonunda-halep-sokak-muharebeleri-ve-mustafa-kemal-pa-
sa,[12.02.2017 tarihinde erişildi]

9 ATASE.	İSH.	449/66.
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halkının devlete olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Halep mitingi ulemadan bir kişinin Halife adına okuduğu 
dua ile sona ermiştir. Miting sonrası Halep halkı, devlete olan bağlılığını bildirmek için Sivas’a bir heyet göndermeye 
karar vermiştir.

Halep halkının ve diğer bölgelerdeki yerel halkın bu duruşu, bize göstermektedir ki, Osmanlı vatanının tümden 
işgal edilmeye çalışıldığı bir dönemde, Osmanlı vatandaşları, toprak ve vatan uğruna işgale karşı çıkmışlardır. Bu 
mitingde dile getirilen sloganlar,  tüm Arapların Osmanlı’ya ihanet etmediğini, sadece isyan ve ihanet eden grubun 
Faysal taraftarı, bedevi ve çöl Araplarının bir kısmı olduğunu dair de; fikir vermektedir. 

Halep halkının bu mitingi, İzmir’in işgali üzerine Sultanahmet’te yine 1919 yılında icra edilen Milli Mitingden 
farklı değildir. Bu kapsamda İzmir’in işgalinin protesto edilmesi de, milli bütünlüğün, millet anlayışının, vatan konu-
sundaki ortak duruşun en somut delillerinden sadece bir tanesidir. Bu mitingle alakalı 13. Kolordu Kumandanlığı’nın 
gönderdiği bir başka şifreli telgrafta, Halep’te işgalci İngiliz ve Fransızlar aleyhinde bir cereyan olduğu ve halkın 
Osmanlı Devleti lehine sloganlar atarak bir miting düzenlediği belirtilmiştir. 

Bu dönemde Halep’in kontrolünün Faysalcı Araplarda olduğunu da belirtmek gerekir. Bu şerait altında yapılan 
miting, Arap isyanı yalanını bir kez daha çürütmektedir. Aynı dönemde Fransızların şehri işgal edeceğini öğrenen ve 
kandırıldıklarını anlayan Faysalcı grup ise, Osmanlı Devleti ile iletişim ve işbirliğini düşünür bir vaziyete geçmiştir. 
Faysal’ın ekibi, Teşkilat-ı Milliye’den ve Osmanlı camiasından ayrılmamaya karar verdiklerini ilan etmeye başlamış-
lardır. Bu keyfiyet 2. Kolordu Kumandanı tarafından Kazım Paşa’ya gönderilmiş ve Faysal kuvvetlerinin, bizimle 
olacağı varsayılarak kendilerine bir talimat gönderildiği ifade edilmiştir.10 

Fransızlar, İngilizlerle yaptıkları antlaşmanın bir gereği olarak; genelde tüm Suriye ve Lübnan’ı, özelde de Halep 
ve çevresini işgal etmek üzere 1920 yılının Temmuz ayında harekete geçmişlerdir. Bunun üzerine Halep halkından 
birçok kişi, işgale karşı durmak üzere toplanmıştır. Fakat Fransızların ağır silahlarıyla şehre gelişleri üzerine dağılmak 
zorunda kalmışlardır.

Fransızlar, 1920 yılının Temmuz ayı sonlarında Halep şehrini işgal etmişlerdir. Şehir işgal edilince, buradaki 
Faysal kuvvetleri de yok edilmiştir. Bu işgallerin ardından Faysal’ın sözde krallığı sona ermiş ve Faysal, Fransızlar 
tarafından Suriye’den çıkartılmıştır. Faysal, İngiliz projesi olduğu için Suriye’den atılınca İngilizlerce yeniden değer-
lendirilmeye ve kullanılmaya alınmıştır. (Nitekim Temmuz 1921’de Irak Kralı olmuştur)

Milli Mücadele döneminde Halep halkının büyük bir bölümü Osmanlı Devleti’ne bağlılığını sürdürmekte idi. İn-
giliz, Fransız veya Faysal ile işbirliği yapanlar ise, şehrin zenginleri ve bazı menfaat çevreleri olan küçük bir azınlıktan 
ibaretti. Halep’in Müslüman halkının çok önemli bir çoğunluğu kadar, Katolikler dışındaki Gayr-i Müslim ahalinin de, 
Osmanlı taraftarı olduğu belgelere yansımıştır.11

Fransız işgaline karşı Halep halkının topyekûn silahlı mücadelesini başlatan en önemli olay, Anadolu’da Ma-
raş’ta Sütçü İmam’ın kurşunu ile başlayan mücadelenin nedeni ile adeta birebirdir. (Osmanlı idaresi döneminde Ma-
raş, belli bir dönem Halep Vilayeti’nin bir sancağı olup bu iki şehrin halkını ayrı düşünmek mümkün değildi.) Nitekim 
29 Ağustos 1920’de Halep’te vuku bulan olayda; şehri işgal eden Fransız kuvvetlerine mensup askerlerin, Halep’teki 
Müslüman kadınlara musallat olduğu ve kadınların bulunduğu mağazalara girerek rahatsızlık verdiklerinin görülmesi 
üzerine, Halep halkı galeyana gelmiş ve isyan çıkmıştır. 

Ortaya çıkan kargaşada, zırhlı silahlarla mücehhez olup Fransız Ordusu’nda görev yapan bazı Arap askerleri de 
halka iltihak etmiştir. Fransızların bu hareketlenmeyi, zorlukla ve kanla bastırdığı müşahede edilmektedir. Buna rağ-
men Halep halkı, Fransızları direniş hareketleriyle daima zor durumda bırakmaya devam etmiştir.12

Bu minval altında, bilhassa Fransız kuşatması altındaki Antep’i rahatlatmak ve işgal altındaki toprakların Fran-
sızlar tarafından terk edilmesini sağlamak için Halep banliyölerine kadar yapılan akınlar, Türk Kuvâ-yı Milliye bir-
likleri tarafından icra edilmiştir.

Nitekim bu akınlardan biri olan ve belgelere yansıyan 1920 yılı Ekim ayında gerçekleşen olayda, Kuvâ-yı Milli-
ye birliklerimiz, Halep’te bulunan Fransız kuvvetleri üzerine baskın vermiş ve bunun üzerine Fransızlar büyük tedbir-
ler almak zorunda kalmışlardır. Fransızların Halep’e takviye birlikler gönderdikleri de anlaşılmaktadır.

Yine 30 Ekim 1920 tarihli Adana İstihbarat Müdürlüğü’nden Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı’na gönderilen 
telgraf suretinde, Haleplilerin Türk kuvvetlerini bekledikleri ve evlerinde Osmanlı bayrakları asarak hazırlık yaptık-
ları bildirilmiştir. 

10 ATASE.	İSH. 347/171.
11 Umar, Suriye	(1908-1938), s.453.
12 ATASE.	İSH.	626/732.
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Halep halkının Osmanlı Devleti’ne, Milli Mücadeleye ve Hilafet makamına olan bağlılığı, Fransızları zor durum-
da bırakmıştır. Konuyla ilgili 28 Haziran 1921 tarihli bir belgeye göre ise, Halep’in batı, kuzey ve güney bölgelerinde 
yerleşen ahalinin Kuvâ-yı Millîye’ye destek verdiği bildirilmiştir. Belgede ayrıca Fransızların bu yüzden zor durumda 
kaldığı, Halep’in Fransızlarca tahliyesi söylentilerinin olduğu, ayrıca Fransızların Halep’teki Ermenilerden intikam 
alayları teşkil ederek bu kuvvetleri Deyr-i Zor’a gönderdikleri de ifade edilmiştir.13

Bu dönemde Ankara’nın ve onun yönlendirdiği, bölgedeki Müdaafa-i Hukuk Cemiyeti’nin ana planı, Fransız 
işgali altındaki Halep halkını, işgale karşı ayaklandırmaktı. Bu plan kapsamında Kuvâ-yı Milliye birlikleri, Halep sur-
larına kadar ilerleyecek, Halep’in kuzeyinde olduğu gibi Halep’te de Fransızlara baskın verecek ve halkın desteğiyle 
geçmesiyle Fransızlar mağlup edilecekti.

Dönemin siyasi ve askeri savaş ortamında, bu plan aynen tatbik edilememiştir. Zira Halep’teki mücadelenin 
başarısız olmasının sebebi, Halep’in kuzeyine Türk Ordusu’nun yaptığı askeri harekâtı doğrudan Halep şehri üzerine 
icra etmemesidir.

Ankara Hükümeti özellikle Antep, Adana gibi şehirlerin Fransızlar tarafından kuşatılması veya işgali sebebiyle 
çok önemi bir tepki gösterememiştir. Konuya ilişkin El-Cezîre Cephesi Kumandanı Nihad Paşa’nın 5. Fırka’ya gön-
derdiği 11 Kasım 1920 tarihli yazıda, Halep’le Milli Kuvvetlerin meşgul olmasının doğru olmadığını ifade etmiştir.

Nihad Paşa, bahsi geçen yazısında; hali hazırda en yakın tehlikenin Antep’in işgal edilme tehdidi olduğunu dile 
getirmiş ve bu süreçte Halep’e girmenin maceraperest bir tutum olacağına şüphe yoktur demiştir. Durumu “Dimyat’a 
pirince giderken evdeki bulgurdan olmayı katiyen arzu etmem” diyen Nihad Paşa, Halep ve havalisine şuan itibariyle 
itimat edilecek bir durum olmadığını belirtmiştir.14 Zira bu dönemde ordunun, bilhassa Batı Cephesi’nde Yunanlılara 
karşı mücadele vermesi, dönemin silah, mühimmat ve diğer zorlukları düşünüldüğünde bu düşüncenin çok da abes 
olmadığı ifade edilebilir. 

Halep özelinde Suriye’nin Türkiye’ye bağlanması durumuyla ilgili bir tespit ise; Genelkurmay Başkanı Fevzi 
Paşa’nın 2. Kolordu Kumandanlığı’na gönderdiği yazıdır. Fevzi Paşa, “Suriye’nin doğrudan doğruya Türkiye’ye ilhak 
edilmesinin yahut özel idare şeklinde müstakil olmasının (özerk yapı) halkın en büyük arzusu olduğunu” ifade etmiştir. 
Devamında ise, Halep’in tarafımızdan ilhakının düşünülmesinin Suriye genel efkârında ters bir tesir yaratabileceğini 
belirtmiştir. Suriye’de vücuda getirilecek askeri kuvva teşkilatı ile Fransızları orada müşkül duruma düşürerek ve oya-
layarak; güney cephesindeki Türk Ordusu’nun vaziyetini kolaylaştırmanın ise daha uygun olacağını dile getirmiştir.15

Milli Mücadele döneminde Ankara Hükümeti adına, bölgede faaliyet gösteren Hacim Paşa, diğer Kuvâ-yı Mil-
liye birlikleri ve akıncı müfrezeleri müştereken, 1920 sonları ve 1921 yılının ilk yarısı boyunca Halep’e kadar olan 
bölgelere akınlar icra etmişlerdir. Yine 1920 yılı Ağustos ayı sonlarında Halep yakınlarına kadar bir akın gerçekleş-
tirilmiştir.

Halep halkı da, milli kuvvetlere destek olmak maksadıyla önce gösteri ve protestolar şeklinde başladıkları gi-
rişimlere, daha sonra şiddetli bir ihtilal hareketi ile devam etmişlerdir. Bilhassa Halep’te yaşayan Türkler, şehirdeki 
işgalci Fransız kuvvetlerine saldırılar gerçekleştirerek onların çok sayıda zayiat vermelerine sebep olmuştur.

Milli Mücadele dönemindeki tüm bu mücadelelere, yaşanan gelişmelere ve halkın isteğine rağmen Halep şehri 
ve kuzeyi, Fransızlarla imzalanan 20 Ekim 1921 tarihli Ankara İtilafnamesi neticesinde, sınırlarımız dışında kalmıştır.  
Buna rağmen, bölge halkının Türk idaresine olan bağlılığı ve Türkiye’nin de bölgeye olan ilgisi devam etmiştir.

Nitekim Türkiye’nin Halep’le olan ilişkisi, 20 Ekim 1922 tarihli bir belgeye de yansımıştır. Buna göre, Türki-
ye-Suriye hududunun teşkilinde Halep’in Türkiye Devleti sınırlarında kalması gerektiği ifade edilmiştir. Halep’in 
idari statüsünün netlik kazanmadığı, fakat geçici kabulle, Türk sınırları dışında kaldığı bir dönemde, 19 Eylül 1922 ta-
rihli belgeye göre, Ankara Hükümeti’ne müracaat eden Halep Müdâfâa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Rıza Bey ve diğer 
üyelerin, Halep halkı adına yazdıklarını belirttikleri mektuplarında; Türkiye’ye bağlanmak ve Türkiye’nin hizmetinde 
kalmak istediklerini belirttikleri görülmektedir.16 

Halep halkının 1923 yılında Lozan görüşmeleri sırasında, bu görüşmeleri takip ettiği ve Halep’in Fransızlara terk 
edildiği yönündeki haberler üzerine ümitsizliğe kapıldıkları kaynaklarda ifade edilmiştir.

TBMM’nin 1924 yılında yayımlanan Türkiye’nin idari taksimatı ve haritasında da, Halep vilayet olarak Tür-
kiye’ye ait gösterilmiştir. Bu taksimatta Halep, vilayet olarak; Antakya, İskenderun, İdlip, Belen, Reyhanîye, Cisr-i 

13 ATASE.	İSH.	561/14.
14 ATASE.	İSH. 919/17.
15 ATASE.	İSH. 800/224.
16 ATASE.	İSH. 1547/118.
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Şuğur, Bâb-ı Cebbûl (El-Bâb), Menbic ve Cebel-i Sem’an kazalarını içine almaktaydı.17

Fransızlar ise, 1924 yılına gelindiğinde, Halep merkezli kurdukları federal devleti, Suriye adı altında üniter hale 
getirmişler ve devletin merkezini Şam’a taşımışlardır. Böylece Halep, Suriye Cumhuriyeti’nin Şam’dan sonraki bir 
şehri haline dönüşmüş ve günümüze de bu şekilde ulaşmıştır. 

Milli Mücadele Döneminde El-Bâb

Mondros Mütarekesi esnasında İngiliz işgaline uğramayan El-Bâb, mütarekeye birkaç gün kala Şerif Hüseyin’in 
oğlu Faysal’a bağlı çöl Arapları tarafından ele geçirilmiştir. İngilizlerde Mondros mütarekesi sonrası, El-Bâb’a birlik 
göndererek işgal etmişlerdir. 1919 yılında ise şehri, Fransızlar işgal etmiştir.18 

Bunun üzerine Osmanlı Devleti’ne bağlı olduğu arşiv belgelerinden takip edilebilen El-Bâb halkının; Türk-Arap 
ve Kürt tam bir bütünlük içerisinde işgale karşı direniş gösterdiği görülmektedir. İşgal sonrası dönemde El-Bâb halkı, 
Osmanlı Devleti’ne bağlı kalmak istemiş, 1920 yılında işgale karşı bir miting düzenlemiştir.19

Anadolu’daki Milli Mücadele ile aynı dönemde El-Bâb bölgesinde Kuva-yı Milliye birlikleri teşkil edilmiş ve bu 
birlikte Fransızlara karşı savaşmışlardır. Bölgedeki bütün halk ve aşiretler silaha sarılarak, işgale karşı direniş göster-
dikleri, dönemin askeri harp raporlarında da yer almaktadır. El-Bâb’daki Kuva-yı Milliye’nin ise Türk ve Araplardan 
oluştuğu görülmektedir.  

Bölgedeki mücadelelerle ilgili; Suriye Kuva-yı Milliye Kumandanı Yarbay Özdemir Bey, Zor Mağara’dan (Ay-
nü’l-Arap’a bağlı) Maraş’taki 2. Kolordu Kumandanlığına gönderdiği yazıda; Türk ordu birliklerinin, Kuva-yı Milliye 
katılan El-Bab’daki aşiretlerle birlikte; El-Bab ve civarına harekat düzenlenmesi gerektiği, böylece düşmana (Fransız-
lar) zarar verilerek Fransızların Antep üzerindeki dikkatinin dağıtılacağını belirtmiştir. 

Ankara Hükümeti adına bölgede görev alan Hacim Paşa, El-Bâb’ı Aralık 1920’de Fransız işgalinden kurtarmış 
ve burada Hükümet-i Osmaniye adına yeniden bir idare tesis edilmiştir. Hacim Paşa, El-Bâb’ın güneyinde yer alan 
Ebu Cabbar mevkiinde kendisine katılan Kuva-yı Milliye ve aşiret birlikleriyle birlikte 10.000 kişiye ulaşarak, Fran-
sızlara karşı mücadele vermiştir. 1921 yılında ise El-Cezire Cephesi Kumandalığı’na bağlı (13. Kolordu) 2. Tugay 
birliklerinin Fransızların El-Bâb’ı geri alma girişimlerine karşı El-Bab’da kontrol sağladığı görülmektedir.20

2 Ocak 1921 tarihli belgeye göre ise, El-Cezire Cephesi Kumandanlığı’na bağlı 2. Fırka (Tugay) birliklerinin El-
Bâb’ı, Fransızlardan aldığı; buradaki halkın ve aşiretlerin Türkiye’ye temayül içinde olduklarına dair Diyarbakır’daki 
El-Cezire Cephesi Kumandanlığından Genelkurmay Başkanlığına gönderilen harp raporu takdim kılınmıştır.

Milli Mücadele Döneminde Cerablus 

Cerablus, 1. Dünya Savaşı’nda 6. Ordu’nun iaşe merkezi idi.  Şehir, Mondros Mütarekesi sonrasında, 3 Ocak 
1919’da mütarekeye aykırı olarak İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Konuya ilişkin bir belgeye göre; Türk Ordu-
su’nun şehirden çekilmesi üzerine;  Cerablus halkı büyük bir üzüntü duymuş ve işgal karşısında tedirgin olmuştur. 
Akabinde Fransızlar tarafından işgal edilmiş olan Cerablus, Türk birlikleri tarafından 12 Temmuz 1920 tarihinde 
Fransızlardan kurtarılmıştır.21

Cerablus, tüm tarihi, coğrafi, demografik, askeri ve siyasi gerçeklerle Misak-ı Milli sınırlarına dahil bir bölgedir. 
Nitekim Milli Mücadele döneminde Türk Ordusu’nun işgalden kurtardığı Cerablus’u dönemin Ankara Hükümeti de 
Türkiye sınırlarında görmüştür. Zira o dönemki Türk Hükümetinin sınır anlayışında, Cerablus’un güneyindeki Sacur 
Nehri doğal sınır olarak belirlenmiştir.

Ankara Antlaşması’ndan önce Fransızlarla yapılan müzakerelerde Fransızların, Cerablus’ta tren yolu olması ve 
Fırat Nehirleri arasındaki bağlantı kurulmasında önemli bir güzergah olması hasebiyle; burayı Suriye sınırlarında bı-
rakmak için özel çaba sarf ettiği görülmektedir. Buna rağmen Cerablus, Türkiye sınırının hemen yanı başında olduğu 
halde 20 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile sınırlarımız dışında kalmıştır.22 

Milli Mücadele Döneminde Azez

Mondros Mütarekesi öncesi, bölgedeki Osmanlı Orduları, Mustafa Kemal Paşa komutasında Azez’in güneyinde-

17 Mustafa Öztürk, “TBMM’nin 1924 Yılı Yılbaşı Hatırası (Misak-ı Milli Haritası)”, Askeri	Tarih	Bülteni, S.48, Şubat 2000, ss.17-29.
18 Enes Demir, Arşiv	Belgeleri	ve	Salnameler	Işığında	El-Bâb	Tarihi, Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul 2017, ss.68-70.
19 Umar, Türkiye-Suriye	İlişkileri, ss.66-68, 80-85.
20 Demir, El-Bâb	Tarihi, ss.71-73.
21 ATASE.	İSH. 88/167.
22 Demir, Misak-ı	Milli, ss.207-215.
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ki Katma’ya çekilmiş ve İngilizleri Katma meydan muharebesinde mağlup etmiştir.
Mondros Mütarekesi imzalandığında 7. Ordu Karargahı, Katma’da bulunuyor ve Katma Milli Mücadele yılların-

da kritik öneme sahip. Zira buradan bulunan demiryolu hattı ile işgal kuvvetleri Antep-Maraş hattına ikmal, cephane 
ve asker takviyesi sağlamaktaydı.23

Milli Mücadele döneminde Türk ve Araplardan oluşan ortak Kuva-yı Milliye birlikleri, Azez karayoluna ve Kat-
ma demiryoluna baskın vererek Fransızların Antep Kilis hattından çekilmesine katkıda bulunmuşlardır.24

Milli Mücadele Döneminde Menbic 

Menbic, Halep’in kuzeyinde Milli Mücadeleye en etkin katılan yerlerden biridir. Bu dönemde şehirde, Halep 
Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bir şubesi açılmış ve yerel halk işgale karşı mücadele etmiştir. 

Bu dönemde Türk Ordu birlikleri yerel unsurlarla birlikte Menbic’i Fransız işgalinden kurtarmıştır. Aralık 1920 
ve Ağustos 1921 aralığında Menbic, Türk Ordusu’nun kontrolü altında tutulmuştur. Nitekim konuya ilişkin tarihi bir 
belgeye göre, Kuva-yı Milliye birlikleri tarafından Fransızlardan alınan Menbic’e, 15 Mayıs 1921’de Türk Ordusu’na 
mensup 5.Fırka’ya (Tugay) bağlı piyade müfrezesi gelmiş, yerel halk bu durumu büyük bir mutlulukla karşılamıştır.25

Milli Mücadele Döneminde Afrin

İlk olarak İngilizler ve ardından Fransızlar tarafından işgal edilen Afrin, Anadolu’da Milli Mücadelenin başlama-
sıyla birlikte bu mücadeleye katılmıştır. Milli Mücadele döneminde Afrin’de, Türkler ve Kürtler birleşerek Kuva-yı 
Milliye birlikleri oluşturmuşlar ve 2. Kolordu’ya bağlı faaliyet göstermişlerdir. 

Afrin’deki kuvvetlerin bu dönemde vazifesi, Adana ve Antep’te bulunan işgal kuvvetleriyle Halep’teki Fransız 
karargahının irtibatını ve nakliyesini kesmekti. Bu bağlamda bölgedeki Kürt aşiretleri ve Türkmen grupları, birleşerek 
Türk komutanların emrinde Fransızlara karşı mücadele vermişlerdir.

Afrin çevresinde, gerek Türk ve gerekse Kürt olan bölgenin ileri gelenleri; Hacı Hannan, Şeyh İsmailoğlu, Şeyh 
Abdi ve Ahmet Ruto Ağalar, direnişin önde gelen yerel isimleri olarak göze çarpmaktadır. Bölgedeki koordinasyonu 
sağlamakla görevli Polat Bey olmuştur. Yine Meydân-ı Ekbez’de bulunan Hacı Hannan Bey de bu koordinasyonun 
bir parçasıdır.

Afrin ve Kürt Dağı bölgesindeki direniş kuvvetlerinin bu dönemdeki en önemli fonksiyonu, Fransızların Antep, 
Maraş, Kilis gibi şehirlerdeki birliklerini; askeri, lojistik ve teçhizat olarak takviye ettikleri yer olan Katma-Islahiye 
ulaşımını engellemek ve Fransız birliklerine saldırılar düzenleyerek onları yıpratmaktı. Fransız işgaline karşı direnişe 
geçen ve birlikte topraklarını savunan Türk ve Kürtler, Fransızlara karşı etkin mücadelede bulunabilmek için Anka-
ra’dan cephane talep etmişlerdi.26 

1920 yılı ortalarında, bölgedeki Türk ve Kürt aşiretlerinden oluşturulan müfrezeler, Fransızların Adana ve An-
tep’i takviye etmemesi için büyük fedakarlıklar üstlenmişlerdir.  Nitekim Afrin’deki Kuva-yı Milliye birlikleri, Ra-
co-Katma arasındaki tren raylarını gece yarısı sökmüşler ve Fransızların Katma civarına gelen treni raydan çıkmıştır. 
Bu arada pusuya yatan kuvvetler de Fransızlara saldırmıştır. Bu olayda Fransızlar birçok zayiat vermiştir.  Fransızların 
düştükleri bu tuzak üzerine, Afrin civarındaki köylere, Ermeni çetelerini göndererek intikam almaya çalıştıkları gö-
rülmektedir.

 Ağustos 1920 tarihli belgeye göre, Afrin’de Kuvâ-yı Milliye adına faaliyet gösteren birlik miktarı, aşiretler-
le birlikte ortalama 2.000 kişiye ulaşmaktaydı. Bu dönemde Halep’e harekât icra eden akıncı müfrezelerine destek 
olunması istenen Jandarma Mülazımı Kemal Efendi, Afrin bölgesinden 500 kadar bir kuvvet toplamıştır. Daha sonra 
düşmanın harekâtı mucibince, Afrin dâhilindeki Ekbez ve Raco istasyonlarına saldırılılar düzenleyerek Fransızlara 
zayiat verdirmişlerdir.

Eylül 1920’de, Fransız işgali altında bulunan Kürt Dağı, Türkmenler tarafından kuşatılmış ve buradaki işgalci 
güçlere karşı mücadele edilmiştir. Afrin bölgesinde 1921 yılı boyunca da, Milli Mücadele harekâtı, Fransızlara karşı 
devam etmiştir. Bölgenin bu yıl içerisinde, Fransızlar ve Milli kuvvetler arasında el değiştirdiği anlaşılmaktadır. Bil-
hassa Fransızların Afrin sınırlarından geçen tren hattını, Anadolu’daki birliklerini sürekli destek gönderebilmek için 
kontrol altında tutmak istediği belgelerden takip edilebilmektedir.

23 Mondros	Mütarekesi	Tatbikatı, s.72.
24 Umar, Türkiye-Suriye	İlişkileri,	s.104;  ATASE.	İSH.623/15.
25 ATASE.	İSH. 923/178.
26 ATASE.	İSH.796/54.		
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Bunun üzerinde Fransızlarla Afrin ve çevresinde verilen çetin mücadelelere binaen, Umum Suriye Teşkilat ve 
Harekât Harp Reisi Yarbay Özdemir Bey, 2. Kolordu Kumandanlığı’na gönderilen yazıda; Kürt Dağı civarında mun-
tazam bir Türk birliğinin bulunması gerektiğini dile getirmiş ve 2. Akıncı Müfrezesi’nin bu ihtiyacı karşılayacak 
kudrette olduğunu ifade etmiştir.  

Polat Bey de, Antep Mıntıka Kumandanlığı’na gönderdiği yazıda; Afrin bölgesindeki kuvvetlerden daha fazla 
istifade edilmesi için, buradaki dağınık birliklerin idaresinin düzenlenmesini talep etmiştir.27

SONUÇ

Halep ve çevresi, hinterlant olarak tarihi süreçte Şam’dan çok Anadolu’nun güneyi ile etkileşim halinde olduğu 
için bu bölge insanı sosyolojik açıdan Anadolu insanına benzemektedir. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı ve Milli 
Mücadele yıllarında Hama ve Şam arasındaki bölge Faysal’a destek olmuş ve Arap Devleti’nin kurulmasına taraftar 
olmuştur. Bölge halkı ancak Fransızların bölgeyi işgal etmesi ile Osmanlı Devleti’ne taraf olmaya başlamışlardır. 
Faysal dahi İstanbul ve Ankara yönetimleri ile işbirliği yapmaya taraftar olmuştur.

Bununla birlikte Halep ve kuzeyindeki hatta yer alan insanlar, büyük ölçüde Faysal’a destek vermemiş ve Arap 
milliyetçiliği akımına katılmamıştır. Bu durumu dönemin arşiv belgeleri ve istihbarat raporlarından takip etmek müm-
kündür. Halep ve çevresindeki halkın 1922 yılında Türkiye’ye bağlanmak için yekvücut olduğu belgelere yansımıştır. 

Türkiye’nin Milli Mücadele yıllarında içinde bulunduğu çok yönlü ve cepheli savaş durumu, maalesef Ankara 
Antlaşması ile bu topraklardan taviz verilmesine ve karşılığında Adana, Mersin, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis gibi 
şehirlerimizin işgalden kurtarılmasına vesile olmuştur.

Sonuç olarak Türkiye için bir jeopolitik gerçeklik olan bu bölgede ve Mondros Mütarekesi’nde 100 yıl önce ku-
rulan savunma hattında bugün, Türk Ordusu’nun Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınır güvenliği için icra ettiği Fırat 
Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve İdlip Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü operasyonları da; bu tarihi mirasın 
bir tekerrürü mahiyetindedir.

ÖZET

Son yüzyılda Yakındoğu coğrafyası büyük güçlerin muhtelif projeleri kapsamında şekillendirilerek çözümsüz-
lüğe itilmiştir. Günümüzde de benzer projelerle bu politikanın devam ettirilmesi; Türkiye için kritik ehemmiyet arz 
edecek tehlikelere yol açmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, bölgede yürütülmek istenen plan ve projelere karşı yapacağı politik hamleler ve mese-
lenin çözümü için; evvela tarihi geçmişimizin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Bu kapsamda Mîsâk-ı Millî sınırları içerisinde yer almakta olup son yıllarda artan derecede çözümsüzlük ve 
çatışmaya sürüklenen Suriye bölgesinin bilhassa kuzeyindeki Halep ve çevresi Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini 
ve bekasını yakından ilgilendirmektedir. Mezkûr bölgenin Türkiye için öneminin tam olarak anlaşılabilmesi, bölgenin 
tarihinin tetkik ve tespit edilmesiyle mümkün olabilecektir. 

Türk Orduları tarafından Birinci Dünya Savaşı’nda dahi kaybedilmemiş vatan toprağı olan bu topraklar, 30 Ekim 
1918 tarihinde imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında haksız ve hukuksuz olarak İngilizler tarafından işgal edil-
miştir. Bu işgal 1919 yılından itibaren Fransızlar tarafından devam ettirilmiştir. Anadolu’nun içlerine kadar genişleyen 
bu işgaller sonrasında başlayan Anadolu’daki Milli Mücadelenin bir benzeri eşzamanlı olarak Halep Vilayeti’nde de 
vuku bulmuştur. Bu dönem bölgede Türk ve Araplardan oluşan yerel halk, aşiretler ve bölgedeki Kuvâ-yı Milliye bir-
likleri, işgale karşı büyük bir direniş göstermiş ve işgalin sonlanması noktasında başarılar kazanmıştır. 

Nitekim 1920-1921 yılları aralığında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin emri ile gerek Türk Ordusu’na bağlı 
birlikler gerekse Kuvâ-yı Milliye birlikleri bu bölgede harekât icra etmiştir. Bu harekâtlar kapsamında birçok yer Türk 
Ordusu ve ya Kuva-yı Milliye birlikleri tarafından geri alınmış ve yeniden Türk idaresi tesis edilmiştir. Özellikle Türk 
Ordusu’nun kontrolü altında olan birçok şehir ve ilçe, 21 Ekim 1921 Ankara Antlaşması ile Fransızlara terk edilmiştir. 
Bunun üzerine Cerablus, Azez, Menbic, Afrin gibi birçok bölgeye hakim olan Türk birlikleri, çizilen sınırın kuzeyine 
çekilmiştir.

Sonuç olarak bu bildiride, Milli Mücadele Döneminde Halep ve çevresinde meydana gelen gelişmelerin; Ge-
nelkurmay ATASE Arşivi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’ndeki konuya dair yeni ve 
orijinal belgelerden istifade ile incelenmesi düşünülmektedir. Böylece hem tarihi hem de günümüz açısından kritik ve 

27 ATASE.	İSH. 1319/95.
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stratejik önemi haiz olan bölgeye dair, önemli bir bakış açısı ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
Anahtar Kelimeler: Misak-ı Milli, Milli Mücadele, Kuva-yı Milliye, Halep, El-Bab, Afrin, Menbic, Azez, Cerablus.

ABSTRACT

In the last century, the Middle East is drawn in stalemate which is shaped within the scope of various projects of 
the Great Powers. Today, maintaining this policy via similar projects causes serious threat for Turkey.

First of all, our historical background is needed to be known well for Turkish Republic’s political move towards 
projects and plans which are desired to be carried out in the territory.

Under this context, especially Aleppo and its surrounding in the north of Syria region included within the Na-
tional Pact borders and drawn into increasing conflict and stalemate in the recent years closely concern issues related 
to security and perpetuity of Turkish Republic. Complete comprehension of aforementioned region’s importance is 
possible with investigation and detection of region’s history.

Acknowledged as our country’s land and is not lost by Turkish Army even in World War 1, this territory is unjust-
ly and unlawfully invaded by Britain after the Treaty of Mudros signed on 30 October 1918. The invasion is sustained 
by France from 1919. National Movement like in Anatolia that is started after expanding military occupation of enemy 
forces down to Anatolia’s internal regions is concurrently set out in the city of Aleppo too. At this time, local com-
munity composed of Turks and Arabs, tribes and military units of National Forces existing in the region show strong 
resistance to the enemy occupation and make achievement in termination of invasion. 

Indeed, by the command of Grand National Assembly of Turkey, both subordinate military units of the Turkish 
Army and military units of National Forces launch incursion into this territory between 1920 and 1921. Within the 
scope of these maneuvers, many places are taken back by Turkish Army and National Forces, and Turkish authority 
is established again. Especially many cities and districts under the control of Turkish Army are left to France with 
Ankara Treaty signed on 21 October 1921. Thereupon Turkish military units which have control over many places like 
Jarabulus, Azaz, Membic, Afrin withdraw to north side of the drawn boundary line. 

 Ultimately, in this declaration, events took part in Aleppo and its surrounding during the years of National 
Struggle are considered to be examined with new and original documents related with the topic at Archives of the 
Turkish General Staff, Military History and Strategic Etudes (ATASE), The Ottoman Archives of the Prime Minister’s 
Office and Prime Ministry Republican Archives. Thus, an important perspective related to region having historical, 
critical and strategic importance nowadays will be tried to be introduced. 

Key Words: National Pact, National Struggle, National Forces, Aleppo, al-Bab, Afrin, Membic, Azaz, Jarabulus
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OSMANLI BELGRADI: BIR OSMANLI ŞEHIR HARITASI 
ÜZERINDEN KENTSEL TOPOGRAFYAYI ANLAMAYA KATKI

Enisa ALOMEROVIĆ-HUBANIĆ*

Osmanlı Haritacılık

Haritalar, oluşturulduğu yerin ve zamanın yegâne belgeleridir. Bu nedenle kaynak olarak haritalar tarih araştır-
maları için çok önemli ve değerlidir. Osmanlı Devleti’nin haritacılık geleneği büyük bir kültür mirasıdır. Saltanatı 
esnasında devletinin sınırlarını oldukça genişleten Sultan II. Mehmed1 haritacılık alanına büyük bir ilgi göstermiş ve 
hem yeni fethedilen toprakların hem de savaştıkları bölgelerin haritalarının oluşturulmasını teşvik etmiştir. Sultanın 
haleflerinden bazıları, özellikle kıyı alanlarının haritalandırılması konusunda bu geleneği devam ettirmişlerdir. Esa-
sen, Osmanlılar yetenekli denizcilerdi ve buna göre denizde seyir ihtiyaçları için çok iyi deniz haritaları yapmışlardı. 
Elbette yaptıkları haritalar bu türe münhasır kalmadı. Devletin uzun tarihi boyunca dünyanın ve belirli bölgelerin sayı-
sız harita görüntüsü oluşturuldu. Bu haritalar, Osmanlı coğrafyasında silinmez izler bıraktılar. Osmanlı haritacılığında 
askerî, kıta ve bölgesel haritalar bulunmaktadır. 

Osmanlı dönemindeki haritalar için kullanılan levh, tersîm, tasvîr, sûret, resm, resm-i harîta, levhu’r-resm gibi 
farklı terimler İslâm literatüründen gelmiştir. Arapça’dan gelen müennes bir isim olan Haritanın (َخِريَطة – ḵarīṭa) özel-
likle deniz haritası manası vardır. Etimolojik açıdan muhtemelen Eski Yunanca’daki χάρτης (khártēs) papirüs ve kâğıt 
anlamıyla bağlantılıdır.  

Harita teriminden başka hem cihân-nümâ2, bâfte3, atlas4 harâit5 hem birleşik kelimeler olan harita-i bahriye6, harî-
ta-i müsteviyye7, harîta-i semaviyye8, hem de şüphesiz Batı’dan alınan terimler harta, hartı, karti, karta ve papamonta9 
kulanılmaktadır.

Osmanlı haritacılığına harta ve hartı kelimeleri Anadolu Türkçesi’nden muhtemelen meşhur Osmanlı denizci, 
coğrafyacı ve kartografı olan Pîrî Reis10 ile gelmişti. Kâtib Çelebi’nin11 Cihānnüma adlı eserinde resm-i harita veya 
harta resmi terimi kullanılmıştır.

Bu tebliğde, Sırbistan Devlet Arşivi’nde bulunan ve az bilinen el yazması Belgrad haritasının sunumu yapıla-
caktır. Yapılış tarihine dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, harita takribi olarak 18. yüzyıla tarihlendirilmektedir. 

Ama analiz süresi boyunca bu haritanın oluşmasının alt ve üst sınırlarının dönemi (Latince olarak terminus ante 
quem non ve terminus post quem non - terminus a quo ve terminus ad quem) başarı ile tarihlendirilmektedir. 

*	 MA.,	Şarkiyat	uzmanı	ve	Arşivci,	Sırbistan	Arşivi,	Belgrad,	e-mail:	е.alomerovic@archives.org.rs;	alomerovic_enisa@yahoo.com
1 II. Mehmed (Meḥmed-i s̠ānī; bilinen adıyla Fatih Sultan Mehmed kısaca Fâtih,  30 Mart 1432 – 3 Mayıs 1481). Osmanlı İmparatorluğu’nun 

yedinci padişahı. İlk olarak 1444–46 yılları arasında kısa bir dönem, daha sonra 1451’den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm 
sürdü

2 Dünyâ’yı gösteren harita; Ünlü Türk bilgini Kâtip Çelebi’nin 1654 (H. 1065) de kaleme aldığı Asya coğrafyasıdır, [bu nüsha 1732 (H. 1145) 
da İbrahim Müteferrika tarafından bastırılmıştır

3 Büyük bir haritayı oluşturan parçalardan her biri, pafta, [kelime, dilimizde “pafta” şeklinde kullanılmaktadır]
4 Büyük harita, dünya haritası, atlas denizi
5 Harîta
6 Deniz haritası
7 Coğr. plân
8 Astr. gök haritaları
9 Dünya haritası (İtalyanca mappa mundi)
10 Osmanlı denizcisi (d. 1465–70, Gelibolu – ö. 1554)
11 Ya da Hacı Halife (d.1609, İstanbul – ö.1657, İstanbul), tarih, coğrafya, bibliyografya ve biyografya ile ilgili çalışmalar yapmış Türk-Osmanlı 

bilim insanı ve aydını
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Ayrıca, bu harita Belgrad’ın kentsel veya daha doğrusu eski kalenin gelişiminin de tanığıdır. Yani günümüz açı-
sından son derece değerli bir kültür mirasıdır.

Şimdiye kadar üzerinde, ne arşiv, ne Osmanlı Türkçesi ve ne de harita değerlendirmeleri açısından herhangi bir 
çalışma yapılmamıştır.

Osmanlı Haritasının Tarifi

Kâğıda çizilen harita beze yapıştırılmıştır. Eşit olmayan iki parçadan ibarettir (111,5 x 78 cm ve 106,5 x 81 cm). 
Haritanın köşelerinde iki parçayı tutturmak için telden ve toparlak bir tutturgaç bulunmaktadır. 

Haritanın tasarımı açısından bakacak olursak kartograf, harita içeriğini farklı renklerle göstermiştir. Sular için 
geleneksel mavi renk kullanılmıştır (bu durumda Sava ve Tuna Nehirleri için); bitki örtüsü için yeşil, yolların çizimi 
için turuncu, evler ve dükânlar için sarı ve nihayetinde hem inşaat hem de kalenin surları (duvarı) için kırmızı kulla-
nılmıştır.

Haritadaki renklerin çoğunda, doğal pigmentlerin kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bugün çizim tekniği ve renk-
lerin kaynağı hem laboratuvar testleri hem de koruma ve restorasyon alanında çalışan bilim insanlarının işbirliği ile 
tespit edilebilecek. Bu tespit, Osmanlı haritasının yapımında kullanılan malzemelerin tanımlanmasını sağlayabilecek. 
Böylece en uygun restorasyon usullerinin seçimi belirlenecek.

Haritadaki grafik öğeler Osmanlıca ve geleneksel yazı takımları ile yazılmıştır. Geleneksel takımlar kamış kalem 
ve mürekkeptir. 

Haritada sonradan eklenmiş ve füzen kalemle Kiril alfabesiyle yazılmış, haritadaki bazı bölümlerin çevirisini 
içeren notlar bulunmaktadır. Osmanlıca bilen araştırmacılardan birinin harita üzerinde çalıştığı tahmin edilmektedir.  
Bu notları tarihçi Glişa Elezoviç ve Bogumil Hrabak veya sanat tarihçisi, koruma elemanı ve haritacı Željko Şkalame-
ra’nın almış olabileceği tahmin edilmektedir. Željko Şkalamera Sırbistan Millî Kütüphanesi’nde kartografya koleksi-
yonlarını oluşturmak ve düzenlemek için çalışmıştı. 

Ayrıca, bu haritanın Şkalamera’nın kartografik eski Belgrad mekansal planı için kullanıldığı farz edilmektedir. 
Bu plan 1974 senesinde Belgrad Tarihi adlı kitabın birinci cildinde yayınlanmıştır. 

Haritada dört coğrafi yön vardır. Geleneksel kurallara göre haritanın kuzeyini yukarı koyarak açıklama yapılır. 
Haritanın ölçeği sözlü ve grafik olarak gösterilir ve iki yüzde bir Osmanlı ölçeğindedir.12

Osmanlı haritasının kartografının kim olduğu ve hangi amaçlarla yapıldığı belli değildir.
Harita işaretleri ve Osmanlıca yazılan harita lejandlarının daha çok dikkate alınmasının oldukça önemli olduğun-

dan başlayarak haritadaki Osmanlıca kelimelerin integral yazı çeviri ve transkripsiyonları yapıldı. 

12 1 arşın (zirai)² = 0,57417 m² = 4 ayak² 
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Tablo 1. Osmanlı Belgrad Planı

Başlık Osmanlı Belgrad Planı 

Yazar / Çizici

Istampacılık

Konu Belgrad 

Maatbacı

Yayım yılı 19 yüzyıl

Menşe yeri

Zemin Plan, harita

Teknık El yazısı; renkli

Malzeme Kâğıt

Dil Osmanlı Türkçesi

Birimleri Manzara

Alt birimler Balgrad manzarası, Kalemeydan manzarası

Belgenin kodu АС, Р-31/ ГК-7

Envanter numarası 6381

Fiziksel tanımlama 2 kağıttan oluşan bir plan; 

Ölçü 111,5 x 78 cm ve 106,5 x 81 cm

Tarif Beze yapıştırildır

COBISS-SE.ID 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

306

Türbenin Bulunduğu Harita Parçası

Haritada bulunan sözler – Türbe-i Şehid Ali Paşa ve Selim Paşa ve Hasan Paşa – Silahdar Damat Ali Paşa13 
Türbesini gösterir. Bu türbe eski Sultan Mahmut Camisi’nin yakınında (haritada bu camii de tasvir edilir) 1741 veya 
1742 senesinde inşa edilen türbedir. Bu türbe bizi daha kesin bir şekilde haritanın tarihine götürür ve dolayısıyla hem 
rekonstrüksiyon amacıyla hem de tarihleme için kartografik kaynağın özel değerini gösterir. 

Silahdar Damat Ali Paşa III. Ahmed döneminde sadrazamlık yapmıştır. Osmanlı ordusunu Petrovaradin’deki 
Avusturya ordusuna karşı yönetmiştir. Aynı gün Petrovaradin Muharebesi’nde şehit düşmüştür. Cenazesi 1716 sene-
sinde türbenin bulunduğu alana defnedilmiştir. Bu türbe ölen Vezir’in mühürdarı ve daha sonra Belgrad defterdarı olan 
Mustafa Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Türbede iki yüksek rütbeli Osmanlı paşası da defnedilmiştir. Bunlar, 1847 senesinde Belgrad kalesine muhafız 
olarak atandıktan hemen sonra vefat eden Tepedelenli Selim Paşa14 ve 1848 senesinde Belgrad muhafızlığına atanan 
Çeşmeli Hasan Paşa, 1850 senesinde vefat edene kadar burada muhafız olarak kalmıştır.

Harita üzerinde ismi yer alan Belgrad muhafızı Çeşmeli Hasan Paşa’nın ölüm yılı (1850) ve Belgrad toprakları-
nın Türk askerleri tarafından terk edildiği yıl (1867), haritanın başlangıç tarihinin üst ve alt sınırlarını temsil edebilir.

İçeriğin genel analizine dayanarak, bu Osmanlı haritasının şehrin dış görünümü hızlı ve köklü bir  değişim geçir-
meye başladığında, Şarki Belgrad’ın son yıllarından bir resim verdiğini belirtmek isterim.

Çingene Kapısı, Müzik Karakolunun Bulunduğu Harita Parçası

Bugün Belgrad kalesinde farklı dönemlerden kalan kapılar mevcuttur – Saat Kapısı, Zindan Kapısı, İstanbul 
Kapısı, Liman Kapısı, Vidin Kapısı, Sava    

Kapısı ve diğerleri. Bunun yanında, Osmanlı haritasında henüz bilinmeyen başka bir kapının adı da var: Çingane 
Kapısı – Çingene kapısıdır. Haritadaki Çingene Kapısı, Tuna Nehri’nin Aşağı şehir tarafının doğu girişini veya Vidin 
Kapısı’nı temsil eden yerdedir. Bugünün Aşağı şehrinin Doğu Kapısının bulunduğu yerde olduğu söylenebilir.

Çingeneler, Osmanlı feodalizminde nispeten önemli bir yere sahiptir. Bunlar çoğunlukla zanaatkârlar olarak kale 
ve rıhtımlarda çalışmak gibi çeşitli devlet hizmetlerinde yer almışlardır.

16. ve 17. yüzyıldan gelen Fransız çağdaşlarının yazılarına göre, şarkı ve oyun ile kalenin personelini eğlendirir-
lerdi. Bu kapının isminin Çingenelerin Osmanlı toplumundaki yerini ve rolünü ifade ettiği söylenebilir.

Haritada henüz bilinmeyen bir terim daha var – Mûsikî-i kara kule Dizdar Su Kapısı yakınlarındaki Aşağı Şehrin 
batı surunda yazılı, müzisyenler için bir kara kuledir; yani Beyaz tabya ile Sultan Mustafa Tabyası arasında bulunmak-
tadır. Mehteran karakolu, yani Yeniçeri müziği için tasarlanmış olduğu tahmin edilir. Bu askeri orkestra hem savaşa 
giden Karakolu en Yeniçerilere hem de halkın önüne çıktıklarında sultan ve diğer Osmanlı asilzadelerine eşlik etmiştir.

Babalık Adanın Bulunduğu Harita Parçası

Divna Curiç Zamolo, Osmanlı Döneminde Oryantal Bir Şehir Belgrad adlı eserinde 1739 senesinde Belgrad 
alanına Muharebe Adası’nın Babalık adası olarak adlandırılan Türk bölümünün de girdiğini yazmıştı. Bu terim ha-
ritada da bulunur ve tam Aşağı Şehrin karşısına yazılmıştır. Bu dahi muşarunileyh ülkesinde kadim olarak Babalık 
adası tesmiye olunan ada-yı kebir – Muşarunileyh ülkesine ait Babalık adası tesmiye eden büyük ada. Muhtemelen 
Avusturya düşünülüyor çünkü bu ifadenin üstünde Canib-i Avusturya – Avusturya tarafı yazılmıştır. Ve Avusturya 
canibinde vâkî’ olup bir müddetden beru zuhur etmekte olan adalar – Avusturya’ya bağlı adalar. Bu durumda bugün 
farklı görünen Küçük Muharebe Adası düşünülüyor.

Analiz sırasında Osmanlıca açısından kışla sözcüğü için kasarna (قصرنة) sözcüğünün kullanımı ve grafik görü-
nümü araştırılmıştır. Sırpça’da kasarna kelimesi ordunun konaklaması için kullanılan bir binadır. Almanca kelimesi 
Kaserne, Fransızca Caserne’dir. Burada mevcut olan fonetik transkripsiyonu görebiliriz, yani bir dilden diğerine ses-
ler iletilerek adapte edilmiştir. Bir zamanlar kullanımda olan bir kelimenin yazım biçiminin bir örneğidir. Yani, Arap 
alfabesinin biçimi Slav dillerinin fonetik yazım kurallarına uyarlanmıştır. Fonetik transkripsiyonu Bunar kelimesinde 
(pınar demek) de görebiliriz. Etimolojik açıdan, pınar kelimesi Osmanlı kökenlidir ( پيڭار). Kuyu, yeraltı suyunun kul-
lanıldığı yapay olarak açılmış bir deliktir. Türkçede kaynak, kaynak suyu, çaykara, eşme, memba demektir. 

Ortografik bakış açısından, haritada çok defa bulunan hane kelimesi noktasız he harfi ile ortaya çıkar. Hane keli-

13 Silahdar Damat Ali Paşa veya Şehit	Ali	Paşa
14 Selim Sırrı Paşa, Tepedelenli Ali Paşazade Veli Paşa’nın oğludur
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mesinin noktalı he ile yazılması gerekmektedir (خانة ).
Bilimsel bir çalışmada hem Doğu hem Batı kaynaklarının kullanımı metodolojik bir gerekliliktir. Bunun yanında, 

mukayeseli bir analiz, bilimsel araştırmalarda haritacılık anlayışını geliştirir.

Gump’ın Haritasının Açıklanması

Balkanların kapısı olan Belgrad’ın 1688 senesinde Bavyera Prensi Max Emanuel kumandasında işgal edilişi, çok 
sayıda savaş vakayinamesi, seyahatname ve gravürün ortaya çıkmasında güçlü bir etken oldu. Avrupa bu yolla, pek 
bilmediği bir coğrafî bölge hakkında bilgi ediniyordu. Askerî ve sivil mühendis Joan Baptista Gump’un 1688 tarihli 
haritası, Belgrad’ın en temel planlarının yer aldığı en meşhur haritaların arasında yer almaktadır. Bu haritanın oriji-
nali, Sırbistan Millî Kütüphanesi’nde özel ve nadir fonların kartografi malzemeleri koleksiyonunda bulunmaktadır. 
Gump’un planı, 17. yüzyılda Belgrad’ın incelenmesi için ana kartografik kaynaklardan biriydi; ancak Belgrad’ın daha 
sonra yapılan kartografik çalışmaları, planları ve ‘veduta’ları da bu plan esas alınarak yapıldı.
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Tablo 2. Joan Baptista Gump’un Planı

Orijinal başlığı La Fortezza e la Cità di Belgrado: assediata dal Serenissimo Massimiliano Emmanvelle... ed espug-
nata a di 6 di Settembre dell’ anno 1688

Başlık çevirisi Belgrad Kalesi ve Şehri: Maximilian Emanuel Tarafından Sınırlandırıldı ... ve 6 Eylül 1688’de Fethedildi

Yazar / Çizici Johan Baptista Gump (1651–1728)

Istampacılık Wening Michael (1645–1718)

Konu Belgrad

Maatbacı Gestochen und zu finden bey Michael Wening (Münih)

Yayım yılı 1688 yılı ekim ayında

Menşe yeri Münih, Almanya

Zemin Oyma

Teknık Oyma baskı

Malzeme Kâğıt

Dil  İtalyanca

Birimleri Manzara; savaş görüntü 

Alt birimler Balgrad manzarası, 1688 senseninde Belgrad fethemesi 

Belgenin kodu НБС, II-600

Fiziksel tanımlama Orijinal; 9 küçük kağıttan oluşan bir plan;  Küçük âğıt ölçüsü 45 x 35 cm

Ölçü 139 x 94,5 cm 

Tarif Beze yapıştırildır; Olçüsü 134 x 94 cm

COBISS-SE.ID 34723596
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Gump’un meşhur Osmanlı Belgrad haritasıyla karşılaştırma yapmanın başlangıç noktası, zaten adı geçen iki 
Tuna adası olabilir. Kaygan bir nehir yatağına sahip olan Sava Tuna ile birleştiği için bu iki ada da zamanla görünüm-
lerini değiştirdi.

Gump’ın haritasında bu ada bugünkü görünümünün tam tersidir. Küçük Savaş Adası bugünkü Büyük Savaş 
Adası’ndan daha büyüktü.

Bu çalışmayla, bu haritanın sadece çok kültürlü bir anlayışı değil, aynı zamanda Osmanlı ve Avrupa’nın birbiriy-
le etkileşimi ve kültürel anlayışını daha iyi kavramak için de ne kadar önemli olduğuna işaret edilecektir. Farklı kar-
tografik kaynakların analizi ve mukayesesi, eski Belgrad’ın rekonstrüksiyonunu mümkün kılar; farklı tarihî şartlarda 
ve dinamiklerde insan ve doğa arasındaki ilişkilerin doğal ve kültürel peyzajını ortaya koyar. 

Böyle bir çalışma, bize daha güncel bir bakış ve yeni sonuçlar sağlamakta, fakat aynı zamanda yeni sorular da 
ortaya çıkmaktadır. 

Osmanlı Haritası ve Sorular

Haritanın yazarı kim?
Sanatsal ve sanat değerliyle bu kadar ayrıntılı bir haritanın yapılmasını kim sipariş verebildi?
Bunun amacı ne idi ve bu dönemde (1850 ile 1867 arasında) neden yapıldığı, ayrıca neden el yazısıyla yapıldığı 

ve neden basılı olmadığı gibi sorular hala açık kalıyor. 
Bu Osmanlı Belgrad haritasının yayınlanmasıdan sonra, Osmanlı haritacılarından bu konuları çözmeye fırsatını 

sağlar.
Bu harita, elbette diğer arşiv ve araştırma kurumlarıyla işbirliği içinde, uygun kültürel çağa ve Avrupa haritacı-

lığına yerleştirilmelidir.

ÖZET 

Haritalar, oluşturulduğu yerin ve zamanın yegâne belgeleridir. Bu nedenle kaynak olarak haritalar tarih araştır-
maları için çok önemli ve değerlidir. 

Bu tebliğde, Sırbistan Devlet Arşivi’nde bulunan ve az bilinen el yazması Belgrad haritasının sunumu yapılacak-
tır. Yapılış tarihine dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, harita takribi olarak 18. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Şim-
diye kadar üzerinde, ne arşiv, ne Osmanlı Türkçesi ve ne de harita değerlendirmeleri açısından herhangi bir çalışma 
yapılmamıştır. Harita işaretleri ve Osmanlıca yazılan harita lejandlarının daha çok dikkate alınması ve integral yazı 
çeviri ve transkripsiyonlarının yapılmasının oldukça önemli olduğu kanısındayız. 

Bilimsel bir çalışmada hem Doğu ve hem Batı kaynaklarının kullanımı metodolojik bir gerekliliktir. Bunun 
yanında, mukayeseli bir analiz, bilimsel araştırmalarda haritacılık anlayışını geliştirir. Bu bağlamda, bu çalışmada ko-
numuz olan El yazması Belgrad haritası ile sivil mühendis Joan Baptista Gump’un 1688 tarihli ünlü Osmanlı Belgradı 
şehir haritaları mukayese edilecektir. Bu çalışmayla, bu haritanın sadece çok kültürlü bir anlayışı değil, aynı zamanda 
Osmanlı ve Avrupa’nın birbiriyle etkileşimi ve kültürel anlayışını daha iyi kavramak için de ne kadar önemli olduğuna 
işaret edilecektir. 

Böyle bir çalışma, bize daha güncel bir bakış ve yeni sonuçlar sağlamakta, fakat aynı zamanda yeni sorular da 
ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Kültür Mirası, Osmanlı Belgradı, Haritacılık, Karşılaştırmalı Analiz

ABSTRACT 

Maps are regarded as unique documents of the times and areas in which they are created, and as such they repre-
sent a rich and important data resources for studying history.

This paper is primarily concerned with presenting the less known Ottoman hand-drawn map of Belgrade, which 
is kept in the Archive of Serbia. The map has been dated roughly in the 18th century and has not been studied so far 
from an archivist’s point of view in regard to the Ottoman cartography. A map legend with explanation of cartographic 
terms written in Ottoman language deserves more attention and it is necessary to make an integral translation and 
transcription.

Given the fact that the use of resources of eastern and western European provenance is a vitally important met-
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hodological principle of scientific work and that comparative analysis employed in scientific studies increases the 
usability of cartographic sources, we contrasted it with a familiar map of Ottoman Belgrade by engineer Joan Baptista 
Gumpp from 1688, to look at it in a multicultural context of intertwined Ottoman and European ideas and cultural 
representations.

One such method enables more accurate observation, new conclusions, but also opens up new questions.
Key Words: Ottoman Heritage, Ottoman Belgrade, Cartography, Comparative Analysis
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BUILDING AN EVENT-BASED ONTOLOGY MODEL FOR 
HISTORICAL COLLECTIONS AND ARCHIVAL DESCRIPTIONS*

Eun G. PARK**

Features of Historical Collections 

Archival collections are primary sources with historical, informational, and cultural value and have been accu-
mulated over many years. Most historical collections are merely published documents, hand-written manuscripts, 
or artifacts.  They usually consist of large amounts of prose in text form. Documents in collections have been kept 
in unstructured, semi-structured, and rarely structured ways. A large amount of historical collections that are kept in 
archives have been digitized in the past decade and currently exist as digital content. Because they tend to be bibliog-
raphic in nature, they are described in the form of archival descriptions in archives. Table 1 is an example of a finding 
aid. It was taken from the University of Saskatchewan Archives and it is described based on the Rules for Archival 
Description in Canada.

Table 1. An example of a findings aid

Table of Contents
A Guide to the Gertrude Story Fonds
I. Personal
II. Professional
III. Writings
IV. Audiovisual materials
V. General

A Guide to the Gertrude Story Fonds

Author: Prepared by the University of Saskatchewan Archives 
Publisher: University of Saskatchewan Archives 

*	 This	paper	is	a	preliminary	finding	that	was	presented	in	the	2nd	International	Archive	Congress	on	Ottoman	Lands,	Istanbul,	Turkey,	Novem-
ber	21,	2017.	The	final	finding	of	the	paper	is	published	in	Zou	and	Park	(2018).

**	 Prof.	Dr.,	McGill	University,	School	of	Information	Studies,	e-mail:	eun.park@mcgill.ca
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Creation Information: EAD-encoded version created by Tim Hutchinson 20 May 1999
Unit title: Gertrude Story fonds 
Date: [193-]-1997 
Held at: University of Saskatchewan Archives 
Origination: Story, Gertrude, 1929- 
Physical Description: 6.2 m of textual records and other material 
Reference: Fonds 179 
Scope and content note
The fonds contains personal and professional correspondence, worksheets and drafts of poetic, dramatic and 
prose works to student and service groups and audiovisual materials.
Historical note
Born in Saskatchewan in 1929 Gertrude E. Story (nee Wudrick) is one of Saskatchewan’s best known story-
tellers and writers. Her early years growing up in a German Lutheran farming environment have formed the 
background to much of her writing. Starting in the early 1950s, she developed her craft as a freelance writer 
and broadcaster. In 1981 she graduated with a B.A. with distinction from the U of S, winning the President’s 
Medal as the most distinguished graduate in the College of Arts and Science. 
Administrative Information

Notes
Also includes videocassettes, audiotapes, photographs and posters
Unit title: I. Personal 
Date: 1956-1997 
Physical Description: 2.3 m of textual records (179 folders) 
Scope and content note
Series includes appointment books; diaries; journals; correspondence with family, friends, colleagues, and 
essays and other course assignments.
Unit title: II. Professional 
Date: [196-]-1996 
Physical Description: 1 m of textual records (96 folders) 
Scope and content note
Series includes records relating to publicity; presentations; media work in Prince Albert, the Saskatoon….

As can be observed in Table 1, its description is provided in prose text. In the traditional approach toward archival 
descriptions, it is difficult to clearly organize, connect and represent historical information when presenting it on the web. 

Using a Linked Data Approach

As more information and documents have been added to the Web, it has evolved into Web 2.0 and 3.0, in which 
a web of documents has changed to a web of data. The exponential increases of information and documents on the 
web pose challenges to users in finding appropriate information. The existing descriptions are given at the document 
level, which is not sufficient for users for improving the accuracy of search results. To overcome problems related to 
the irrelevance and ambiguity of search results, the Linked Data approach is used to connect information on the Web 
to make semantical links on the web.  To improve findability for users, it is necessary to add semantic metadata to 
existing descriptions and meanings to related documents.  In other words, re-structuring existing descriptions with 
additional semantic information at the data level and developing the relationships between different words in docu-
ments is necessary. This can reduce much of the ambiguity when searching on the web and create connections between 
related documents.   Linked data is made possible by using various semantic web technologies, which are explained 
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in the next section. This paper details an example from the project to explain how to adopt semantic web and ontology 
technologies to represent and connect historical collections.

RDF (Resource Description Framework)

RDF is a data model for data exchange on the semantic web (Manola & Miller, 2004). It is a representation model 
for capturing relationships in historical collections.  An RDF statement is called a triple in subject->predicate->object 
statements. RDF is built by using URI (Uniform Resource Identifier)/IRI (International Resource Identifier) in Hyper-
Text Transfer Protocol (HTTP) on XML(eXtensible Markup Language). An RDF Schema is a set of classes and rules 
to build RDF data into an ontology for the data to become more accessible and usable.  RDF uses SPARQL (Simple 
Protocol and RDF Query Language) for query and OWL (Web Ontology Language) for defining formal semantics 
(W3C, 2004, Section 2.1 Basic Concepts). 

An example RDF graph is displayed in Figure 1 to illustrate the linked subjects and objects, which has been taken 
from W3C’s RDF Primer site (http://www.w3.org/TR/rdf-primer). 

Figure 1.  An RAD graph describing Eric Miller (W3C, 2004, Section 1. Introduction)

RDF statements encoded in XML is given in Table 2 (http://www.w3.org/TR/rdf-primer).
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Table 2. An example of an RDF statement in XML (W3C, 2004, Section 1. Introduction) 

<?xml version=”1.0”?>   
<rdf:RDF xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#”
xmlns:contact=”http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#”> 
<contact:Person rdf:about=»http://www.w3.org/People/EM/contact#me»>
   <contact:fullName>Eric Miller</contact:fullName> 
   <contact:mailbox rdf:resource=”mailto:em@w3.org”/> 
   <contact:personalTitle>Dr.</contact:personalTitle> 
</contact:Person> 
</rdf:RDF>
@prefix contact: <http://www.w3.org/2000/10/swap/pim/contact#>. 
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>. 
<http://www.w3.org/People/EM/contact#me> a contact:Person; 
                                             contact:fullName “Eric Miller”; 
                                             contact:mailbox <mailto:em@w3.org>; 
                                             contact:personalTitle “Dr.”….

The linked data approach has a significant impact on presenting, modeling, and visualizing historical collections 
at cultural heritage institutions. It makes them more searchable, accessible and better connected for use. Historical 
collections contain a lot of historical individuals (or families, corporate bodies), topics, places, and times as cultural 
objects.  By building these objects as entities, multi-disciplinary data models can be designed by historical, geographi-
cal, prosopographical, and chronological data, etc. Making connections between these entities and linking them with 
each other can produce networks of events or relationships. These can be published to reviews and present to users 
additional annotations or interactions.  

Example of Building an Event-Based Ontology

The objectives of building an event-based ontology are: 1) to build an event-based ontology in order to apply 
semantic web technologies to historical collections, and 2) to restructure historical collections to be more explicitly 
accessible and usable in web environments. 

As mentioned in the previous section, historical collections are collections of information objects that are created 
by their creators at a certain period of time. If a linked data approach is adopted in historical collections, recorded 
information is the result of their creators doing certain types of activities (or events).

The given example is on the application of ontologies to archival descriptions. Specifically, to better present 
existing archival descriptions, an event-oriented ontology is built. The procedures of building the ontology include: 
1) identifying entities from archival descriptions; 2) extracting events from the entities; 3) identifying their relations 
with entities; 4) based on the relationships, modeling the event in RDF; and 5) implementing the event ontology in 
RDF and OWL into a repository. 

In the following Figure 2, a series of activities as events takes place over time. Files 1, 2, up to n (unlimited point) 
of a person’s life (also a family or an organization) show information artefacts with different lengths, which denote the 
duration when the files were created and used. 
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 Figure 2. The relationships between entities (people and time) in historical collections (Zou & Park, 2018, p. 267)

The structures in descriptions of historical collections are displayed in Figure 2, where entities are connected. 

Figure 3. Structures of descriptions in historical collections (Zou & Park, 2018, p. 268)

To build an ontology, the Event Ontology for Historical Description (EOHD) is built upon the BFO (Basic For-
mal Ontology) (Grenon, et al., 2004). 
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Defining Events and Event Types 

The first stage of identifying entities from archival descriptions includes: 1) defining events and their relations 
in documents, and 2) the vocabulary of preservation events taken from the Library of Congress’s Event Type (2010). 
The three types of history (e.g. administrative history, custodial history and creator history) with six kinds of changes 
are identified. Based on the six types of changes (Kaneiwa, et al., 2007), events related to changes are defined with:  
ExistenceChange, Object/IdentificationChange, CardinalityChange, StateChange, ArchivalEvent, and OrgEvent.  As 
a second step in extracting events from entities, classes and sub-classes are defined based on the BFO model.

Figure 4 displays the classes related to the class eohd:Event.

Figure 4. The EOHD Ontology (Zou & Park, 2018, p. 270)

One example, a birth event, is depicted in Figure 5.

Figure 5. The eohd:Birth event (Zou & Park, 2018, p. 270)

To apply the event ontology to biographical sketches, a sample set of a creator’s history is linked with event 
types. Figure 6 displays a part of the EOHD model as an end product of ontology building.  
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Figure 6. The biographical Events of Dale C. Thomson’s Life (Zou & Park, 2018, p. 271)

All of the RDF statements, in XML files, for each entity have been generated as a database and loaded into a repository. 

Conclusion

This study aims to examine how to provide historical collections with user-friendliness and authoritativeness of 
provenance information and how to demonstrate the relationships between documents. By using a linked data appro-
ach, the event based EOHD model has been built as a RDF repository. This paper demonstrates one part of the model 
as an example. The contribution of this work will improve the search and retrieval of historical information. It can 
restructure the information into more structured and connected relationships at cultural heritage institutions. It can also 
help disseminate texts into linked data for a community of collaborative researchers and for all other users.

ABSTRACT

To overcome findability problems on the web, the Linked Data approach is used to connect information on the 
web in order to build a semantically linked web. The linked data approach has a significant impact on presenting, mo-
deling, and visualizing archival collections at cultural heritage institutions. It makes them more searchable, accessible 
and better connected for use. Linked data is made possible by using semantic web technologies, including ontologies 
described by knowledge representation languages, e.g. OWL (Web Ontology Language), Uniform Resource Identi-
fiers (URIs), HyperText Transfer Protocol (HTTP), Resource Description Framework (RDF), etc. This presentation 
demonstrates two examples from projects demonstrating semantic web and ontology technologies in order to repre-
sent and connect historical collections. 

The example concerns the application of ontologies in sample archival descriptions. To better present existing 
archival descriptions, an event-oriented ontology is built. The procedures for building the ontology include: 1) iden-
tifying entities from archival descriptions; 2) extracting events from the entities; 3) identifying their relations with 
entities; 4) based on the relationships, modeling the event in RDF; and 5) implementing the event ontology in RDF and 
OWL.  The contributions of these projects will improve the retrieval and search of historical information, restructure 
the information into structured and connected relationships and disseminate texts into linked data for a community of 
collaborative researchers as well as users. 

Key Words: historical collections, event, Event Ontology for Historical Description (EOHD), creator history
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“SINIRSIZ” IMPARATORLUK 16. YÜZYIL MACAR 
KRALLIĞI’NDA OSMANLI YAYILMASI*

Éva Sz. SIMON**

Büyükdedesi Fatih Sultan Mehmed’den miras kalan hükümdarlık programı gereğince Sultan Süleyman’ın ama-
cı Büyük İskender’in yolunda yürüyerek antik çağın Roma İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmaktı. Tahta çıktığı 
yıl olan 1520’de Avrupa’daki muharebe sahnesinde Osmanlı İmparatorluğu tam da Macar Krallığı’nın sınırlarına 
dayanmış durumdaydı. Bu durum 1519’da Edirne’de 3 yıllığına imzalanan barış antlaşmasıyla tespit edilmişti. Barış 
antlaşmasının metninde gerek Osmanlı gerekse Macar tarafının sınır kaleleri isimleriyle tek tek zikredilmek suretiyle 
tam olarak sıralanmakta ve buna göre Osmanlı-Macar sınırı, henüz Macarların elinde bulunan Yayçe Banlığı haricinde 
Sava ve Tuna nehirlerinin oluşturduğu doğal hat üzerinden geçmektedir.1 

Sultan Süleyman’ın ordusu 1521’de Belgrad ve Şabats (Böğürdelen) ’ı ele geçirmek suretiyle bu hat üzerinde bir 
gedik açmıştır. Bu yenilgi aynı zamanda Macaristan’ın uç kalelerinin oluşturduğu güney sınır çizgisinin çöküşüne yol 
açarak uzun vadede Macaristan’da yüz elli yıl sürecek Osmanlı egemenliğinin de temel taşlarını döşemiştir.

1519 yılını müteakiben Osmanlı İmparatorluğu ile Macar Krallığı veya daha geniş anlamda Habsburg İmpara-
torluğu arasında Macar topraklarının geri alınmasını hükme bağlayan ve Osmanlı İmparatorluğu için aynı zamanda  
Avrupa’daki ilk toprak kaybını tescil eden Karlofça Barışı’nın imzalandığı 1699 yılına dek, şimdiye kadar bilinen 
kaynakların tanıklığına göre tam 14 kez barış antlaşması akdedilmiştir. Ne var ki 1519’daki barış antlaşmasında 
sınır Sava-Tuna hattında yer alan yerleşim birimleri kesin olarak belirlenir, 17. yüzyıl sonunda ise imparatorluğun 
yeni sınırları2 Karlofça barışının ardından görevli olarak tayin edilen ikili kurul tarafından harita ekleri üzerinde bile 
belirtilirken ara antlaşmalarda yer alan hükümler ise sınırdaki uç kalelerinden veya sınırı kesin olarak tespit eden 
noktalardan asla söz etmemişlerdir. Birbirleriyle hemen hemen kelimesi kelimesine uyuşan antlaşma maddelerinde 
her halükarda sınır	işaretlerinin	yerleştirilmesi	ve	askerlerin	sınır	ihlallerinin	önlenmesine	ilişkin	hususların	yalnızca	
yerinde	yani	sınır	bölgelerinde,	Budin	paşası	ile	Macar	başkomutanının	idaresinde	bölgeye	ortaklaşa	olarak	gönde-
rilecek	görevliler	tarafından	kontrol	edilebileceği	ifade	edilirken	pek	çok	durumda	ise	söz	konusu	kontroller	sırasında	
padişah	hazretlerinin	kayıt	defterinin;	başka	bir	deyişle	mufassal	defterlerinin	temel	olarak	kullanılması	da	hükme	
bağlanmıştır.3 

Budin’in Osmanlıların eline geçmesinin ardından ilk barış antlaşması 1547 yılında  yapılmıştır. Bu dönemde 
Roma-Cermen imparatoru V. Karl ile I. Süleyman arasında Macar Krallığı’nı da içine alan bir anlaşma metni akde-

*	 Bu	çalışma	OTKA	(Ulusal	Bilimsel	Araştırma	Temel	Programları)	K	108919	sayılı	araştırma	çalışmaları	projesinin	desteğiyle	hazırlanmıştır
**	 PhD,	Macaristan	Milli	Arşivleri,	e-mail:	simon.eva@mnl.gov.hu	
1 Thallóczy Lajos-Horváth Sándor, Alsó-Szlavóniai	Okmánytár. Dubicza,	Orbász	és	Szana	vármegyék	1244–1710 (Aşağı Slavonya Resmi Ve-

sika Arşivi. Dubicza, Orbász ve Szana vilayetleri 1244–1710) Magyarország melléktartományainak oklevéltára. (Macaristan’ın çevre vilayet-
lerinin resmi vesika arşivi) III. Cilt Magyar Tudományos Akadémia, Budapest 1912, s. 279–286.; Türkçe ve Macarca olarak yayımlanmıştır.: 
Arşiv	Belgelerine	Göre	Osmanlı’dan	Günümüze	Türk-Macar	 İlişkileri. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul 2016, s. 
12–18.

2 F. Molnár Mónika, Az Oszmán és a Habsburg Birodalom közti határ kijelölése a karlócai békét követően (Karlofça barışının ardından Osmanlı 
ve Habsburg İmparatorlukları arasındaki sınırın belirlenmesi) 1699–1701. Yayımlanmamış Doktora Tezi. ELTE, Budapest 2008, passim. 
http://doktori.btk.elte.hu/hist/fmolnar/phdmolnar.pdf Ayrıca bkz Mónika F Molnár, “Borders of the Ottoman Empire: Theoretical Questions 
and Solutions in Practice (1699-1856)” Regions, Borders, Societes, Identities in Central and Southeast Europe, 17th – 21th Centuries. MTA 
BTK Történettudományi Intézet, Szófia–Budapest 2013, s. 34-44. http://real.mtak.hu/15518/1/konferencia_egesz.pdf 

3 Edirne antlaşmasi 1568. Szalay László, Verancsics Antal összes munkái. (Antal Verancsics’in hepsi çalışması) Monumenta Hungariae Histo-
rica II. Scriptores VI. Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya, Pest 1860, s. 232.; Ernst Dieter Petritsch, Regesten der osma-
nischen Dokumente im Österreichischen Staatsarchiv. Band 1: 1480–1574. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchiv, Ergänzungsband 
10/1. Verlag Berger, Horn 1991, s. 189. nr. 554.
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dilmiştir. Dönemin çağdaşları arasından pek çoğu Macar kralı I. Ferdinand’ın (1526–1564) dikkatini barış belgesiyle 
oluşturulmuş olan özel bir duruma ve bu durumdan dolayı ortaya çıkan tehlikelere çekmişlerdir. Kral naibi, Türkle-
rin	sınırboyundaki	tahribata	asla	son	vermeyeceklerini ve Macaristan’ın kalan gücünü de barış bahanesiyle rahatça	
yıpratabileceğini ileri sürerek kraldan barış sözleşmesini onaylamamasını istemiştir.4 Kraliyet orduları başkomutanı 
Niklas Graf zu Salm ise doğrudan şu iddiada bulunmuştur:	“Majesteleri	ile	Türkler	arasında	sınır	çizgisi	diye	bir	şey	
yok,	yani	sınır	tespit	edilmiş	değil.” 5 Barış belgesi gereğince gerek söz konusu dönemde gerekse daha sonraki dönem-
lerde	sınırı	belirlemek	üzere	her	halükarda	kurullar	görevlendirilmiş,	bu	kurulların	üyeleri	pek	çok	kez	birbirleriyle 
görüşmüş ancak gerçek anlamda bir sınır tespiti hiçbir zaman gerçekleşmemiştir.6

Macaristan’a ilişkin ilk mufassal defterleri tam da söz konusu barış antlaşmasından bir yıl önce 1546’da hazır-
lanmıştır. Budin’in 1541 yılında ele geçirilmesinin ardından Macar Krallığı’nın orta bölümündeki toprakların tedricen 
Osmanlı egemenliği altına girmeye başlamasıyla birlikte imparatorluğun merkezî topraklarındakine benzer şekilde 
Macar Krallığı’na ait topraklarda da derhal tımar düzenine geçilmiştir.7 Bununla birlikte hazırlanan listeler yalnızca 
sipahilerin genel ihtiyaçlarını karşılayan dirlik dağıtımına temel teşkil etmekle kalmayıp – demin değinildiği gibi 
– barış belgeleri gereğince sınır çizgisinin tespiti için yapılacak görüşmelere esas oluşturmak üzere idari birimlerin 
topraklarını da ayrı ayrı belirlemekteydiler. 

Bu ilginç çelişki; başka bir deyişle mufassal defterlerinde ifade edilen idari birimler ile barış antlaşmalarında yeri 
belirtilmeyen sınır çizgisi ikilemi Osmanlı İmparatorluğu’nun 16-17. yüzyıl Macaristan’ındaki egemenliğinin son dö-
nemlerine kadar devam etmiştir. Bundan da anlaşılacağı üzere Osmanlılar Macaristan’a ilişkin mufassal defterlerine, 
ana topraklar veya diğer sınır bölgelerindeki sancaklara ait defterlere oranla ayrıca kendine özgü, çok önemli hatta tam 
olarak meşruiyet kazandırıcı bir rol de atfetmiştiler. 1546’da Çandarlızade Halil bey tarafından hazırlanan ilk defterin 
“Halil beyin defteri” adıyla 1570’li yıllarda bile sınırla ilgili sorunların çözümü konusunda başvurulan temel bir belge 
olma niteliğini sürdürmesi bunun en önemli kanıtlarındandır.8  Ne var ki söz konusu belge –eğer söz edilen şekliyle 
gerçekten varolduysa– Sultan Süleyman’ın hemen hemen yarım yüzyıl kadar süren hakimiyeti boyunca büyük deği-
şikliklere uğramıştır. (Harita 1. ve 2.)9

4 Benda Kálmán, Magyar	történeti	kronológia	II.	1526–1848. (Macar Târihi Kronolojisi II. 1526–1848.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, s. 
380. Uyarılara karşın barış antlaşması 16 Ağustos 1547’de tasdik edilmiş ve bu antlaşmayla Macar Krallığı’nın üç bölgeye ayrılması onaylan-
mıştır. Macar soylu sınıfları antlaşmanın tasdik edilmesini müteakiben yasa gereğince hükümdara, “…az ország rendei és karai könyörögnek 
Ő felségének, méltóztassék bizonyos utat-módot találni, hogy a törökök a fegyverszünet föltételeit sértetlenül megtartsák és hogy Ő felsége 
hiveit vagy alattvalóit és ezek jobbágyait semmi teherrel vagy adószedéssel ne sanyargassák.” (“...ülkenin soyluları ve önde gelen kurumları 
olarak saygıdeğer majestelerine, lütfedip Türklerin ateşkes anlaşmasının şartlarına ihlal etmeksizin uymasının ve Majestelerinin yandaşları 
veya tebaası ile bunlara tabi serflerine hiçbir yükümlülük veya vergi yüküyle eziyet vermemesinin bir yolunu yordamını bulması hususunda 
yalvarıyoruz.” şeklinde başvuruda bulunmuşlardır.) Corpus	Juris	Hungarici (CIH) 1526–1608. évi törvényczikkek. Fordíította és utalásokkal 
ellátta Dr. Kolosvári Sándor és Dr. Óvári Kelemen. Franklin-Társulat, Budapest, 1899. 1547:II. tv. 8.§.

5 Pálffy Géza, A	császárváros	védelmében.	A	győri	főkapitányság	története (İmparatorluk şehrinin savunmasında. Győr kale komutanlığının 
tarihi) 1526–1598. Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltára, Győr 1999, s. 158. not 3.

6 1548 yılında tarafların birbirleri aleyhindeki ihlallere çözüm bulunmasına yönelik ilk ortak inceleme gerçekleştirilmiştir. Osmanlılar 1566 
seferinden sonra İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmelerde sınırların kesin olarak belirlenmesi ve Macar tarafına vergi verilmesinin yasaklan-
masını gündeme getirmişlerdir. Bundan dolayı divan-i hümayun 1571 haziranında Budin beylerbeyine sınır sorunlarının çözülmesi talimatını 
vermiştir. Bu çözümün temelini ise Osmanlı kamu yönetiminde yararlanılan mufassal defterleri oluşturacaktır. Ne var ki, Osmanlıların sınır 
kavramı Hıristiyan ülkelerin sınır kavramından farklı olduğu için sonuçta sınırların diplomatik yöntemlerle kalıcı hale getirilmesinin neredey-
se imkansız olduğu ortaya çıkmıştır. 1610 yılında Kanija vilayetine ait olan fethedilmiş veya fethedilmemiş araziler hakkında yeniden bir liste 
hazırlanmış ancak sonradan  yine aynı şekilde bu kayıtlarda yer alan hususlara hiçbir taraf uymamıştır. Papp Sándor, “Kárrendezési kísérletek 
a hódoltságban az 1547. évi békekötés után” (1547 barış antlaşmasının ardından Türklerin hakimiyetindeki topraklarda zararların tazminine 
yönelik girişimler) Keletkutatás, 1996-2002. s. 145.; Szakály Ferenc, Magyar	adóztatás	a	török	hódoltságban. (Türklerin egemenliği altındaki 
topraklarda Macar vergilendirmesi) Akadémiai Kiadó, Budapest 1981, s. 99.; F. Molnár,	Az	Oszmán	és	a	Habsburg	Birodalom, s. 22. ve 14. 
26–34, ; R. Várkonyi Ágnes, A	Királyi	Magyarország	1541–1686. (1541–1686 Krallık Macaristan’ı) Vince Kiadó, Budapest 1999, s. 38. 
Gilles Veinstein tarafından sınır sorununa ilişkin olarak gerçekleştirilmiş tespitler, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa’daki sınırlarına ilişkin 
notlar (14–18. yüzyıl) Magyar	Szemle	17. Budapest, 2008, s. 93–114.

7 Hegyi Klára, Török	berendezkedés	Magyarországon. (Macaristan’da Türk kamu düzeni) História, Budapest 1995, s.119.
8 Káldy-Nagy Gyula, Harács-szedők és ráják. Török világ a XVI. századi Magyarországon. (Haraç toplayanlar ve reaya. XVI. Yüzyıl Maca-

ristan’ında Türklerin dünyası) Akadémiai Kiadó, Budapest 1970, s. 66–67. Söz konusu defterler, diplomatik görüşmeler sırasında ilk olarak 
Edirne barışının ardından uzlaşma ve kontrol taleplerine temel olarak büyük önem kazanmıştır. Meselâ: Petritsch, Regesten der osmanischen 
Dokumente, s. 239–240. nr. 720., ve Eudoxiu de Hurmuzaki, Dokumente privitóre la Istoria Românilor II/1. 1451–1575. Academia Romana, 
Bucuresci 1891, s. 668 nr. 643. Österreichisches Staatsarchiv, Wien (ÖSTA) Türkei I. Karton 30. Konv. 2. 1574 IV–V. s 270–279.

9 Yazımızda yer alan haritalar, Macar Ulusal Araştırma ve Geliştirme Fonu tarafından desteklenen proje çerçevesinde sürdürmekte olduğumuz 
araştırmalar sırasında hazırlanmıştır. Macaristan topraklarına ilişkin çeşitli defterlerde yer alan verilerden yola çıkarak oluşturmuş olduğumuz 
veri tabanları hakkında bkz  Gábor Demeter - Éva Simon - Klára Hegyi - Zsolt Záros - László Kollányi - Péter Kollányi: Some spatial and 
temporal aspects of Ottoman accommodation in the Hungarian Kingdom - the possibilities of visualization in GIS gerçekleştirilen sunum 
sayesinde bilgi sahibi olmuş durumdasınız. BU KITAPTA İki harita üzerinde Macaristan topraklarında yer alan 21 sancaktan şimdiye kadar 
sürdürdüğümüz çalışmalar esnasında üzerinde çalıştığımız 5 sancak arasından 1546’da önceden kurulmuş olan Mohaç ve Hatvan ile yüzyıl 
sonundaki uzun savaş dönemi öncesinde imparatorluğun 1579 yılında ulaşmış olduğu en üst düzey gelişmeyi ortaya koyan Pécs, Zigetvar, 
Hatvan ve Fülek’teki yayılma alanlarını görmektesiniz.
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Harita 1. 1546 Yılında Mufassal Defterlerinde Zikredilen Bölgeler (Mohaç ve Hatvan Sancağı)

Harita 2. 1579 Yılında Mufassal Defterlerinde Zikredilen Bölgeler (Sekçuy, Peçuy, Sigetvar, Hatvan, Filek Sancağı)

1546 yılına ait ilk liste bünyesinde henüz yalnızca 9 sancağa (Budin, Estergon, Novigrad, Hatvan ile Segedin, 
Osek, Mohaç, Şimontorna, İstolni Belgrad) ait verileri içermektedir. Bunlar arasından bir proje çerçevesinde şimdiye 
dek yalnızca Hatvan ve Mohaç sancaklarına ilişkin harita çalışmaları sonuçlandırılmıştır (Harita 1.). 1570’li yılla-
ra gelindiğinde bu alandaki sancak sayısı, örneğin Filek sancağı gibi kısmen yeni toprakların kayda geçirilmesi ile 
kısmen de örneğin Mohaç sancağının Sekçuy, Peçuy ve Zigetvar sancaklarına ayrılmasında olduğu gibi daha önceki 
kamu yönetim birimlerinin rasyonalizasyonu yoluyla 21’e yükselmiştir (Harita 2.). Kartografik çalışma henüz kesin 
olarak tamamlanmış olmasa bile aradaki farkın oldukça belirgin olduğu açık bir biçimde göze çarpmaktadır. (Harita 
1. ve 2.)

İmzalanan barış antlaşmaları ile sancak mufassal defterlerinin tarihlerini birbirleriyle karşılaştırıp olayları yan 
yana koyduğumuzda aralarında düzenli bir bağlantı bulunduğunu fark etmekteyiz: Her	bir	barış	antlaşması	veya	ba-
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rış	girişiminden	hemen	önce,	önemli bir sefere (1559,1562) çıkılmadığı durumlarda bile Macaristan’da bir mufassal 
defterinin hazırlandığını görmekteyiz.

Tablo 1. Sancak Mufassal Defterleri ve Barış Antlaşmaları 1546-1568

Sancak mufassal defterlerinin tarihleri Barış antlaşmalarının tarihleri
1546: Budin, Estergon, Hatvan, Istolni Belgrad, Mohaç, 
Novigrad, Osek, Şimontorna, Segedin10 19 Haziran 1547 Edirne (5 yıllığına)11

1552: Koppan, Mohaç, Şimontorna, Goroşgal12

1 Ağustos 1553 Ferdinand’ın barış talebinde bulunan elçile-
ri Pécs piskoposu Antal Verancsics önderliğinde İstanbul’a 
geliyor ancak 5 yıl için planlanan barış antlaşması gerçekleş-
miyor.13

1559: Budin, Filek, Novigrad Hatvan, Secen14 16 Haziran 1559 (8 yıllığına)15
1561-62: Budin, Hatvan, Koppan, Mohaç Novigrad16 2 Ağustos 1562  İstanbul (8 yıllığına)17
1565-67: Çanad, Göle, Koppan, Lippa, Mohaç, Moldova, 
Pankota, Şimontorna, Seksar, Temeşvar18 17 Şubat 1568 Edirne  (8 yıllığına)19

Bu yeni, 1519’daki barış antlaşmasından farklı ve mufassal defterlerine bu denli büyük bir önem atfeden barış 
antlaşması metni örneği Sultan Süleyman döneminde acaba hangi gerekçeyle ortaya çıkmış ve rutin hale gelmiştir? 
İmparatorluğun sınırlarını açık bırakmak Osmanlı İmparatorluğu’nun çıkarına nasıl hizmet etmekteydi ve imparator-
luk hedeflerine ulaşmak için ne tür bir yöntemden yararlanılmaktaydı?

Bir barış antlaşmasının kalıcı olabilmesi söz konusu bölgenin siyasi, coğrafi veya kültürel-dinsel koşullarına 
bağlıdır. Adı geçen etkenlerin araştırılması hususunda Osmanlı İmparatorluğu’nun doğusundaki muharebe alanları 
etkenlerin araştırılması hususunda bize pek çok mukayese imkanı sunmaktadır. Bu çerçevedeki ilk örnek Osmanlıların 
genelde kalıcı çözümler için çaba harcadıklarını göstermektedir. I. Selim’in (1512-1520) Ortadoğu topraklarında ger-
çekleştirdiği fetihler arifesinde imparatorluğun doğu sınırları, büyük ölçüde, tıpkı I. Bayezid (1389-1402) veya Fatih 
Sultan Mehmed (1451-1481) dönemlerinde olduğu gibi Trabzon-Mersin hattı üzerinde yer almaktaydı. 7-10. yüzyıllar 
arasında Bizans İmparatorluğu’nun doğu sınırını da bu hat oluşturmaktaydı. Bu istikrarın nedeni, açık bir biçimde 
anlaşılacağı üzere coğrafi sınır olarak ifade edilen Toros dağlarının doğu uzantıları ile Fırat  nehrinin oluşturduğu 
hattır.20 Daha önce de gördüğümüz üzere bu ilke Balkanlar’da da Sava-Tuna nehirlerinin çizdiği doğal hat üzerinde 
vücut bulmuştur. Bununla birlikte Macar Krallığı’nın topraklarına ulaştığında I. Süleyman’ın orduları etki alanları da-
hilinde ilerlemelerine engel oluşturabilecek herhangi bir doğal oluşumla karşılaşmamışlardır. Macar kralı II. Lajos’un 
1521’de Belgrad ve Şabats’ın kaybedilmesini müteakiben Lehistan kralı Sigismund’a yazmış olduğu mektubunda 
ülkesinin durumu hakkında kullandığı ifadeler de bu durumu destekler niteliktedir: “Şimdi	artık	ülkemizde,	Türklerin	
önünde	ne	karada	ne	de	sularda	hiçbir	engel	kalmamıştır,	Şabats	ve	Belgrad	düşmanın	elinde	kaldığı	sürece	hiçbir	
zaman	rahat	ve	huzur	içinde	olamayız.”21 Macar Krallığı’nın toprakları üzerinde Sava-Tuna nehirlerinin çizdiği sa-
vunma hattının yarılmasıyla gerçekten de düşman orduları önünde artık hiçbir engel kalmamıştı. Ülke toprakları üze-
rinde bataklıklar, akarsular ve fazla yüksek olmayan dağlar bulunmakla birlikte bunların hiçbiri gerektiği kadar zorlu 
bir engel teşkil etmemekte ancak hem ülkeyi savunanların hem de ülkeye saldıranların işini güçleştirmekteydi. Bir 
anlamda tam da bu nedenden ötürü Sultan Süleyman ülkenin tamamını bir seferde işgal etmemiş hatta 1526’da Mohaç 
zaferinin ardından bile ülkenin orta kesimlerini ele geçirmek yerine yalnızca Drava-Sava ırmaklarının güvence altına 
alınması amacıyla Sirem (Szerémség) bölgesinde bazı işgalci birlikler bırakmıştır. 1541’de Budin’in ele geçirilmesini 

10 BOA TT.d. 410; 449; 981; 441; 400.
11 CIH, 1547. évi II. kanun maddesi, Thury József, Török történetírók II. (1521–1566), Magyar Tudományos Akadémia, Bp., 1896. s. 397–400.
12 BOA TT.d. 412; 443; 646.
13 Benda K., Magyar	történeti	kronológia, s. 387
14 BOA TT.d. 335; 318; 293.
15 Hurmuzaki, Dokumente	privitóre,	s. 365-367.
16 BOA TT.d. 1003; 345.
17 Szilágyi Sándor, Rozsnyai Dávid, az utolsó török deák, történeti maradványai. Monumenta	Hungariae	Historica	II. Scriptores VIII. Eggen-

berger, Pest 1867, s. 32–37.; Anton C. Schaedlinger, Die	Schreiben	Süleymans	des	Prächtigen	an	Karl	V.,	Ferdinand	I.	und	Maximilian	II.	aus	
dem	Haus-,	Hof-	und	Staatsarchiv	zu	Wien. Unter Mitarbeit von Claudia Römer. Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissens-
chaften, Wien 1983, s. 67–74.

18 BOA TT.d. 365; 665; 364; 353.; DKBK Cod. Turc. Rot. V.; 
19 Monumenta	Hungariae	Historica	II. Scriptores VI. s. 208–233.
20 Ágoston Gábor, Európa	és	az	Oszmán	hódítás. (Avrupa ve Osmanlı fütuhatı) Budapest 2014, s. 315.
21 Szakály Ferenc, A	mohácsi	csata. (Mohaç muharebesi) Akadémiai Kiadó, Budapest 1975, s. 17.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

323

ardından ilk iş olarak ordusunun lojistik destek ve sefer yollarını kontrol etmek ve bunun arka planını oluşturan askerî 
yönetimi mekanizmasının bir an önce tesis edilmesi olmuştur (1542: Segedin, Mohaç; 1543: Estergon, İstolni Belg-
rad sancaklarının kurulması). Macaristan topraklarındaki karşılıklı sınır savunma sistemi her iki tarafın sınır kaleleri 
düzeni üzerine kurulmuştu. İki devlet arasındaki gerçek askeri sınır bu nedenle söz konusu dönemden itibaren her iki 
tarafın serhat kaleleri tarafından belirlenen hat üzerinde tesis edilmiştir (Harita 3.). 

Harita 3. 1579 civarı Macar ve Türk Sınır Kalelerinin Oluşturduğu Sınır

Yukarıdaki harita üzerinde dönemin askeri anlamdaki sınır çizgisini, 1579 yılına ait, şimdiye dek ele aldığımız 
güney ve kuzey Macaristan sancaklarına ilişkin mufassal defterlerinde yer alan veriler doğrultusunda oluşturdum. 
Harita taslağı üzerinde de açıkça görüldüğü gibi mufassal defterleri askeri sınırın uzağına düşen ve Macar Krallığı’nın 
toprakları içinde, Habsburglara ait sınır kalelerinin gerisinde bulunan yerleşim birimlerini de içermekteydiler.

Bir diğer sınır belirleyici etkeni analiz ettiğimizde yine yukarıdaki satırlarda sözünü ettiğim istikrar çabasının bir 
göstergesidir. Bu etken imparatorluğun doğusundaki sınır bölgesinde Osmanlı-Safevi savaşlarının ardından 1639’da 
tesis edilen Kasr-ı Şirin barışının etkisini günümüze dek sürdüren örneğinde de açık bir biçimde görmekteyiz. Bu 
dönemde çizilmiş olan İran sınırının Zagros dağlarının batı eteklerinde günümüze kadar hiç değişmeden kalmış olma-
sıdır. Ne var ki buradaki sınır çizgisini belirleyen etken ancak doğal bir coğrafi oluşumdan ziyade Sünni ve Şii aidiyet 
unsuru olup bu bağlamda akdedilmiş olan barış antlaşmasının kalıcılığını sağlayan asıl etken jeokültürel farklılık 
unsuru olmuştur.22 16. yüzyılda Macaristan’da da  dinsel bakımdan önemli bir bölünmüşlük yaşanmasına karşın bu 
etken ile çeşitli Hıristiyan mezheplerinin İslam diniyle olan bağlantıları fütühatın gidişatını önemli ölçüde etkileyen 
bir etken olamamıştır. Buna karşın birbirine düşman iki taraf arasındaki jeokültürel sınır çizgisi en belirgin şekilde 
camiler ve hamamların bulunduğu coğrafi sınırlar tarafından çizilmiştir. Bu sınır çizgisi hiçbir zaman serhat kaleleri-
nin oluşturduğu sınır çizgisinin dışına taşmamış olup bu durum Müslüman halkın askeri sınırlar haricinde yaşamadığı 
hatta şimdiye dek gerçekleştirilen araştırmaların ışığında askeri sınırlar dahilinde de ancak kalelerle koruma altına 
alınmış yerleşim birimlerinde yalıtılmış şekilde yaşadığı anlaşılmaktadır.23 Örneklerden de açık bir biçimde anlaşı-
lacağı gibi Osmanlı İmparatorluğu tarafından barış antlaşmaları esnasında talep edilen ve mufassal defterlerinde yer 
alan sınır bölgesi imparatorluğun gerek siyasi gerek askeri gerekse de dinsel ve kültürel sınırıyla örtüşmemektedir. 

Macar topraklarındaki yayılma muvakkat bile olsa istikrar yaratabilecek doğal sınırlarla sona erdirilmesinin 

22 Ahmet Davutoğlu, Stratejik derinlik. Türkiye’nin uluslararası konumu. Küre Yayınları, İstanbul 2012, s. 21.
23 Sudár Balázs, Dzsámik	és	mecsetek	a	hódolt	Magyarországon. (Osmanli Macsristan’daki camiler ve mescitler), MTA Bölcsészettudományi 

Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest 2014, s. 35.
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mümkün olamaması ve Osmanlı sultanlarının da Roma İmparatorluğu’nun sınırlarını hedef alan fetih seferlerinden 
vazgeçme niyeti taşımamaları nedeniyle gerek Osmanlı gerekse Macar tarafı için amaç taktik hareket alanlarının 
sürekli genişletilmesi olmuştur. Bu amaçlarına da gerek askeri yöntemler kullanmak gerekse bölgede yaşayan halkı 
etkileri altına almak, vergiye tabi kılmak suretiyle ulaşmaya çalışmışlardır. 

Buradaki koşullara benzer durumlarla ilgili olarak aynı şekilde imparatorluğun diğer sınır bölgelerinde de bolca 
örnekle karşılaşmakla birlikte son kertede çözüm diğer bölgelerin tamamında Macaristan’dakinden daha farklı olmuş-
tur. Örneğin yukarıda sözü edilen Kasr-ı Şirin barışı İran sınırından kuzeye doğru Gürcistan topraklarını iki kısma ayı-
rarak Osmanlı ve Safevi İmparatorlukları arasında bölüştürmektedir. Osmanlı ordusu yeni elde etmiş olduğu toprak-
larda yalnızca stratejik olarak önem arz eden bölgeleri işgal etmiştir. Güç fethedilebilecek dağlık bölgeler ise doğrudan 
imparatorluğa bağlanmaktan ziyade ocaklık sancakları olarak vassal Gürcü beylerin egemenliği altına bırakılmıştır.24 
Gürcistan’da ve imparatorluğun sınır bölgelerindeki diğer yerlerde de rastlanan bu türden ocaklık sancaklarında ikili 
bir egemenlik düzeni oluşmuştu. Bu tür sancaklar Osmanlı sultanlarının egemenliğini tanıdıklarına ilişkin olarak im-
paratorluk hazinesine göstermelik bir vergi öderlerken vergilerin bir kısmı yörenin önde gelenleri arasından bey olarak 
seçilen kişilere kalırdı.25 İstanbul yönetimi doğuda geçerliliği kanıtlanan bu yöntemle Macaristan’da da denemiş ve 
saraya sadakatle bağlı olan Macar aristokratlarının mülklerinin başında kalmalarına izin vermiş ancak bu yöntemle 
uzun süreli bir başarı elde edememiş ve Macaristan’da gerçek anlamda bir ocaklık sancak sistemi tesis etmeyi asla 
başaramamıştır.26 Gerçi Budin’in Türkler tarafından ele geçirilmesinden önce Macar topraklarında da kendi mülkleri 
ve hakimiyetlerini korumak amacıyla, örneğin Péter Perényi, Bálint Török ve daha sonraları 1570’li yıllarda János 
Balassa27 gibi Osmanlılara bağımlı bir ilişki üstlenmekten imtina etmeyen aristokratlar vardı28 ancak daha sonraları 
Zrínyi ve Batthyány ailelerinin fertleriyle29 denenen bu yöntemle göstermelik bile olsa hiçbir başarı sağlanamamıştır. 
Habsburg hanedanıyla bağlantıları olan Macar aristokratları sonuç olarak merkezi Roma-Cermen İmparatorluğu’nun 
bir parçası olan Viyana’daki kraliyet sarayında  ve Habsburg hinterlandında her zaman için alternatif bir çözüm ve 
siyasal destek bulabilmiştir. Macar aristokratları sınırın diğer tarafına yerleşmek suretiyle Habsburg hanedanının ko-
ruyucu kanatları altında Macar sınır kalelerindeki askerlerin silah gücüne dayanarak önceki mülkleri üzerindeki feodal 
haklarını pek çok kez sınırlı veya sembolik şekilde başarılı bir biçimde hayata geçirebilmiş ve bu sayede taktik hareket 
alanlarını da korumuş olmaktaydılar. 1576’da – başka bir deyişle Belgrad’ın Osmanlıların eline geçmesinden 55 yıl 
sonra Budin paşası Macarların vergilendirme faaliyeti nedeniyle şu şikayette bulunmuştur: “muhterem	hükümdarımız	
bizlerin	buraya	[	mufassal	defterinde]	yazılmayan	şehir	ve	köyleri	hiçbir	şeye	zorlamadığımızı	belirterek	sizlerin	de	
burada	adı	geçen	şehir	ve	köyleri	hiçbir	ödemeye	zorlamamanızı	talep	etmiştir.		Ne	var	ki	gördüğümüz	üzere	sizinkiler	
buna	pek	riayet	etmemekteler	çünkü buradan Temeşvar’a,	Belgrad’a	kadar	muhterem	hükümdarımıza	ait	olan	mülkü	
büyük	bir	baskı	altına	alarak	vergi	ödemeye	zorluyorlar”30 Bu sözlerden de anlaşılacağı üzere demek ki Macar asker-
leri daha 1521’de Osmanlıların eline geçmiş olan ve Belgrad’a kadar uzanan Osmanlı İmparatorluğu topraklarını bile 
vergiye bağlayabilmekteydiler.

Sınırları aşan yayılmanın güvence altına alınması amacıyla Osmanlı tarafı da kendi yöntemini geliştirmiştir. Söz 
konusu yöntem hakkında Macaristan’a ilişkin mufassal defterlerinde yer alan ve başka yerde karşılaşmadığımız veya 
başka anlamda kulanılmış olan vergilendirmeye ilişkin terimler karşımıza oldukça net bir tablo çıkarmaktadır. İmpara-
torluğun Avrupa’daki topraklarında başka hiçbir yerde eşine rastlanmayan bu terimleri, ayakta kalmış Macar yönetimi 
tarafından benzer şekilde egemenliğin meşruiyet kazanması amacına yönelik olarak ortaya çıkarılmış olan belgelerle 
karşılaştırabiliriz. Osmanlı memurları defterlerde öşür ve vergilerin hesaplanması doğrultusunda askeri sınırlar içinde 
yer alan vergiye tabi yerleşim birimlerinin vergisini daima an	el-öşr	ve’r-rüsum terimini kullanmak suretiyle belirle-
mişlerdir. Söz konusu yerleşim birimleri cizye de ödemekteydiler. Sancağın ihtiyaçları için gerekli olan maddi fon bu 
bölge tarafından temin edilmekteydi. Buraları gerek tımarla “ödenen” kale erleri gerekse sıradan sipahiler ve başların-
daki komutanlar için lojistik destek sağlayan alanlar olarak hizmet vermekteydiler. Sultan Süleyman’ın son seferi olan 
Zigetvar seferinin ardından yeni oluşturulmuş olan Zigetvar sancağı örneğinde31 çeşitli askeri grupların gelir getiren 
topraklarını harita üzerine yansıttığımızda bunu açık bir biçimde görebilmekteyiz (Harita 4.). 

24 Ágoston, Európa	és	az	Oszmán	hódítás, s. 318.
25 A.g.m. s. 325.
26 A.g.m. s. 320.
27 Arsiv belgelerine göre s.103–104. Krş. Géza Dávid, János Balassi’nin Osmanlılarla ilişkisi. Devlet haini mi? Halil İnalcık armağanı. I. Yayına 

hazırlayanlar Taşkın Takış, Sunay Aksoy. [Ankara, 2009], 281–290.
28 Szabolcs Varga, Europe’s Leonidas: Miklós Zrínyi, Defender of Szigetvár (1508–1566). Budapest 2016, s. 87–88. 
29 MNL OL E 185 Missiles. Zigetvar beyi Hasan, György Zrínyi’ye hitaben [1602.] Zrínyi’nin, Hasan’ın kendisini teslim olmaya çağırdığı mek-

tubunu geri çevirdiği müsvedde tarihlendirmenin doğruluğunu olası kılmaktadır. MNL OL E 200 72. tétel. György Zrínyi’den Hasan Paşa’ya. 
26 Eylül 1602, Csáktornya.

30 Szakály, Magyar	adóztatás,	s. 99–100.
31 BOA TT.d. 503.
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Harita 4. Sigetvar ve Peçuy Sacaklarındaki Dirlikler - 1570

Harita 5.Sigetvar ve Peçuy Sancakları - 1570

Osmanlı sınır kalelerinin kısmen dışında yer alan arazilerde henüz yeni vergiye tabi kılınmış olan yerleşim birim-
leri deftere götürü usulüne göre ber	vech-i	maktû	terimi kullanılmak suretiyle kaydedilmişlerdir. Bu mıntıka vergileri 
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ayrıntılı şekilde	kaydedilen	bölgelerden	farklı	olarak	söz	konusu	dönemde	henüz	yalnızca	tımarlı	sipahilerin ihtiyaçla-
rını karşılayacaktı. Buraları harita üzerinde kahverengiyle belirledim (Harita 5.). Bunun dışında 1570 yılına	ait	vergi-
ler	doğrultusunda	ise	koyu	yeşil	renkle	gösterilmiş olan ve 1579’a gelindiğinde oldukça yaygınlaşarak genişleyen bir 
alan görülmekte olup bu sahada yer alan yerleşim birimlerinin adları yanında “hâli	ez	raiyyet” yani “vergi mükellefi 
bulunmayan” ifadesi yer almaktadır (Harita 6.).32

Harita 6. Sigetvar ve Peçuy Sancağı - 1579

Bu ifade imparatorluğun merkezî topraklarında kayıtlara meskûn olmayan, mezra (mezraa) olarak kaydedilmiş 
olan yerleşim birimlerinin hakkında kullanılmıştır.33 Macar kayıtlarıyla karşılaştırıldığında sınır bölgesinde bu şe-
kilde kayda geçirilen yerlerin, henüz fethedilmemiş meskûn yerleşim birimleri; başka bir deyişle yalnızca Osmanlı 
vergilendirme sistemi açısından vergi mükellef durumunda olan, oldukça uzakta bulunmaları ve güç ulaşılabilirlikleri 
nedeniyle sakinlerinden henüz hiç kimsenin adının deftere kaydedilemediği, boş olarak görünen yerleşim birimleri 

32 Bayerische Staatsbibliothek, München (BSB) Cod. Turc. 318.
33 Söz konusu terimin merkezî topraklara ilişkin olarak kullanıldığı belgelerden örnekler: BOA Tapu 1012 (1570 Peçuy), BOA Tapu 665 (1565 

Koppan), Ayrıca bkz. Phokion P. Kotzageorgis,	Haric	ez	Defter and Hali	Ane’l-Reaya Villages in the Kaza of Dimetoka/Didymoteichon 
(Fifteenth-Seventeenth Centuries). A Methodological Approach. In: The	Ottoman	Empire,	the	Balkans,	the	Greek	Lands:	Toward	a	Social	and	
Economic	History.	Studies	in	Honor	of	John	C.	Alexander. Istanbul 2007, s. 239.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

327

oldukları anlaşılmaktadır. Söz konusu yerleşim birimleri aslında talep edilen yerler olup sadece Macar tarafına vergi 
veren, sözde de olsa Osmanlı İmparatorluğu’nun idari sınırları vergilendirme sınırları dışında kalan yerlerdir. Bu 
yöntemle ulaşılabilir hale getirilen yerleşim birimlerinin deftere kaydedilmesi ve barış görüşmeleri sırasında Osmanlı 
devletinin sınırları dahilinde gösterilmeleri yalnızca imparatorluk sınırlarının idari bakımdan genişlemesi anlamına 
gelmeyip aynı zamanda söz konusu topraklardan bazılarının gelir getiren dirlikler olarak paylaştırılması sayesinde 
devlet erkine, sipahi askerlerine somut anlamda toprak işgal ettirtme olanağı da sağlamaktaydı. 

Sancak mufassal defterlerinde saptanabilen idari	sınır	çizgisinin – her iki tarafın temsilcilerince barış görüşme-
leri esnasında yararlanılacak görüşme zemini olarak nitelendirilmesine karşın – 16-17. yüzyıl boyunca Osmanlı ve 
Macar sınır kaleleri tarafından belirlenmiş olan askeri	sınırla neredeyse hiçbir dönemde örtüşmediği görülmektedir. 
Hatta bunun da ötesinde hiçbir sınır çizgisinin Osmanlı İmparatorluğu’nun Macaristan’da vergiye tabi kıldığı alanın; 
başka bir deyişle gerçek anlamda fethetmiş olduğu toprakların sınırıyla örtüşmediği anlaşılmaktadır. Macar Krallı-
ğı’ndaki Osmanlı etkisinin sürekli artışı ve buna bağlı olarak I. Süleyman’ın uzun vadede ulaşmayı hedeflediği amaç-
larına; başka bir deyişle de Kızıl Elma diye adlandırılan ve Viyana ile Roma’nın ele geçirilmesine yönelik çabalarını 
sürdürebilmesi yeni barış antlaşması metninin örneği ile mufassal defterlerinin birlikte kullanımı sonucunda sınırların 
açık bırakılmasıyla sağlanmıştır. 

ÖZET 

Baki kalan 14 tane Osman-Habsburg barış antlaşmasına göre, Osmanlı İmparatorluğu ile Macar Krallığı ara-
sında 16–17. yüzyıllarda, üzerinde anlaşmaya varılarak siyasi anlamda kesinleştirilmiş herhangi bir sınır çizgisi asla 
varolmamıştır. Sancağa ait defterlerde belirlenmiş olan idari sınır, – söz konusu dönemde yapılan barış antlaşmaları 
sırasında her iki devlet tarafından da barış görüşmeleri kapsamında temel olarak kabul edilmesine karşın – 16. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren Osmanlı ve Macar sınır kaleleri boyunca çizilen askeri	sınırla hemen hemen hiçbir zaman 
örtüşmemiştir. Dahası da var, Osman Imparatorluğunun Macaristan’daki vergilendirme sınırı söz konusu sınırlarının 
birisi de örtüşmemiştir. İmzalanan barış antlaşmaları ile sancak mufassal defterlerinin tarihlerini birbirleriyle karşı-
laştırıp olayları yan yana koyduğumuzda aralarında düzenli bir bağlantı bulunduğunu fark etmekteyiz: Her	bir	barış	
antlaşması	veya	barış	girişiminden	hemen	önce,	önemli	bir	 sefere	çıkılmadığı	durumlarda	bile	Macaristan’da	bir	
mufassal	 defterinin	 hazırlandığını	 görmekteyiz.	Makalemde aramadığım cevabını ki, bürokrasinin araçlarını nasıl 
genişleme stratejisinin bir aracı haline değişmişlerdi. Sistematik olarak düzenlenen iktisadi kayıtlar ana toprakların 
yanı sıra yalnızca yağmalanmış olan topraklardaki değerlendirilebilir ekonomik yük kaldırma kapasitesini de hesap-
layabilen veya en azından tahmin edebilen ve bu şekilde söz konusu topraklar üzerinde yer alan yerleşim birimlerini 
— Osmanlılar açısından bakıldığında — tek bir hamlede imparatorluğun; başka bir deyişle de Macaristan’daki Türk 
egemenliğinin bir parçası haline getirmek suretiyle öncelikle de Osmanlı egemenliğinin meşruiyet kazanmasına hiz-
met eden mufassal defterlerinin önemi giderek daha da nasil artmaktaydı. Araştırmalarım sırasında Macaristan Ulusal 
Arşivler’deki yeni geliştirilen bilgi teknolojisi ve CBS veri tabanı kullandım. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Macar Krallığı, askeri sınır, barış antlaşması,  vergilendirme sınırı, 
idari sınır.

ABSTRACT

According to the 14 Ottoman-Habsburg peace treaties we have detailed knowledge on, the delimitation of mutu-
ally accepted political borders was never carried out in the 16-17th centuries between the Kingdom of Hungary and the 
Ottoman Empire. The administrative borders defined in sanjak-conscriptions – though both parties considered them 
as a basis of negotiations – from the second half of the 16th century never coincided with the military border marked 
by the forts. Furthermore, neither of these lines coincided with the area under taxation. If we analyze the dates of the 
peace treaties and sanjak conscriptions in line with each other, consecutively, we may recognise certain tendencies. 
Each	peace	treaty	or	peace	negotiation	was	preceded	by	an	Ottoman	tax-conscription	in	Hungary,	even	if	there	was	
no	serious	campaign	before.	In my study I try to trace how the tools of bureaucracy became the tools of expansion, 
and how the role of the systematically recorded economic documents (mufassal defters) increased, which were both 
to serve as legitimative basis for Ottoman rule and to assess the economic potential of raided-plundered, but not yet 
possessed areas. My research was based on a GIS database recently developed by the Hungarian National Archives.

Key Words: Ottoman Empire, Hungarian Kingdom, peace, military border, taxation border, administrative border
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ARŞIV BELGELERINDE OSMANLI-AMERIKA MÜZIK 
ILIŞKILERI

Evren KUTLAY*

Osmanlı-Avrupa Müzik Etkileşimlerinin Kısa Tarihçesi

Avrupalılar, Türk askeri müziği mehterle ilk kez haçlı seferleri sırasında karşılaşmışlar ve tanışıklıkları Avru-
palı seyyahların gezi notları vesilesiyle devam etmiştir. Sonraki yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar 
ve Avrupa’da genişleme politikası bağlamında sürdürdüğü savaşlar, Avrupalıların mehter müziğinden etkileniminin 
temelini oluşturmuş, ticari ve diplomatik ilişkiler de bu oluşumu desteklemiştir. Türkkâriliğin Avrupa müziğine yan-
sımasını, Avrupalı bestecilerin, Türk askeri müziği mehtere has müzikal elemanları eserlerinde kullanarak Türk tını-
sını duyurmayı amaçlamaları olarak ifade edebiliriz. Türk müziği ögelerinin ve Türk çalgılarının Avrupa müziğinde 
kullanımıyla bestelenen eserler, müzik literatüründe “Alla Turca”-Türk stilinde/Türk üslubunda olarak anılmaktadır.  

Mehter çalgıları, Türk hilali-jingling	johnny-çağana ya da çevgen, çelik üçgen, zil, büyük davul, kös, nakkare gibi 
vurmalı çalgılar ile zurna, ney, boru, düdük gibi melodi çalgılarıdır. Aynı zamanda Avrupa askeri bandoları tarafından 
benimsenen bu çalgılardan özellikle mehterhanenin gösterişli usul sopası olan çevgen hemen hemen 19. yüzyılın 
ortalarına kadar Avrupa’da kullanılmaya devam etmiş ve mehter müziğinin itibarlı bir temsilcisi olarak görülmüştür. 
Mehter çalgılarından büyük davul, zil ve üçgen Batı orkestralarının vurmalı çalgılar kısmında, piccolo ise mehterdeki 
melodi çalgılarının parlak ve keskin tınısını yansıtmak üzere nefesliler kısmında kullanılmıştır. Batı orkestralarının 
vurmalı çalgılar kısmı uzun yıllar “Türk kesiti” olarak adlandırılmıştır.1

Avrupa müziği eserlerinde alla	turca stilinin ilk örneği olarak Fransız besteci Jean Baptiste Lully’nin “Kibarlık 
Budalası” adlı operasındaki Türk Marşı’nı sayabiliriz.  Lully’nin bu eserindeki “Türk merasimi marşı” mehter mü-
ziğinin etkisinde yazılmış erken ve öncü eser niteliğindedir. Eserde kullanılan vurmalı çalgılar ve keskin, noktalı ve 
tekrarlı ritimler, süslemeli yazım ve kullanılan sık tekrarlar mehter müziği özelliklerini andırmaktadır. Yine Barok 
dönem bestecilerinden Telemann, Klingende	Geographie (Singing	Geography, Tınlayan Coğrafya) başlıklı 2 cilt, 36 
parçadan oluşan orkestral süitinin Avrupa’yla başlayıp Amerika’yla sona eren her parçasında dünyanın farklı bir coğ-
rafyasını, farklı bir ülkesini müziğiyle tasvir ederken 31.32 ve 33. parçalarında duraklarını, Avrupa yakası, Yeniçeri 
ve Asya yakası olarak Osmanlı temalı seçmiştir. Örneğin, “Mezzetin en Turc” başlıklı Asya kısmında Telemann, bir 
Türk pazarını, onun kalabalığı ve gürültüsünü tasvir etmektedir.2 Alla	turca stilinin diğer Avrupalı öncülerinden, Avus-
turyalı 17. yüzyıl Barok dönem bestecisi Johann Joseph Fux’un “Yeniçeri Senfonisi”, “Türk” başlıkları taşıyan bö-
lümlerden oluşur. Eserin alt başlığında 1683 yılında “Türklerin Viyana’yı kuşatmasının müzikal portresi” ifadesi yer 
alır. Fux’un bu eseri Haydn ve Mozart’ın alla	turca stilindeki eserlerinin öncüsüdür. 18. yüzyıla geldiğimizde ise Türk 
etkisinde bestelenmiş eserlere Handel’in 1724 tarihli “Timurlenk” ve 1743 tarihli “Beyazid” operalarını örnek verebi-
liriz. Mozart (K. 331 Rondo Alla Turca, Saraydan Kız Kaçırma, K. 219 Türk Konçertosu), Saint Saens (Türk Marşı), 
Gluck (Mekkenin Hacıları), Beethoven ve daha nice ünlü Avrupalı bestekâr alla	turca eserler bestelemişlerdir. Gluck 
orkestral müzikte bas davulu kullanan ilk besteci olarak bilinir ki The	Pilgrims	of	Mekka (1764)-Mekkenin Hacıları 
operası buna örnektir. Ayrıca Gluck, operasında o dönemde Viyana’da yaşayan Türk müzisyenleri görevlendirmiştir. 
Eserde davullarla birlikte zil de kullanılır. Bu operanın librettosunun farklı bir dile çevrimiyle Haydn da yeniçeri 

*	 Doç.	Dr.,	Yıldız	Teknik	Üniversitesi,	Sanat	ve	Tasarım	Fakültesi,	Müzik	ve	Sahne	Sanatları	Bölümü,	e-mail:	evkutlay@yildiz.edu.tr
1 Evren Kutlay, 100	Soruda	Osmanlı	Müziği, Rumuz Yayınevi, İstanbul, 2017, 41-42.
2 Kutlay, a.g.e., s. 44.
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müziği etkisinde aynı isimle bir opera bestelemiştir. Ancak Haydn operasında zil yerine davul ve timpani kullanmış-
tır. Beethoven’nın alla	turca yaklaşımından biraz daha ayrıntılı bahsedecek olursak, örneğin, 9. Senfonisinin başına 
“Senfoninin sonu koro ve Türk müziği ile bitecektir” yazmış, vefatı dolayısıyla tamamlayamadığı 10. Senfonisini ise 
“Türk tema ve usülleri kullanılacaktır” ibaresi ile tasvir edip planlamıştır. Bestecinin ayrıca, Savaş Senfonisi olarak 
ta bilinen Wellington Kuşatması (1813) adlı eseri de Türk esintilidir.  Aynı şekilde, “Atina harabeleri” (1812) isimli 
Peşte’deki imparatorluk tiyatrosunun açılışı için bestelediği sahne müziğinde de bir Türk marşı vardır. Türk marşının 
icrası için Beethoven orkestraya mehter çalgıları da eklemiş, çalgılamayı tasvir için ise “eine vollstaendige Turkishe 
musik” - tam donanımlı bir Türk Müziği tabirini kullanmıştır. “Atina harabeleri” bölümleri arasındaki bir diğer alla	
turca parça, Beethoven’in Mevlevi ayininden etkilenerek bestelediği dervişler korosunun Kâbe’ye ve Muhammed’e 
övgüsüdür. Beethoven bu eserinin icrasında Türk çalgılarından kastanyetler ve ziller gibi “her türlü gürültülü çalgı” 
nın kullanılması gereğinin notunu düşmüştür. Türkkârilik akımın Avrupa müziğindeki etkileri, Avusturyalı besteci Leo 
Fall’ın 1916 tarihli “İstanbul Gülü” operetiyle 20. yüzyılın başlarına kadar sürmüştür diyebiliriz.

Avrupa müzik kültürüne uzun yıllar hâkim olan alla	turca stilini sadece ilgili yıllarda bestelenmiş eserlerde değil 
o dönemde kullanılan çalgılara yansıyan ilginç mekanizmalarda da tespit etmek mümkündür. Örneğin piyanolara 
“Türk tuşu” ya da “Yeniçeri tuşu” ve “Yeniçeri pedalı” adını verilen mekanizmalar eklenerek mehter çalgılarının duy-
sal etkisi taklit edilmiştir. Pedallarla çıngırakların ve zillerin; piyano gövdesinin altına yerleştirilen bir çan tokmağı 
aracılığıyla da büyük davulun sesi yansıtılmaya çalışılmıştır. Bestelendiği yıllarda, W. A. Mozart’ın Türk Marşı olarak 
bilinen K. 331 piyano sonatının üçüncü bölümü ünlü Rondo	Alla	Turca’sının icrasında piyanistler yeniçeri tuşunu ve 
pedalını kullanmışlardır. 

Osmanlı’nın Avrupa müziğini etkilediği gibi Osmanlı’da Avrupa müziğinden etkilenmiştir. Bu hususta en erken 
örnek org sanatçısı Othman Luscinius’un sarayda 1520 yılında, Kanuni Sultan Süleyman devrinde bir konser verdiği-
dir.3 Hemen ardından, 1524 yılında Venedikliler İstanbul’da bir bale düzenlemişlerdir.4 1543 yılında ise Fransa Kralı I. 
François, Kanuni Sultan Süleyman’a yardımlarından ötürü teşekkür mahiyetinde bir müzisyen topluluğu göndermiş, 
ancak Kanuni, bu ruhu besleyen müziğin askerlerinin disiplinini bozacağı fikriyle müzisyenleri apar topar ülkelerine 
göndermiştir.5 Dinlediği müziği beğenisinin bir yansıması olarak, çalınan parçaların birinin ölçüsünden Osmanlı mü-
ziğinde kullanılacak bir usul yapılmasını (Frenkçîn) emretmiş olmasını ifade edebiliriz.6

Osmanlı İmparatorluğu topraklarında Batı üslûbundaki bir diğer sahne sanatları icrası ise bale-pantomim gös-
terisidir. 1582 yılında, Sultan III. Murad devrinde, Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın eşi, Sultan III. Murad’ın kız 
kardeşi Esma Sultan’ın “dokuz yüz Hıristiyan kölesi” tarafından sahnelenmiştir:

Sokullu’nun zevcesi sultanın müezzinleri bir mel’abe-i hususiye (özel oyun) tertip ettiler. Zillerin, rebapların, ke-
manların ahengi arasında bir İtalyan celladı, Küpidoyu, “Romalıların aşk ilahı” temsil eder bir çocuğun yanına geldi; 
önce tatlılıkla, sonra zorla yakalamak istedi; lakin Diyan mabedinin perisi, yani Amazon gibi elinde mızrak bulunan 
bir genç kız, onu uzaklaştırarak çocuğu kurtardı.7

Bir başka Avrupa ile müzikal alışveriş örneği olarak 16. yüzyılda, Osmanlı Sarayı’na Batıya has müzik çalgı-
larının hediye olarak gönderilmesini ifade edebiliriz. 1599 yılında Thomas Dallam adında bir İngiliz org yapımcısı, 
Kraliçe I. Elizabeth’in emriyle, kendisinin yaptığı bir orgu İstanbul’a getirmiş, Topkapı Sarayı’nda monte ederek Sul-
tan III. Mehmed’in huzurunda çalmıştır. I. Elizabeth’in arşivinde bulunan 31 Ocak 1599 tarihli resmî yazışmada bu 
orgdan “İşte	muazzam	ve	ilginç	bir	hediye	gidiyor	Yüce	Türk’e;	bu	hiç	şüphesiz	uzun	zamanlar	konuşulacak	ve	başta	
Almanya	olmak	üzere	diğer	ülkelerde	de	skandal	yaratacak” sözleriyle bahsedilmektedir.8

Avrupa’da Barok dönemin önde gelen sahne sanatı opera, Avrupa ülkelerinde daha yeni yeni ortaya çıkıyorken, 
Osmanlı İmparatorluğu eş zamanlı olarak bu sanat kolu hakkında bir fikir sahibidir. Zira 17. yüzyıla geldiğimizde, 
Sultan IV. Mehmed’in devrinde, Sultan’ın oğlunun sünnet töreni ve kızı Hatice Sultan’ın İkinci Vezir Mustafa Paşa ile 
evlilik kutlamaları vesilesiyle Venedik’ten bir opera topluluğunun oyuncuları, müzisyenleri, dekoru ve gerekli diğer 
temsil unsurlarıyla topluca getirtilmek üzere harekete geçilmiş, ancak vakit darlığı sebebiyle teşebbüs sonuçlandırı-
lamamıştır.9 Barok dönem, kısmen, Osmanlı’da Sultan III. Ahmed dönemine damgasını vurmuş olan Lale Devri’yle 
kesişir. 1730 yılına kadar süren Lale Devri, Osmanlı İmparatorluğu’nda Batı’yla temasların ivmelenmeye başladığı 
ve kültür, sanat ve diğer alanlarda önemli gelişmelerin görüldüğü bir dönemdir. Bu anlamda Avrupa ülkelerine gön-

3 Gazimihal ve Borrel, 1933.
4 Metin And, 1989.
5 Mahmud Ragıp Gazimihal, 1939, 49-50.
6 Kutlay, 100 Soruda, s. 87.
7 Hammer, 1916, 13.
8 Stanley Mayes, 1956, 19.
9 Sevengil, 1969.
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derilen elçiler gittikleri ülkelerdeki siyasal, sosyal, sanatsal ve kültürel yaşam hakkında daha derin bilgi sahibi olu-
nabilmesini sağlamışlardır. Örneğin, opera sanatının Türk topraklarında tanınması hususunda da Sultan III. Ahmed 
döneminde Paris elçisi olarak görev yapan Yirmisekiz Mehmet Çelebi’nin hatıratı işlevsel olmuştur. Çelebi hatıratında 
Paris’te izlediği bir operadan şu şekilde söz etmektedir:  

Paris şehrine mahsus bir oyun varmış. Opera derlermiş. O şehre mahsus imiş. Şehrin kibarları varırlar, vasi dahi 
ekseriya varır, Kral bile ara sıra gelir imiş (...) Bu operanın kibar takımından bir itibarlı kimse Nazırı var. Masrafı çok 
bir sanat olmakla gelirini dahi düşünmüşler ve büyük devlet malı bağlamışlar. Çok şey hâsıl olur imiş. Ve bu şehrin 
hususiyetlerinden imiş (...). Sözün kısası, ol kadar şaşılacak şeyler gösterdiler ki, tabiri kabil değildir. Gök gürlemeleri 
ve şimşekler gösterdiler. Görülmedikçe inanılmayacak kadar acayiplikler ve gariplikler temaşa olundu.10

Yine bir başka Osmanlı elçisi Tuğrakeş Mustafa Hatti Efendi sefaretnamesinde Alman İmparatoriçesi Marie The-
rese’in kendisine Schönbrunnen Sarayı’nda izlediği opera ile ilgili olarak “Elçi	efendi	operemizden	haz	eylediler	mi?” 
diye sorduğundan bahseder ve “	Bu	bizim	küçük	operemizdir,	işbu	ciharışembih	gecesi	hem	büyük	hem	yeni	opere	icat	
olunmuştur,	ol	gece	için	mahsus	kendilerini	davet	eylediğimi	söyle” diyerek opera izlemeye davet edilişini Osmanlı 
Sarayı’na aktarır. Yüzyılın sonuna yaklaştığımızda ise, yurtdışına gönderdiği elçilerin vesilesiyle Sultan III. Selim’in, 
1797 yılında Osmanlı topraklarına getirttiği bir Avrupalı gruba Topkapı Sarayı’nda bir opera temsili verdirdiğini saray 
sır kâtibinin ruznamesinde tespit etmek mümkündür: 

Çarşamba günü Topkapı’ya inildi ve dün gece Topkapı’da Ağa Yeri’nde opera adlı ecnebi oyunu gösteren Frenk-
lerin temaşa ettirdikleri çalgılı çengili oyun ve konuşmaları ve dimağa sıkıntı ve nezle getiren is ve pasları ve taklitleri 
hatırlanıp söyleşilerek eğlenildi.11

Dolayısıyla görüyoruz ki Osmanlı Sarayı, elçileri vasıtasıyla opera sanatı Avrupa’da henüz bestelenmeye ve icra 
edilmeye başladığı yıllardan itibaren bu sahne sanatı konusundaki gelişmelerinden haberdardır. Bu temaslar Sultan 
III. Selim döneminde askeriyede Nizam-ı Cedid yapılanması çerçevesinde bir boru takımı kurulması ve modernleş-
me adımlarına alt yapı hazırlamıştır. Bu boru takımında Avrupalı subaylar nezaretinde Osmanlı askeri müzisyenleri 
bir miktar Avrupa müziği öğrenmişlerdir. Fakat yeni bir yapılanma 19. yüzyılda Sultan II. Mahmud döneminde aktif 
olarak hayata geçmiştir. 1826 yılında askeri müzik eğitimi kurumu Mehterhane-yi Hümâyûn’un yerine yeni müzik 
eğitimi kurumu olarak Muzıka-yı Hümâyûn’un kurulmasıyla temelleri atılan Osmanlı Batı Müziği, zamanla, başta 
başkent İstanbul olmak üzere tüm Osmanlı topraklarında icra edilir, öğretilir ve üretilir olmuştur. Osmanlı İmparator-
luğu modernleşme sürecinin bir ürünü olarak, Osmanlı, Klasik Osmanlı Müziği, Osmanlı Halk Müziği, Osmanlı Dini 
Müziği ve Osmanlı Askeri Müziği gibi alt branşlardan oluşan müziğine eklenen Osmanlı Batı Müziği branşı, Cumhu-
riyet Türkiye’sine, dünya çapında donanımlı, kendi kültürüne has olduğu gibi adeta tüm dünya kültürlerini kapsayan 
zenginlikte bir müzik mirası bırakmıştır. 

Osmanlı-Avrupa-Amerika Üçgeninde Müzik ve Müzisyenler

Osmanlı’nın Avrupa Müziğiyle karşılıklı alışverişinin benzer adımlarını Amerikan müzik tarihinde de gözlemle-
mek mümkündür. Amerika, dünya milletleri arasına, 1783 yılında, çok geç bir yüz yılda, uzak ve yeni bir millet olarak 
katıldığında, bu, Osmanlı İmparatorluğu için dünya politikasında bir arka plan olayından başka bir anlam taşımamak-
tadır.12 Osmanlı Devleti ile Amerika’nın ilişkileri Amerikalı tüccarların Osmanlı’nın Kuzey Afrika bölgesiyle deniz 
ticareti ilişkileri geliştirmesiyle başlamıştır. Daha sonraları, 19. yüzyıla gelindiğinde iki ülkenin ilişkileri neredeyse 
tüm sosyal, politik, kültürel ve ekonomik alanları kapsamaktadır.

Bizim konumuz çerçevesinde, Osmanlı Devleti’yle aynı yüzyılda Avrupa müzik kültürü ve uygulamaları eksenli 
benzer bir yapılanmayı Amerikan müziğinde de görüyoruz. Amerika’da 19. yüzyılla birlikte başlayan “İkinci New 
England Okulu” Avrupa müzik kültürünün Amerikan müziği üzerinde yansımalarını ve Amerikan Klasik Müziği’nin 
şekillenmesi sürecini temsil etmektedir. İlgili yüzyılda Osmanlı topraklarında olduğu gibi Amerika Birleşik Devlet-
lerinde de, başta Boston, Massachusetts gibi New England bölgesinde olmak üzere patronaj sistemiyle çeşitli konser 
salonları ve operalar açılmış, Avrupa Müziği etkisinde eserler bestelenmeye başlanmıştır. Avrupalı bazı müzisyenlerin 
yaşamlarını ve müzik kariyerlerini Osmanlı topraklarında seçmeyi tercih ettikleri gibi13 aynı yüzyılda, yine birçok 
Avrupalı müzisyen Amerika’ya göç etmiş ve Amerika’da Klasik müziğin gelişiminde, icrasında ve eğitiminde önemli 
roller üstlenmişlerdir. Aynı şekilde, Osmanlı’dan Türk öğrencilerin müzik tahsili için Avrupa’ya gönderilmeleri gibi, 

10 Şevket Rado, Yirmisekiz	Mehmet	Çelebi’nin	Fransa	Seyahatnamesi, Hayat Tarihi Mecmuası Yayınları, İstanbul 1970, s. 51-53.
11 Cevat Memduh Altar, Opera	Tarihi, Pan Yayıncılık, İstanbul 2001, s. 187.
12 Fuad Ezgü, Osmanlı	İmparatorluğu	ile	ABD	Arasında	İktisadi	ve	Kültürel	Münasebetlerin	Kuruluşu	ve	Gelişimi, (Basılmamış Doktora Tezi) 

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İstanbul, 1949.
13 Evren Kutlay, Osmanlının	Avrupalı	Müzisyenleri, Kapı Yayınları, İstanbul, 2010, s. 10-250.
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Amerikalı müzisyenler de müzik eğitimi almak üzere Avrupa’ya gitmişlerdir.
Osmanlı’da Avrupa Müziği uygulamalarını askeriyede başlamasıyla Muzıka-yı Hümâyûn Bandolarının Giusep-

pe Donizetti, Callisto Guatelli gibi eğitmenlerinin Avrupa müziği formlarında askeri bando müziği eserleri ve marşlar 
besteledikleri gibi Amerikan askeri müziğinin “marş kralı” ünvanlı bestecisi, Amerikan Deniz Bandoları Şefi ünlü 
Amerikalı müzisyen Jean Philippe Soussa (1854-1932) Amerikan müzik tarihinin önde gelen, saygın örnekleri arasın-
da sayılan askeri marşlar bestelemiştir. Üstelik iki ülkenin Avrupa eksenli yapılanmasındaki yöntemsel benzerliklerin 
yanı sıra, Amerika’nın Osmanlı’nın Avrupa’yı kasıp kavurduğu alla	turca stilinin etkilerini müziğinde geç bir yüz-
yılda dahi yaşatıyor olması dikkat çekicidir. Şöyle ki, örneğin Jean Philippe Soussa, “Nobles of the Mystic Shrine” 
başlıklı eserinde alla	turca stiline has Türk müziği öğeleri kullanmıştır. Mellers, “Music in a New Found Land: The-
mes and Developments in the History of American Music” (Yeni bulunmuş topraklarda müzik: Amerikan müziğinde 
temalar ve gelişmeler) adlı çalışmasında Soussa’nın bu marşını tasvir ederken “özel bir kesit Türk hilali (çevgen), yani 
önde giden çok önemli kişilerce taşınan bir merasim âsası üzerine aranje edilmiş ziller, için yazılmıştır.  Merasim âsası 
(çevgen), son derece usta ve asaletli bir icracı tarafından döndürülmelidir. Sousa bu oryantalist gelenekle tambur-ma-
jör’ün döndürmeli baton’u arasında bir ilişkinin mümkün olduğunu görmüştür. Karakteristik olarak, Amerikalılar bu 
geleneksel tören enstrümanını demokratize etmiş ve onu Hristiyanlaştırarak “Jingling Johnnie” adını vermişlerdir” 
ifadelerini kullanmıştır.14 

Dünya Fuarları ve Sergiler ile ilgili başlangıç bulguları

Osmanlı Devleti’nin katıldığı Dünya Fuarları ekonomik, politik ve kısmen kültürel açılarından tarih araştırma-
cılarının ilgisinde olmuştur. Fakat Osmanlı’nın Amerika Birleşik Devletleri ile bu toplantılar vesilesiyle doğrudan 
müziksel temasları hususunda bulgular sunan bir tarihsel müzikoloji çalışması tespit edemedik. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun dünya fuarlarına ilgisinin kültürel ve temsili boyutu tarih kaynaklarında, Osmanlıla-
rın bu toplantılarda ve temsil mekânlarında “kendi ulusal modernite ve çağdaşlık imajlarını çok önemsedikleri” hipo-
tezi çevresinde yorumlanmıştır. Örneğin Selim Deringil bu konudaki argümanını “Dünya fuarları konusunda Osmanlı 
dahiliyetinin en ilginç yanı “neyin nasıl sergileneceği” hususunda kararlara varma yoludur. Osmanlı Devletinin kendi 
toplumunun ve medeniyetinin temsilcisi olarak dünyaya göstermek istediği bu özellikleri seçme yöntemi, Osmanlının 
bir çeşit öz-imajının matris kodunu sunmaktadır” şeklinde ifade etmektedir. Deringil, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
sergi politikasını, “kendini İslam dünyasının lideriyken aynı zamanda medeni milletler topluluğunun modern bir üyesi 
olarak sunma amacı” ve “devletin prestijine üstü kapalı herhangi bir saygısızlığı ya da hakareti püskürtmek üzere 
daimi ihtiyat” olarak iki yönüyle açıklamaktadır.15Benzer doğrultuda, Önsoy, Osmanlı İmparatorluğu’nun sergilere 
katılmasının amacını, Avrupa Devletlerine (Deringil’in argümanlarına göre Amerika Birleşik Devletleri’ni de ekle-
yebiliriz) 1839 yılında ilan edilen Tanzimat’ın reform vaatlerinin ve 1856 yılının Islahat’larının, Osmanlı kültürünün 
dünya medeniyetlerine katılımının altını çizmek üzere, tarım, endüstri ve sanatta uygulandığını göstermek olarak 
bildirmektedir.16 Aynı şekilde, Yazıcı da Dünya Columbus Fuarı olarak ta anılan Şikago Fuarı’na Osmanlı Devleti’nin 
katılımını “Osmanlıların,	organizasyonları	ve	mimarileri	de	dâhil	olmak	üzere	tavrı,	Doğu’nun	bir	parçası	olduğu	
kadar	modern	dünyanın	da	bir	parçası	olarak	görülme	ihtiyaçlarını	ortaya	koymaktadır.	Osmanlı	pavyonunda	diğer	
binaların	yanı	sıra	bir	tiyatro	binasının	da	varlığı	bu	endişesinin	bir	göstergesidir” sözleriyle yorumlamıştır.17

Bizim araştırma konumuz çerçevesinde “Osmanlı İmparatorluğu’nun Amerika Birleşik Devletleri sergi ve fuar-
larına katılımı” ile ilgili belgeleri Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde taradığımızda, Osmanlı’nın Philadelphia, Chica-
go, San Francisco, St. Louis, Portland ve Seattle fuarlarına katıldığına dair kayıtları tespit ettik. Osmanlı arşivlerindeki 
bu belgeler burada bildirdiğimiz gibi ilgili şehirlerin tam isimleriyle kataloglanmışken, şehir ismi verilmeden Osman-
lı’nın Amerika’daki sergiye katılımını ifade eden en erken belge 1853 tarihlidir:

Amerika’da Açılacak Sergi Için Istenilen Eşyaların Irsali. 

A.}MKT.MVL. / 59 - 55 – 0  Tarih :H-24-03-1269 – (5-01-1853).
Bu kayıt New York Kristal Saray’da düzenlenen dünya sergisine dair bir belge olmalıdır, çünkü 1853 yılında 

Amerika’da düzenlenen tek sergi odur.  Hatta bu Amerika’da düzenlenen ilk sergidir. Dünyada düzenlenen ilk sergi, 

14 Wilfrid Mellers, Music	in	a	New	Found	Land:	Themes	and	Developments	in	the	History	of	American	Music, Oxford University Press, Oxford 
1987, s. 260.

15 Selim Deringil, The	Well-Protected	Domains:	Ideology	and	Legitimation	of	Power	in	the	Ottoman	Empire	1876-1909, I.B.Tauris, Londra 
1997, s. 154.

16 Rıfat Önsoy,	Tanzimat	Dönemi	Osmanlı	Sanayii	ve	Sanayileşme	Politikası, İş Bankası Yayınları, İstanbul 1988, s. 206.
17 Nurcan Yazıcı, “Uluslararası Sergilerde Osmanlı Mimarisinin Sunumu”, Arkitekt	Dergisi, No. 500, Ocak-Şubat 2004, s. 29.
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Avrupa ülkelerinin yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu ve Amerika Birleşik Devletleri’nin de katıldığı 1851 yılında 
gerçekleşen Londra Sergisi’dir. Dolayısıyla New York Sergisi dünyanın ikinci sergisidir. Tam tarihi Temmuz 1853’tür 
ki, bu, toplantının, Amerika’nın keşfini kutlamak üzere organize edilmiş olabileceğini göstermektedir.18 İlerleyen sa-
tırlarda Amerikalıların 4 Temmuz’u kutlamak üzere, Osmanlıların da davet edildiği başka uluslararası fuarlar da dü-
zenlediklerini göreceğiz.

  Tarih boyunca tüm sergiler, ekonomik ve uluslararası politik ilişkileri geliştirmeye katkı sağlamanın yanı sıra 
teatral ve/veya müzikal performanslar yoluyla kültürlerarası alışveriş zemini işlevi de görmüşlerdir. Sergiler sadece 
tüketim mallarının veya müzik malzemelerinin ticaretine ortam oluşturan mecralar fonksiyonunda kalmamış aynı 
zamanda sergiye katılan ülkelerin farklı sanat formlarında sunumlarına sahne görevi yapmışlardır. Örneğin, New 
York Sergisinde Amerikan pavyonunda New York ve Londra’da faaliyet gösteren Messers	J.	F.	Browne	&	Co., şirketi 
elegan, grand,çift pedal mekanizmalı bir arp sergilemiştir.19 Ayrıca, Robert Nunns ve John Clark, Hazleton Biraderler, 
T. H. Chambers ve John F. Ellis gibi birçok Amerikan piyano firması, üreticisi ve tüccarı kendi piyanolarını sergile-
miş ve reklam yayınlarıyla ürünlerini tanıtmışlardır.20 Belirttiğimiz gibi Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyılda Avrupa 
stilindeki yeni müzik kolunu geliştiriyordu. Piyano, hem Osmanlı Sarayı’nda hem de iyi eğitimli Osmanlı ailelerinin 
evinde son derece popüler bir çalgı olarak yerini almaya başlamıştı. Biz Osmanlı-Amerika müzik ilişkilerinin ve etki-
leşiminin ipuçlarını çalgı ticareti bağlamında da sorguladığımızdan, bu serginin böyle bir alışveriş için Osmanlıların 
Amerikalı çalgı -özellikle de piyano- yapımcıları ile başlangıç teması oluşturmuş olabileceğini göz önünde bulundur-
malıyız. Osmanlı İmparatorluğu’nun Amerikan çalgı tedarikçileri ile ilgili argümanımıza bir sonraki alt başlığımızda 
değineceğiz.

New York Sergisi’nden sonra, dünyadaki üçüncü sergi 1855 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te, ardından da 
dördüncü sergi 1863 yılında Osmanlı başkenti İstanbul’da gerçekleşmiştir. Osmanlı Sanayi Sergisi’nin müzikal ifadesi 
olarak, Sultan’ın İmparatorluk Bandosu Muzıka-yı	Hümâyûn’un İtalyan şefi Callisto Guatelli, sergiye katılan farklı 
devletleri karşılamak üzere Osmanlı Sergi Marşı’nı bestelemiştir.

Resim 1. Callisto	Guatelli,	Ottoman	Exhibition	March/Osmanlı	Sergi	Marşı.	İstanbul,	1863,	Zamana	Direnen	
Notalar	Koleksiyonu,	İstanbul	Üniversitesi	Nadir	Eserler	Kütüphanesi.

Marşın melodik kurgusu İngiliz (ve Amerikan?), Fransız ve Osmanlı marşları kesitlerini içermektedir.21 Marşın 
“Hymne Englais” (İngiliz Milli Marşı) başlıklı kesiti, sadece adlandırmayı dikkate aldığımızda ilk etapta İngiliz Milli 
Marşı “God Save the Queen”i çağrıştırmaktadır.22 Fakat notasyonu incelediğimizde ve eseri dinlediğimizde, ilgili 
kesitin aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri’nin neredeyse yüz yıl boyunca gayri resmi milli marşı olarak kulla-
nılmış, 1831 yılında Samuel Smith (1808-1895) tarafından yazılan kahramanlık marşı “America” olarak bilinen “My 
Country Tis of Thee” yi kastettiğini de iddia edebiliriz.23 

Osmanlı İmparatorluğu’nun Amerika’da düzenlenen dünya fuarlarından 1893 Şikago Dünya Sergisi’nin, Boğazi-
çi Üniversitesi Tarih bölümünde Cafer Sarıkaya tarafından, fuarın anı programını temel alan bir yüksek lisans tezi ça-
lışması olarak yapıldığını YÖK tez veri tabanından tespit ettik. Sarıkaya, çalışmasını temel aldığı anı programının, San 
Francisco Halk Kütüphanesi’nde 606 C43pa numarasıyla kataloglu olduğundan bir dostu vesilesiyle haberdar olup 
temin ettiğinden bahsetmektedir. Çalışma, Türk arşivlerini sorgulamadıysa da biz tezin yazım ve araştırma metodunu 
konumuz dışında olması sebebiyle sorgulamaktansa, onun “Şikago sergisinde Osmanlı Devleti’nin sergilediği sahne 
sanatları programının Amerikan kütüphane kataloglarında muhafaza edildiği” ni bize işaret ederek araştırmamızın bir 
bacağının Amerika’da yapılması gereğini ve ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

 Bizim Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde tespit ettiğimiz üzere Osmanlı İmparatorluğu, 1853 New York Kris-
tal Saray fuarından başlayarak yukarıda bahsettiğimiz Amerikan şehirlerindeki sergilere/fuarlara katılmış, bu şehirler-
deki sergilere/fuarlara dair konumuzla ilgili olabilecek belgeler şu şekilde kataloglanmıştır:

18 The New York Crystal Palace Exhibition of 1853, https://www.bgc.bard.edu/gallery/exhibitions/3/new-york-crystal-palace-1853 (Çevrimiçi 
10.10.2017).

19 B. Silliman Jr. and C. R. Goodrich, The	World	of	Science,	Art,	and	Industry	Illustrated:	From	Examples	in	the	New-York	Exhibition,	1853–54,	
Putnam, New York 1854, s.174, http://crystalpalace.visualizingnyc.org/a-stroll-through/#hotspot-21 (Çevrimiçi 10.10.2017).

20 Frick, Margeret. Private	Collection.	From	Palace	 to	Parlor:	Exhibition	Display,	Consumerism,	and	Cultivation	of	Taste	at	 the	New	York	
Crystal	Palace. http://crystalpalace.visualizingnyc.org/digital-publication/from-palace-to-parlorexhibition-display-consumerism-and-cultiva-
tion-of-taste-at-the-new-york-crystalpalace/ (Çevrimiçi 12.10.2017).

21 Osmanlı	Sergi	Marşı, https://www.youtube.com/watch?v=3-3qxrYgcaU
22	 God	Save	The	Queen,  https://www.youtube.com/watch?v=tN9EC3Gy6Nk
23 C. Bradlee, My	Country	Tis	of	Thee, Boston, 1832. https://www.loc.gov/item/ihas.100010476, https://www.youtube.com/watch?v=sN2I6vdz-

gts (Çevrimiçi 15.10.2017).
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Şikago Dünya Columbus Sergisi:
Şikago	Sergisi’ne	Osmanlı	hükümetinin	iştirakinden	dolayı	teşekkür.	(Umumi	Sergi,	Fuar	ve	Müsabakalar)	Yer	:	

HR.İD..	/	2089	-	92	–	0	Tarih	:	M-03-02-1894.
Osmanlı	 tebaasından	Şikago	Sergi-i	Umumisi’nde eşya teşhir edenlerin bazılarına ita edilen şahadetnameler ile 

madalyaların ahz	ve	kabulü.	(Umumi	Sergi,	Fuar	ve	Müsabakalar)	Yer	:	 HR.İD..	/	2089	-	94	–	0		Tarih	:	M-17-02-1896.	
San Francisco, California Sergisi:
San	Fransisko	Sergisi	dâhilindeki	şark	tiyatrolarından	birinde	icra	edilen	muğayir-i	adab	(adaba	aykırı)	raks-

ları	men	ettirdiğine	dair	şehr-i	mezkûr	(şehirde	adı	geçen)	şehbenderimizden	(konsolos)	gelen	yazının	suretinin	irsal	
kılındığı	(gönderildiği).	(Umumi	Sergi,	Fuar	ve	Müsabakalar)Yer	:	HR.İD..	/	2090	-	2	-	0	 Tarih	 :	M-06-04-1894.	St. 
Louis, Missouri Sergisi:

Saint Lui şehrinde küşad olunacak sergi-i umumiye dair. (Umumi Sergi, Fuar ve Müsabakalar) Yer :HR.İD.. / 
2090 - 44 - 0 Tarih: M-31-03-1903. 

Missouri’de kain Sen Lui şehrinde tertip olunan umumi sergiye Osmanlı hükümet tarafından komiser tayiniyle 
ilgili matbu davetnamenin irsal kılındığı. (Umumi Sergi, Fuar ve Müsabakalar) Yer :HR.İD.. / 2090 - 34 - 0 Tarih: 
M-09-09-1901.

1904 senesinde Amerika’nın Saint Lui şehrinde açılacak beynelmilel sergiye Osmanlı hükümetinin iştirak buyur-
ması ricası. (Umumi Sergi, Fuar ve Müsabakalar) Yer : HR.İD.. / 2091 - 41 - 0  Tarih: M-02-07-1903.

Saint Lui Sergisi için Osmanlı hükümetinden talep olunan eşya ile sergide inşa edilmiş olan cami için bir müezzin 
ile bir imam izamı talebi. (Umumi Sergi, Fuar ve Müsabakalar) Yer : HR.İD.. /2091 - 45 Tarih : M-17-12-1903.

Saint Lui Sergisi’ne konulmak üzere mühr-i hümayunun balmumuna basılmış bir numunesinin irsali ricası. 
(Umumi Sergi, Fuar ve Müsabakalar) Yer: HR.İD.. /2091 - 46 Tarih : M-15-01-1904.

Saint Lui Sergisi’nde teşhir olunmak üzere nisvan tarafından husule getirilen eşya ve asarın irsali. (Umumi Sergi, 
Fuar ve Müsabakalar) Yer : HR.İD.. /2091 – 47 Tarih : M-22-01-1904.

Saint Lui Sergisi’nde teşhir olunacak eşyanın cins ve nevinin bildirilmesi. (Umumi Sergi, Fuar ve Müsabakalar)
Yer : HR.İD.. /2091 - 49 Tarih : M-06-04-1904.

Portland, Oregon Sergisi:
Amerika’nın Oregon eyaletindeki Portland şehrinde küşad olunacak sergiye dair. (Umumi Sergi, Fuar ve Müsa-

bakalar) Yer :HR.İD.. / 2090 - 50 – 0 Tarih: M-26-01-1904. 
Seattle, Washington Sergisi:
Washington dâhilinde Seatle şehrinde açılacak meşhere davet. (Umumi Sergi, Fuar ve Müsabakalar) Yer :HR.İD.. 

/ 2091 - 3 – 0 Tarih : M-12-10-1908.
Sarıkaya’nın tezinde yer verdiği, 1893 Şikago Sergisi’nde Osmanlı Tiyatrosu’nun 16 sayfalık programına göre 

65 kişiden oluşan müzisyen, aktör ve dansçı, İstanbul Caddesi’ndeki tiyatrolarında üçer bölümlü sekiz müzikli tiyatro 
oyunu sergilenmişlerdir.  Anı programında yer alan Osmanlı Tiyatrosu’nun reklamı “Bu tiyatroyu ziyaret ederek, 
Türklerin ev ve dışarı yaşamları, savaş biçimleri, düğünleri, gelenekleri ve düğünleri ile ilgili ülkenin tarihini on yıl ça-
lışmaktan çok daha fazlası öğrenilebilir” ifadeleriyle dikkat çekicidir.24 Biz bu programdan müzik ile ilgili verileri ele 
alarak tespit ve analizimizi yapacağız. Amerika’da yapılan bazı yayınlarda Şikago Sergisi’nde Osmanlı müziği icrası-
na yönelik gözlemler yer almaktadır. Şöyle ki, müzik ile ilintili icralar dans, şarkı söyleme, orkestra ve koro icralarını 
içermektedir. Danslar ritmik parmak şıklatmaları eşliğinde sergilenmektedir.25 Osmanlı müzik ve sahne sanatlarında 
dansta parmak şıklatma, geleneksel olarak dans müziğini icra eden müzik topluluğunun vurmalı çalgılar kısmının bir 
parçası olarak görev yapmaktadır. Her ne kadar müziği icra eden topluluk ve koro programda ve gözlemde tam olarak 
tasvir edilmediyse de icracı müzik topluluğu Klasik Osmanlı Müziği topluluğu ya da Osmanlı Batı Müziği orkestrası 
olabilir. Bu hususta Flinn’in “eski oryantal ve modern, her çeşit çalgı kullanılıyordu” sözlerine dayanarak çalgı top-
luluğunun türü ile ilgili bir tahminde bulunabiliriz.26 Bahsedilen eski oryantal çalgılardan Klasik Osmanlı Müziği ya 
da Osmanlı Halk Müziği çalgılarının, modern çalgılarla ise o yıllarda Osmanlı’da son derece popüler olan Osmanlı 
Batı Müziği çalgılarının kastedildiğini anlıyoruz. Ayrıca modern çalgıların kullanımı, Osmanlı’nın bu tip uluslararası 

24 Cafer Sarıkaya, Celebrating	Difference:	“Turkish	Theater”	in	the	Chicago’s	World’s	Columbian	Exposition	of	1893, (Yüksek Lisans Tezi), 
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul 2010, s. 65-68.

25 Benjamin Cummings Trumann, History	of	the	World’s	Fair,	Philadelphia, Mammoth Publication Company, Chicago 1893, s. 558.
26 John Joseph Flinn, The	Best	Things	To	Be	Seen	At	The	World’s	Fair, The Columbian Guide Company, Chicago, 1893, s. 180.
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toplantılarda sadece kendi geleneksel yanını değil çağdaş yanını da vurgulamak isteğiyle örtüşmektedir. Müzik icrala-
rıyla ilgili ilginç bir yorum 5 Mayıs 1893 tarihli Chicago Times gazetesinde ““America”nın	koral	versiyonuyla	perde	
kapanmadan	önce	iki	hanım	baskın	mandolin	ve	kocaman	arp’a eşlik etmek üzere tambur	çaldılar” şeklinde yer al-
mıştır.27 Dolayısıyla bu topluluk muhtemelen Batı Müziği’nin Osmanlı topraklarında yeşermeye başlamasıyla ortaya 
çıkan ve oluşturulan Fasl-ı	Cedid	 topluluğudur; zira Fasl-ı	Cedid hem geleneksel Osmanlı Müziği çalgılarını hem 
de Batı Müziği çalgılarını tek bir topluluk çatısında, bir arada içerir. Haberde adı geçen tambur geleneksel Osmanlı 
çalgısıyken, mandolin Batı çalgısıdır. Konser Amerikan milli marşını- ki marş Batı Müziği formlarındadır-  Osmanlı 
korosunun söylemesiyle sonlanmıştır. Böyle bir müzik icrası bize 1863 yılında İstanbul’da düzenlenmiş Osmanlı Sa-
nayi Sergisi’nin müzikal fikrini ve Osmanlı Sergi Marşı’nı hatırlatmaktadır.

Osmanlı-Amerika Müzik ilişkilerinin ve etkileşimlerinin sadece Amerika’da düzenlenen sergilerle ve 1863 İs-
tanbul Sergisi’yle de sınırılı olmadığını bize Amerikalı piyano yapımcısı Steinway& Sons firmasının sahiplerinden 
William Steinway’in hatıra defterindeki notlar göstermektedir. Hatıra defterinde notun düşüldüğü tarih ve şehir ve-
rileri de yer almaktadır. 19 Mayıs 1885 tarihinde Londra ‘da yazdığı notlarında “Dün İstanbul’dan/İstanbullu Edgar 
Whitaker	ile	buluştum” ifadeleri Osmanlı temasıyla dikkat çekmektedir. 28 Notun tarihini dikkate aldığımızda bahsi 
geçen serginin, “müzik kısmı”nı da içeren, çalgı yapımcılarının, tedarikçilerinin ve müzik yayıncılarının da katıldığı 
ve ürünlerini sergiledikleri International	 Inventions	Exhibition- Uluslararası Buluşlar Sergisi olduğunu anlıyoruz. 
Serginin resmi kataloğunda yer alan farklı dillerdeki “Hoş Geldiniz” ifadelerinin arasında Türkçe’sinin de yer alıyor 
olmasından Osmanlı İmparatorluğu’nun davetli ülkeler arasında olduğunu tespit edebiliriz.29

Edgar Whitaker (1831-1903) Osmanlı topraklarında yaşayan, İstanbul Levant Herald gazetesinin editörü İngiliz 
asıllı bir levantendir. 1903 yılında yaşamını sürdürdüğü İstanbul’da vefat etmiştir. Müzik aletleri Avrupa kökenli Os-
manlı vatandaşlarının da ilgisinde olduğundan bu buluşma, müzik çalgıları üreticisi bir Amerikan firması temsilcisiyle 
levanten Osmanlı gazetecisinin “müzik-niyetli” bir toplantısı olabilir. Ayrıca William Steinway’in notlarında Edgar 
Whitaker’i “İstanbul’dan/İstanbullu” olarak tarif etmesi Whitaker’in Osmanlıyı temsilinin altını çizmektedir.

Osmanlı Devletinin Amerikalı Çalgı Yapım ve Tedarik Firmalarından Steinway & Sons Örneği

Amerikalı piyano yapımcısı firmalardan Steinway & Sons Osmanlı Sarayı’nın ana piyano tedarikçilerinden biri 
olmuştur. Bu hususla ilgili, ilk olarak Steinway aile fertlerinden William Steinway’in günlüğünde tespit ettiğimiz 
Osmanlı etkileşimi ile ilgili ifadeleri ele almak isteriz. Steinway, 27 Nisan 1885 tarihli New York’ ta iken yazdığı gün-
cesinde o gün olağanüstü yoğun olduğunu bildirmekte ve yapması gereken işleri listelemektedir. Yapacakları arasında 
Steinway Hamburg’a telgraf çekerek “Sultan’a garanti belgesi olmaksızın gönderim” notuyla piyanonun İstanbul’a 
gönderilebileceğini ifade etmektedir. 26 Ağustos 1890 tarihli, Almanya’nın Wiesbaden şehrini ziyareti sırasında aldığı 
daha geç bir notta “Pera	Pasajı,	Hazzopoulo	25-26,	İstanbul	adresindeki	piyano	tüccarı	F.	Adam	ile	buluşacağını” 
bildirmektedir. F. Adam, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul’un en büyük müzik notası ve çalgı te-
darik merkezlerinden birisidir. Sultan’ın siparişinin ardından, büyük ihtimalle Steinway piyanoları halk arasında da 
son derece popüler olmuş ve şehrin önde gelen çalgı tedarikçilerinden biri piyanoların üreticisiyle çalgılarını kendi 
mağazasında da satmayı görüşmek üzere bir araya gelmiştir. 

Osmanlı Sarayı’nın Steinway & Sons ile bağlantısına dair en erken söylem, Steinway & Sons web sitesinde 
bildirildiği üzere 1867 yazına dayanmaktadır. Buradaki ifadeye göre Sultan II. Abdülhamid haremine sekiz piyano 
ısmarlamıştır.30 Fakat bu ifadede ya tarih bakımından ya da piyanoları ısmarlayan Sultan’ın isminde bir yanlışlık ya-
pılmıştır; zira Sultan II. Abdülhamid 1876 yılında tahta çıkmıştır. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Amerika’daki bir piyano firmasının Osmanlı’ya piyano gönderimine dair bir 
evrak 29 Eylül 1885 tarihini taşımaktadır. 

Amerika’dan getirtilen piyanonun tutarının ödenmesi.
Yer	:Y..PRK.HH..	/	16	-	17	-	0	 Tarih	:	 H-19-12-1302 (29 Eylül 1885)
Osmanlı arşivlerinde New York’taki Steinway & Sons firmasına dair bir evrakta, firmaya “Osmanlı Saraylarının 

Piyano Tedarikçisi” ünvanı verildiğini ve Sultan’ın bu ünvanı ve Osmanlı amblemini fabrikalarının üzerine asmaları-
na izin verdiği bildirilmektedir. 

New York’da piyano fabrikatörü Stanvay ve oğullarının imalathanelerinin üzerine Osmanlı armasını takmalarına 

27 Öykü Potuoğlu-Cook, Night	Shifts, (Doktora Tezi), Northwestern University, 2008, s. 105.
28 William Steinway, Diaries. http://americanhistory.si.edu/steinwaydiary/about/ (Çevrimiçi 06.08.2017).
29 Inventions Exhibition- Buluşlar Sergisi Afişi, Londra 1885. https://archive.org/stream/b22449152#page/n1/mode/2up/search/turkish 
30 Charles Steinway, Steinway History, http://steinwayhistory.com/summer-1867-in-steinway-piano-history/ (Çevrimiçi 10.08.2017).



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

338

izin verildiği.
Yer:	DH.	MKT.	/	2380	-	2	-	0	 Tarih:	H-29-03-1318 (27 Temmuz 1900)
Bu konuyla ilgili Amerikan arşiv kaynaklarındaki bir başka belge, New York’taki Steinway & Sons firmasına 

Osmanlı Sultanı tarafından Mecidiye nişanı verildiğine dair haberdir.31 Osmanlının Steinway& Sons piyano firması ile 
ilişkisi imparatorluk tarihinin sonuna kadar devam etmiştir. Steinway ailesinin mensuplarından Theodore Steinway, 
anılarında, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra “yeni Türk Hükümeti, Sultan’ın 1908 yılı civarında haremindeki hanım-
lara aldığı çok sayıda, kılıfı hiç açılmamış, kullanılmamış piyanolar bulmuşlardır” şeklinde bahsetmektedir.32 Bugün, 
hala Dolmabahçe Sarayı’nda Osmanlı’dan kalma bir grand Steinway& Sons piyano sergilenmektedir.

SONUÇ

Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık bir müzik mirasını Cumhuriyet Türkiye’sine bırakmıştır. İmparatorluk süre-
cinde müzik sanatının gelişimi ve devinimleri dünya ülkeleriyle politik, sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerden 
karşılıklı etkileşim unsurlarıyla müzik tarihimizde yerini almıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ülkeleriyle mü-
nasebetleri gerek Avrupalı gerekse Türk araştırmacıların dikkatini çekmiş ve bu alanlarda çeşitli yayınlar yapılmıştır. 
Ancak Osmanlı’nın müzik odaklı münasebetleri sadece Avrupa ülkeleriyle sınırlı kalmamıştır. Geç bir yüzyılda ku-
rulduysa da, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyıl itibariyle müzik hayatında gerçekleşen Avrupa odaklı yenilikler 
Amerika Birleşik Devletleri’ni de benzer politikalar neticesinde etkilediği gibi, Amerika bu benzerliklerin dışında 
önceki yüzyıllarda hâkim olmuş, yıkılışına kadarki süreçte de etkileri devam etmiş Avrupa ülkeleri gibi “Türk modası” 
nın etkisinde kalmış ülkelerden biri olmuştur. 

Osmanlı İmparatorluğu ile Amerika’nın müzik ilişkileri direkt kendi müziklerine has özellikler çerçevesinde 
olduğu kadar yeni yapılandırdıkları Avrupa Müziği eksenli müzik branşları ve müzikal ortaklıklar vesilesiyle, hatta 
benzer müzik politikaları çerçevesinde de gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki arşivler ve Türkiye’den ulaşabildiğimiz Amerikan kaynakları vesilesiyle tespit ettiğimiz ilk bulgu-
lar bize Osmanlı-Amerika müzik ilişkilerinin varlığının işaretlerini ve ipuçlarını göstermektedir. Bu bulgular bize, ay-
rıca, sadece Türkiye değil Amerika üzerinden de yapılacak araştırma çalışmasına ihtiyaç olduğunu işaret etmektedir. 
Türk arşivlerinde bulunmayıp Amerika arşivlerinden ve veri tabanlarından edinilecek veriler ve Amerikan üniversite 
ve kütüphanelerinde kataloglanmış Amerikalı araştırmacıların 19. yüzyıl Amerikan müziği ve tarihine dair yaptıkları 
yayınların literatür taramasının ayrıntıları, Osmanlı-Amerika müzik ilişkilerini aydınlatmak için gereklidir. Bu bildiri-
de sunduğumuz ilk bulguların ışığında, Amerikan müzik aletleri firmalarıyla temasların, Amerikan gazete ve arşivle-
rindeki Osmanlı müziğine dair haberlerin, müziğinde Osmanlı ipuçlarını tespit ettiğimiz J. P. Soussa ve aynı dönemde 
yaşamış diğer Amerikalı bestecilerin ve eserlerinin, Amerika’da organize edilmiş ve Osmanlı Devleti’nin katıldığı 
sergi ve fuarlardaki müzik ve sahne sanatları hususunda kültürel ve sanatsal alışverişlerin gün yüzüne çıkarılması ve 
tarihsel bağlamda yorumlanması çalışmamızın bundan sonraki aşamalarının beklenen çıktılarıdır.

ÖZET

Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllar boyunca gerek coğrafi konumu gerekse diplomasi açısından Avrupa ve Ameri-
ka nezdinde büyük önem taşımıştır. Süregelen temaslarının bir kolu da müzik üzerinden olmuştur. 16. yüzyıldan 19. 
yüzyılın başlarına kadar Avrupa kültürü, Türk kültür ve sanatını taklit eden Türkkârilik akımının etkisinde kalmıştır. 
“Türk modası” olarak da adlandırılan bu akım, giyimden yiyecek içeceğe, eğlence kültüründen sanat dallarına ka-
dar geniş bir yelpazeyi kapsayan sosyo-kültürel bir olgu olarak tarihte yerini almıştır. Osmanlı Sarayı kendi kültür 
ve sanatıyla yüzyıllar boyunca Batı’yı etkilerken Batı’nın kültürüne de kapılarını kapamamıştır. İmparatorluk kendi 
geleneksel kültürünü korurken Batı’daki gelişmeleri elçiler ya da seyyahlar vasıtasıyla yakından gözlemlemiş, hatta 
bazı kültürel etkileşimlerin bilfiil topraklarında yaşanmasına müsaade etmiştir. Bu çerçevede, 19. yüzyıl modernleşme 
sürecinin müzikteki bir yansıması olarak da Osmanlı müziği branşlarına Osmanlı Batı müziği eklenmiştir.

Osmanlı-Avrupa müzik ilişkileri ve etkileşimleri, biz de dâhil olmak üzere birçok Türk ve Avrupalı araştırmacı-
nın dikkatini çekmiştir. Fakat tarih literatürü doğrudan Osmanlı-Amerika müzik ilişkilerini ele alan, dikkate değer ya-
yınlar bakımından son derece bâkirdir. Oysa Osmanlı’nın Avrupa ülkeleriyle müzik alanındaki karşılıklı alışverişinin 
benzer adımlarını Amerika ile ilişkileri kapsamında da gözlemlemek mümkündür. Bu çalışma, 19. yüzyıldan itibaren 
Osmanlı-Amerika müzik ilişkilerinin ve karşılıklı etkileşiminin ipuçlarını, tarihsel kronolojisini ve çerçevesini başta 

31 “Sultan Decorates Charles Steinway”, The New York Times, 3 Ağustos 1900.
32 Theodore Steinway, People	and	Pianos:	A	Pictorial	History	of	Steinway	&	Sons	Pianos. Amadeus Press, Wisconsin 2006, s58.
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Başbakanlık Osmanlı Arşivi olmak üzere, Türkiye üzerinden tespit edilebilen diğer arşiv belgeleri ışığında ortaya 
koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı-Amerika İlişkileri, Tarihsel Müzikoloji, Osmanlı Arşivinde Müzik, Amerikan Mü-
ziği, Osmanlı Müziği, Osmanlı-Amerika Müzik Etkileşimleri Tarihi

ABSTRACT

Throughout the centuries, the Ottoman Empire was of great importance for Europe and America due to 
both its geographical location and diplomacy. One branch of their ongoing contacts has been through music. 
From 16. to 19. centuries, European culture was influenced by the Turkish movement, called Turquerie, which imitat-
ed Turkish culture and art. This trend, also known as Turkish fashion, has taken its place in history as a socio-cultural 
phenomenon that covers a wide range from clothing to food drinks, from entertainment culture to arts. While the 
Ottoman Palace was influencing the West for centuries with its culture and art, it did not close its doors to the culture 
of the West. The Empire protected its traditional culture, at the same time it closely observed the developments in the 
West through ambassadors or travelers, and even allowed some cultural interactions to take place in its territory. As 
a reflection of the 19. century modernization process in music, Ottoman Western music was added to Ottoman music 
branches. 

Ottoman-European music relations and interactions attracted the attention of many Turkish and European re-
searchers, including us, for many years. On the other hand, the literature of history is extremely devoid of remarkable 
publications which directly address Ottoman-American music relations. However, it is possible to observe similar 
steps of Ottoman mutual exchange in the field of music with European countries in the context of relations with Amer-
ica. This study aims to reveal the light to the hints of Ottoman-American relations during 19th century, and especially 
the historical chronology and context of the interaction through documents observed in the Prime Ministry Ottoman 
Archives and other archival documents that can be detected through Turkey.

Key Words: Ottoman –American Relations, Historical Musicology, Music In Ottoman Archives, American Muu-
sic,Ottoman Music, Ottoman-American Musical Interactions History
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KÜLTÜREL MIRASIN ARŞIVSEL BOYUTLARI: KAVRAMLAR, 
ALGI VE YAKLAŞIMLAR

Fatih RUKANCI*

Internet üzerinden “kültürel miras” başlığıyla basit bir tarama yaptığımızda karşımıza çıkan ilk tanımlardan biri; 
“Kültürel miras veya kültür mirası”, önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna 
inanılan eserlere verilen genel bir isimdir tanımlamasıdır. Ancak bu tanımlamanın ilk kısmı yani kültürel mirasın ön-
ceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş olması genel ve doğal ve zaten bilinen bir geçerlilik olmakla beraber “evrensel 
değerler” ve “inanmak” gibi aslında çok ta aydınlatıcı olmayan ifadeler bu tanımlamayı yetersiz kılmaktadır. Her top-
lum ve medeniyet için kültürel mirasın tanımı onun faydalanılan yönleri ve unsurları çerçevesinde şekillendirildiğinde 
daha anlamlı olabilmektedir. 

Örneğin aşağıdaki ifadeler ve yaklaşımlar bize kültürel miras hakkında daha fazla fikir verebilir:
• Kültürel miras, bir toplumun üyelerine ortak geçmişlerini anlatan, aralarındaki dayanışma ve birlik duygularını 

güçlendiren bir hazinedir, 
• İnsanların tarih boyunca biriktirdikleri deneyimlerin ve geleneklerin devamlılığını, geleceğin doğru kurgulan-

masını sağlar,
• Kültürel miras ona miras niteliğini veren evrensel değerlerin yanında gençlere yeni öğrenme ve gelişme fırsatları sunar,
• İnsanlara güzel duygular ve sıcak anılar yaşatır, yaratıcılığı ve keşfetme güdüsünü besler
• Dünyaya ve hayata bakışımıza derinlik katar,
• Topluluklara kimlik duygusu ve devamlılık duygusu sağlar,
• Kültürel miras geçmişle bugün arasında bağlantı kurar,
• İçinde yaşanılan kültüre ve çevreye bir temel oluşturur,
• Geleceğin oluşturulmasında sağlam bir referans verirken manevi anlamda da insan hayatlarını zenginleştirir.

 Bu bağlamda, Kültürel miras; kimliğimizle, kültürümüzle, tarihimizle ilgili somut ve soyut değerlerin tümüdür. 
Tarihi kentler ve dokular, kültürel peyzajlar, anıtsal yapılar, arkeolojik alanlar, kadar dil, gelenek, dans, müzik, ritü-
eller gibi yaşayan ama somut olmayan değerler de kültürel mirası oluşturur. Kültürel miras tanımının kapsamı zaman 
içinde genişlemiş ve zenginleşmiştir. Anıt eserler üzerine odaklanan bir tanım ve koruma anlayışından, çok daha kap-
sayıcı ve insana ait tüm kültürel değerleri içeren bir kültürel miras anlayışına ulaşılmıştır. Bu dinamik bir süreçtir ve 
çağın gereklerine göre kültürel miras tanımı zaman içinde yeniden yorumlanmaktadır.1

Kuşaktan kuşağa aktarılan “somut olmayan kültürel miras” ise, toplulukların ve grupların çevreleriyle, doğayla 
ve tarihleriyle etkileşimlerine bağlı olarak, sürekli biçimde yeniden oluşur ve bu onlara kimlik ve devamlılık duygusu 
verir; böylece kültürel çeşitliliğe ve insan yaratıcılığına duyulan saygıya katkıda bulunur. “Somut olmayan kültürel 
miras” ya da “yaşayan miras” toplulukların, grupların ve kimi durumlarda bireylerin, kültürel miraslarının bir parçası 
olarak tanımladıkları uygulamalar, temsiller, anlatımlar, bilgiler, beceriler ve bunlara ilişkin araçlar, gereçler ve kül-
türel mekânlar anlamına gelir.2

* Prof, Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. e-posta: frukanci@gmail.
com, rukanci@ankara.edu.tr.

1 Kültürel Mirasın Korunması. İstanbul Valiliği, İstanbul 2014, s. 11.
2 İrem Alparslan. “Somut Olmayan Kültürel Miras”, 22 Eylül 2017 tarihinde http://unesco.org.tr/dokumanlar/duyurular/iremalpaslan_sunum.
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Somut olsun ya da olmasın toplumlar geçmişlerine, kültürlerine dair bilgileri çok çeşitli kaynaklardan, yapıt-
lardan, kalıntılardan edinebilmektedir. Edinilen bilgilerin doğruluğu ise çoğu zaman tartışmalı olabilmektedir. Bu 
noktada özellikle somut olmayan kültürel mirasımıza ilişkin bilgilerin tartışmaya açık olmayan kanıtsal değere sahip 
arşiv belgelerine dayandırılması belki de bu konudaki tek çözüm yolu olarak görülebilir. Zira arşiv belgelerinden elde 
edilen bilgiler geçmişte gerçekleşmiş faaliyet ve olayların yazıya, çizime ya da görsele aktarılmış kaynakları olduğun-
dan buradan elde edilen bilgiler yine aynı düzeyde kanıt değeri taşıyan belgelerle çürütülebilir ya da desteklenebilir. 
Bu durumda arşiv belgelerini yalnızca idari işlerin ürünü olarak değerlendirmek son derece zayıf ve yetersiz bir bakış 
açısıdır.

Öncelikle ele alınması gereken konu ise bir arşiv belgesinin taşıması gereken niteliklerdir. Bu kapsamda konu 
ile ilgili kavramların çok iyi irdelenmesi yerinde olacaktır. Arşiv belgesi ve özellikle arşivsel değer kavramları doğru 
anlaşıldığında arşivlerin etki alanı ve arşivciliğe yönelik kısır algıların müspet yönde gelişmesi kaçınılmazdır. 

Arşivsel değer (archival value) en geniş anlamıyla belgenin devam eden faydalılığını, anlamlılığını ifade etmek 
için kullanılan bir kavramdır ve detayına inildiğinde ise herhangi bir doküman ile arşiv belgesi arasındaki belirgin 
farkların ortaya çıkarılmasını sağlar. Zira arşiv belgesi (records); İdari ve/veya entelektüel kullanım nedeniyle saklanıp 
düzenlenen ‘arşivsel değer’ e sahip belge olarak tanımlandığında,  arşivsel değerin tam ve doğru olarak algılanmadan 
arşiv belgelerinin seçimi, ayırımı, saklanması ve düzenlenmesinin çok eksik ve yetersiz kalabileceği açıktır. Arşivsel 
değer, özünde arşiv uzmanının belgeyi ya da belge olmaya aday dokümanı her yönüyle değerlendirdikten sonra onun 
önemi, saklanma süresi ve hizmete sunma koşulları hakkında verdiği objektif bir karardan ibarettir.3 

Eğer arşivsel değerin ne olduğu, hangi kıstasları kapsadığı yeteri kadar açık ifade edilmez ise kurumlarda üretilen 
belgelerden hangilerinin arşiv belgesi statüsünde ele alınması gerektiği konusunda karmaşa yaşanması ya da kişisel 
yaklaşımlarla yanlış veya kişiye bağlı uygulamaların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Dolayısıyla arşivsel değerin ve 
bileşenlerinin arşiv işlemlerinden sorumlu kişilerce çok net olarak bilinmesi gerekir, zira arşiv sorumluları tüm işlem-
lerini bu bilgi ve bilinçle yürüterek doğru kararlar almak durumundadır.

Bir arşiv materyali; yönetsel, kanıtsal, mali, tarihi, entelektüel, kültürel, antik, kendine özgü (manevi), yasal 
ve parasal (maddi) değer taşıyabilir. Burada sayılan her bir kullanım değeri ya da bunların tümü belgenin arşivsel 
değeri (archival value) olarak karşımıza çıkmaktadır.4 Arşivsel değer kapsamında önem derecesi açısından ilk iki sı-
raya koyduğumuz yönetsel ve kanıtsal değerin dışında; belgelerin mevcut veya gelecekteki mali veya finansal işlerin 
yürütülmesi ve/veya bunların kanıtlanması açısından taşıdıkları değer olarak tanımlayabileceğimiz mali değer (fiscal 
value), tarihi, kültürel ya da entelektüel araştırmalara kaynaklık edebileceğini düşündüğümüz tarihi, kültürel değer 
(historical, cultural value) ve belgenin ait olduğu kurum ve kişilere göre değişebilen belgenin kendine özgü manevi 
değeri bulunabilir. Ayrıca belgenin yönetsel, kanıtsal ve mali değeri dışında kalan bilgisel değeri, araştırma değeri baş-
lığı altında toplayabiliriz. Araştırma değeri ise arşivlerin objektif bilgi sunan birincil kaynaklar olarak bilim ve kültür 
dünyasındaki çalışmalarda kullanılabilme olasılığını dikkatle değerlendirmemiz gerekliliğini zorunlu kılan önemli bir 
unsurdur. Araştırma değeri aynı zamanda arşiv belgesinin ikincil değeri (secondary value) olarak ta ifade edilebilmek-
tedir.5 Arşiv belgelerinin tarihi ve kültürel değerinin “ikincil değer” kategorisinde değerlendirilmesi belgelerden geç-
mişe dair detaylı bilgilerin edinilmesinin asla ikinci plana itilmesi gerektiği anlamına gelmemelidir. Zira araştırmacı 
için en kıymetli bilgi ihtiyaç duyduğu bilgidir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında ilahiyat, edebiyat, felsefe, mimari, 
ticaret, sanat, sosyoloji vb. gibi çok geniş bir yelpazede sosyo-kültürel ve bilimsel alanda bilgi edinebileceğimiz “Os-
manlı Arşiv Mirası” medeniyetimizin geçmişten geleceğe ışık tutan penceresi olarak değerlendirilmelidir. Söz konusu 
belge hazinesi yalnızca tarihçilerin araştırma odağından çıkarılarak tüm bilim insanlarının dokümanter ispat yöntemi 
çerçevesinde çok detaylı bilgiler bulabileceğine dair tematik duyuru ve aydınlatmaların yapılarak arşivlerimizin araş-
tırmalara kaynaklık etmesi sağlanmalıdır.

Bunun yanı sıra arşiv belgelerinden faydalanan kişilerin ortaya koyduğu veriler, yorumlar ve bilgilere arşiv bel-
gelerini incelemeden kesin kanıt değeri yüklemenin riskli olacağı konusunda ICA (International Council on Archi-
ves)’nın yaptığı uyarı dikkat çekicidir: “Şunun da farkında olmalıyız ki arşivi kullanan kişilerin doğrudan gerçekleri 

pdf) adresinden erişildi.
3 Belge Yönetimi ve Arşiv Terimleri Sözlüğü, Hazl.: Sekine Karakaş, Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri 

Genel Müdürlüğü, Ankara 2009, s. 6.
4 ODLIS-Online Dictionary for Library and Information Science”. (2017). 15 Eylül 2017 tarihinde http//lu.com/odlis/ adresinden erişildi; Ar-

şivcilik Terimleri Sözlüğü: Dictionary for Archival Terminology: Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça ve İspanyolca 
Karşılıklarıyla: With Equivalents in German, English, French, Italian, Dutch, Russian and Spanish, Türkçe Hazırlayan ve Genişleten: Bekir 
Kemal Ataman. Librairie de Péra, İstanbul 1995, s. 7.

5 ODLIS-Online Dictionary for; Fatih Rukancı ve Hakan Anameriç,  “Arşivciliğe Kavramsal Yaklaşım” 8. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik 
Kongresi, 14-16 Ekim 2009, Ankara, bildirileri içinde (163-170). ss. 168-169.
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göstermesi kolay olmaz. Zira kendi kültür ve birikimlerini arşiv belgelerini yorumlamada kullanacaklardır”.6 Bu 
nedenledir ki arşiv belgeleri kaynak gösterilerek yapılan araştırmalarda belgelerin orijinalleri incelenerek yalın ve 
yorumsuz bilgilerle araştırma argümanları karşılaştırılmalıdır.

Bugüne kadar Osmanlı Arşivi hakkında birçok bilimsel çalışma yapılarak arşivin bütünü ile ilgili olarak uluslara-
rası öneme sahip tarihi bir belge hazinesidir ifadesiyle sıkça karşılaşırız. Ancak söz konusu belge hazinesinden bilim, 
sanat ve kültür dünyasının hangi bilgileri nasıl edinebileceği noktasında araştırma rehberlerinin kullanıcıyı teşvik 
edecek ve yönlendirecek içerikte olduğunu söylemek oldukça güçtür. Araştırmacıların odaklandıkları nokta kendi 
ilgi alanları yani konuları olduğundan arşivdeki fonların yapısı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olmalarını beklemek 
son derece iyimser bir yaklaşımdır. Basit bir yaklaşımla biz Osmanlı Arşivlerinde hangi bilgileri bulabiliriz sorusuna 
aşağıdaki başlıklarla dar kapsamda da olsa aydınlatma yapmak bu arşivin daha etkin kullanımı noktasında bir kapı 
aralayabilir:
• Edebiyat
• İlahiyat
• Tıp
• Sosyoloji
• Matematik
• Fizik
• Kimya
• Tarih
• Coğrafya
• Kütüphanecilik
• Dil bilim
• Astronomi
• Siyaset
• Ekonomi
• Diplomasi
• Spor
• Sanat
• Astroloji
• Hukuk

ve bunlarla ilişkili diğer tüm alanlara ilişkin geçmişe yönelik ve aynı zamanda bizim kültürel mirasımızı yansıtan 
bilgiler arşiv belgelerimizde araştırılmayı beklemektedir.

Ülkemizde arşiv belgelerine dayalı olarak yapılan araştırmaların yeterli düzeyde gerçekleştiğini söylemek bugün 
için mümkün değildir. Bunun birçok nedeni vardır ancak en önemli nedenleri arasında özellikle Osmanlı Arşivi’ndeki 
belgelerin konu çeşitliliğinin bilinmemesi, belgelerdeki bilgi detay düzeyinin değerlendirilmemesi sayılabilir. Yukarı-
da sıraladığım çalışma alanlarına ilişkin ileri sürdüğüm argümanı somutlaştırmak için araştırma kapsamında incelenen 
ve örnek gösterilen çeşitli konulardaki 9 adet belgenin özetini paylaşmakta fayda görüyor bu belgelerin hangi alanları 
ilgilendirebileceğine dair değerlendirmeyi araştırmacıların takdirine bırakıyorum:

Belge:1 – (Y.MTV.. 257/72)

“12 Mart 1904 tarihinde, İşkodra Valisi Ferik Haydar tarafından Yıldız Saray-ı Hümayunu Başkitabet Dairesi’ne 
gönderilen şifre yazıda: Komutan, subay ve diğer askeri personele Ramazan ve Kurban Bayramı münasebetiyle top-
lam 30.000 kuruş miktarını bulan maaşlarının ödendiği ve bundan dolayı nimet ve şükran duyguları arz edilmektedir” 
(Bakınız Belge-1). 

6 What are archive(s)? 25 Aralık 2016 tarihinde http://www.ica.org/en/what-archive adresinden erişildi; Fatih Rukancı. Dijital Çağda Arşivcile-
rin Değişmeyen Rolü. Bilişim Teknolojilerinin Bilgi Merkezlerine ve Hizmetlerine Etkileri içinde (129-153). Yay. Hazl.: Hüseyin Odabaş ve 
Mehmet Ali Akkaya Hiperyayın, İstanbul 2017, s. 131.
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Belge: 2 – (Y..EE.. 43/19)

“27 Nisan 1909 tarihinde Saffet Paşa tarafından kaleme alınan tezkirede: İstanbul’da özellikle Galata ve Beyoğ-
lu’nda sokaklarda, kuytu köşelerde, bodrum katlarda ve caddelerde malul, muhtaç ve sakat Müslümanların dilencilik 
yapmakta oldukları ve sayılarının her geçen gün arttığı, gayr-i Müslimlerin kendi ahalisi için yardımlaşarak bu duru-
mu kendi içlerinde hallettikleri, anacak Müslüman malul ve dilencilerin iskân ve iaşeleri için de bir komisyon teşkil 
edilerek utanç verici bu vaziyetin giderilmesi gerektiği ifade edilmiştir” (Bakınız Belge-2).

Belge: 3 – (DH. MKT. 06148 / 134)

“17 Ağustos 1889 tarihinde Zabıta Nezareti’ne gönderilen yazıda: Müslüman tiyatrocuların oyunlarında kostüm 
olarak yarım sakal takmaları ve şapka giymelerinin halk arasında dedikoduya neden olduğu, bu durumun İslam toplu-
munda bir alışkanlık haline gelmemesi için gerekli tedbirlerin alınması isteği bildirilmiştir” (Bakınız Belge-3).

Belge: 4 – (DH. MKT. 178 / 37)

“Rüsumat Emaneti ve Dâhiliye Nezareti arasında 28 Kasım 1893 ile 22 Ocak 1894 tarihleri arasında yapılan 
yazışmalarda: İtalya’nın Trieste limanından Sen Baylı adına gönderilen 14 adet levha ile bir heykelin üzerlerinde bu-
lunan uygunsuz tasvirlerden dolayı gümrükten yurda girişine izin verilmeyerek iadesi için gerekli işlemlerin yapılması 
kararlaştırılmıştır” (Bakınız Belge-4).

Belge: 5 – (DH-MB-HPS 80 / 72)

“23 Haziran 1919 tarihinde İzmit Mutasarrıf Vekili tarafından Dâhiliye Nezareti’ne gönderilen yazıda: Müslü-
man mahpusların Ramazan ayı boyunca iftariye ve Hıristiyan mahpusların Paskalyalarda perhiz yemeği verilmesine 
dair talimatnamenin hapishane memurlarınca zaafa uğratıldığı, aksatıldığı belirtilerek ilgili talimatnamenin merkez ve 
bağlı ilçelere dağıtılmak üzere 15 nüsha gönderilmesi istenmektedir. Bu yazının aynı tarihli cevabında belirtilen resmi 
yazıdan 10 nüsha gönderildiği anlaşılmaktadır” (Bakınız Belge-5).

Belge: 6 – (BEO 3936 / 295167)

“Sadaret’den Dâhiliye Nezareti’ne, Şeyhülislamlığa ve Adliye Nezareti’ne 2 Eylül 1911 tarihinde gönderilen 
yazıda: Ramazan ayında alenen oruç bozanların 1 liradan 15 liraya kadar nakdi ceza ve 24 saatten 1 aya kadar hapis 
cezası ile cezalandıracağının öngörüldüğü Ceza Kanununun 99. Maddesinin 3. Zeyli hükümlerinin Osmanlı Devleti 
dâhilinde uygulanacağını belirten Vükela Kararının ilgili nezaretlerce ilanı istenmektedir” (Bakınız Belge-6).

Belge: 7 – (BEO 711 / 53266)

“Sadaret Mektubi Kaleminden yazılan 3 Aralık 1895 tarihli Meclis-i Mahsusa-i Vükela kararında: Gayr-i müslim 
memurların tayin oldukları resmi dairelerde nüzzar ve rüesa huzurunda İncil ve Tevrat üzerine (tahlifi) ant içmelerinin 
uygun görüldüğü ve bunun tüm resmi dairelerce uygulanması gerektiği belirtilmektedir” (Bakınız Belge-7).

Belge: 8 – (51-0-0-0-2-13-23)

“3 Ocak 1926 tarihinde Diyanet İşleri Reisi Rıfat (Börekçi)’nin Ertuğrul (Bilecik) Vilayeti Merkez Müfettişliği 
Söğüd Kazası’na gönderdiği yazıda: Cami-i şerifte namaz esnasında şapka giymenin şer’an herhangi sakıncasının bu-
lunmadığı belirtilerek, namaz esnasında cemaatin kıyafetlerinde bir düzen ve birliktelik sağlanması konusunda halkın 
aydınlatılması gerektiği bildirilmektedir” (Bakınız Belge-8).

Belge: 9 – (A} MKT.MHM 410 / 33)

“23 Mayıs 1868 tarihinde Halep Valiliğinden Sadarete gönderilen yazıda: Halep Vilayeti Maraş dâhilinde kain 
Deli Osman oğlu Ali’nin 18 ve 16 yaşlarındaki Emine ve Ayşe isimli kızlarının sakal ve bıyıklarının gözle görülür 
biçimde “saç gibi” uzamış olduğu, adı geçen kızların babaları tarafından tabibe muayenesi sonucunda bu durumun 
“ahval-i garibe”den görüldüğü bildirilmiştir” (Bakınız Belge-9).

Özellikle Osmanlı Arşivi’nde yapılacak araştırmalar ile kültürel mirasımıza ilişkin birçok kıymetli ve eşsiz bilgi-
ye erişmek mümkündür. Ancak Osmanlı arşivlerimizin araştırmacıya yönelik olarak sunduğu hizmetler henüz ulusla-
rarası standartlara uygun ve yeterli düzeyde değildir. Her geçen gün geliştirilmeye çalışılan araştırma hizmetlerindeki 
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en önemli eksikliklerden biri kontrollü bir konu başlığı listesi ve bir kavramsal dizin yapısının bulunmamasıdır. Örne-
ğin Osmanlı arşiv fonlarında tarama yaparken “deprem” ve “zelzele”, “pilot” ve “uçman” gibi eş anlamı kelimelerle 
tarama yapıldığında farklı sayıda sonuçlar görüntülenmektedir. Bu durumun uzman bir ekiple en kısa sürede iyileş-
tirilmesi ve zaman içinde tamamen giderilmesi gereklidir. Bunun yanı sıra arşive gitmeden elektronik ortamda belge 
siparişlerinin karşılanabilmesi uygulaması ise Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün araştırmacılarına sunduğu çok 
önemli bir kolaylık olarak zikredilmesi gereken gelişmeler arasındadır.

SONUÇ

Basit bir araştırmayla ekte orijinal görüntüleri ve yukarıda özetleriyle değinmeye çalıştığımız bu 9 farklı belge 
bile bize birçok konuda fikir verebilirken milyonlarca arşiv belgesinin kültürel mirasımıza yönelik ne denli önemli bir 
bilgi külliyatı barındırdığını tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Çok iyi bilinmelidir ki kültür ya da kültürel miras 
zaman, mekân ve teknolojiye bağlı olarak bazı değişim ve başkalaşımlar gösterirler ancak kökleri daima geçmişimiz-
dedir ve o dönemlerden izler taşır. Zira kültürel miras ister istemez kendi doğası gereği bir devamlılık gösterir. Bu 
bir anlamda toplumların birlikte yaşama yeteneklerini geliştirirken bir anlamda geçmişte yaşadıkları sorunları tekrar 
yaşayabilecekleri ihtimalini de beraberinde getirir. Bu da bize gösteriyor ki kültürel mirasımıza sahip çıkarken bize 
aktarılanlar arasından kendi öz kültürümüzü damıtmak zorundayız.

Arşiv belgelerimizde objektif ve yalın bir biçimde bulunan bilgiler bizim kültürel mirasımız ile ilgili olarak 
daha bilinçli davranmamız gerektiği noktasında bize seçicilik kazandırmalıdır. Her belge ve bilgi hiç kuşkusuz ait 
olduğu dönemin siyasi, sosyal, dini ve ekonomik koşulları çerçevesinde yorumlandığında sağlıklı bir değerlendirme 
yapılabilir. Ancak şu da bir gerçek ki eğer biz toplum olarak yaklaşık yüz yıl önceki uygulamaların sıkıntılarını bugün 
de ülkemizde ve toplumumuzda yaşıyorsak bunların kökeni araştırılarak gerekli tedbirler alınmalıdır. Dolayısıyla 
geçmişe yönelik arşiv belgeleri bazlı yapılacak olan kültürel miras araştırmaları bizim için hangi mirasımızın bugün 
ve gelecekte yaşatılması gerektiği konusunda eleştirel bir bakış açısı kazandırmalıdır. Kültürel miras başlığı altında 
toptancı ve peşin kabule dayalı yaklaşımlar “tarih ders alınmadığında tekerrür edecektir” hakikatini sürekli olarak 
önümüze koyabilir.

ÖZET

Kültürel miras ve arşiv; çoğu zaman bilinçaltımızda ortak değer ve reflekslerimize kaynaklık eden ve doğru an-
laşıldığında, özümsendiğinde, psikolojik, sosyolojik, etik, manevi birçok çelişkilere son verebilecek potansiyele sahip 
adeta birbiriyle tanıştırılması, kaynaştırılması gereken iki temel kavramdır. Kültür, köken itibariyle Latince «colere» / 
ekin yetiştirmek» ve «cultus» / ekilmiş, yetişmiş» anlamlarına gelir. Bu kavram, kendine özgü farklılıklar barındıran 
ve aynı zamanda bir ya da birden fazla toplumun, hatta tüm dünyanın zaman zaman ortaklaşa sahip çıkması gerekebi-
len soyut ve somut bir dizi ortak paydayı çağrıştıran, tanımları değişkenlik gösterdiği halde birçok olay, mekân, kişi, 
olgunun ifade edilmesinde rahatlıkla kullanılan karmaşık bir içeriğe sahiptir. Kültürel miras  (cultural heritage) ise, 
‘insanlık tarihinin başlangıcından bu yana kaliteli bir yaşam sağlamak için, insanın yaratıcılığı ve toplumlar arası etki-
leşimler sonucunda ortaya çıkan kültürel değerler birikimi’ olarak tanımlanabilmektedir. Kültürel miras, deneyimlerin 
gelecek nesillerle paylaşımı, maddi ve manevi kazanımların yaşatılması, kimlik bilincinin oluşması, yeni değerlerin 
üretiminde ilham kaynağı olması, kültürel yozlaşmanın engellenmesi, toplumsal cehalet ve şuursuzluğun kırılma nok-
tası, toplum mühendisliğine karşı direnç kazanma ve bunun gibi toplumu kendi değerleriyle ve birikimleriyle ayakta 
tutan birçok öneme sahiptir. Kültürel miras kavramının içeriğini doğru belirlemek ve bu konuda seçici davranabilmek 
için kanıtsal belgelere ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla kültürel miras çerçevesinde koruyacağımız, paylaşıma sunacağı-
mız aslında bir emanet olan ancak bugün mirasçısı durumunda olduğumuz değerleri ya da gerçekten değerli olanları 
tespit etmemiz için geçmişe müracaat sürecinde arşivlerden faydalanma belki de bu konudaki en temel araştırma süre-
cidir. Bu çalışmada kültürel mirasımızın kapsamını belirleme, koruma, tanıtma ve yaşatma çalışmaları, arşivsel değer 
kavramı üzerinden arşivcilik ile ilişkilendirilecektir. Bu kapsamda hem kültürel mirasımıza hem de arşivciliğe ilişkin 
algı, kavram ve yaklaşımlar bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirilerek bundan sonraki süreçteki bu konudaki çalış-
malar için kavramsal altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Zira arşivsel değer çatı kavramı içinde mütalaa edilmesi 
gereken ve bir arşiv belgesinin ya da belge grubunun “kültürel”, “otantik” ya da “kendine özgü değeri” gibi kültürel 
miras ile ilişkilendirilmesi gereken ‘ikincil değeri’ne ilişkin algı ve yaklaşımlar çoğu zaman bu konuda belirleyici bir 
rol oynamaktadır. Ayrıca bildiri kapsamında arşiv belgelerinden örneklerle kültürel mirasın arşivsel boyutları, arşiv 
belgelerinin kültürel değeri, kültürel miras konusunda seçici ve belgeye dayalı yaklaşım konuları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kültürel Miras, Arşivcilik, Arşivsel Değer, Osmanlı Arşivleri
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ABSTRACT

Cultural heritage and archive; are often the two basic concepts that should be fused and introduced to each other, 
with the potential to root out our common values and reflexes in our consciousness and, when correctly understood 
and assimilated, the potential to end psychological, sociological, ethical and moral contradictions. Culture originates 
from the Latin meaning of “colere” and “cultus”. This concept can easily be expressed in terms of many events, places, 
people, and situations, where the definitions are varied, which have distinctive differences and at the same time one 
or more communities, or even the whole world, which evoke a common set of abstract and concrete share and it has 
a complex content. Cultural heritage can be defined as ‘the accumulation of cultural values that result from human 
creativity and interactions between societies to provide a quality life since the beginning of human history’. Cultural 
heritage stands as the foundation of society with its own values and accumulations, sharing of experiences with future 
generations, the survival of material and spiritual gains, the formation of identity consciousness, the inspiration of 
production of new values, the prevention of cultural corruption, social ignorance and the point of breaking of uncons-
ciousness, It has many presets that hold. Evidence documents are needed to accurately determine the content of the 
concept of cultural heritage and to be selective in this respect. It is perhaps the most basic research process on this 
subject to utilize the archives in the past application process. In this study, the activities of determining, preserving, 
promoting and maintaining the scope of our cultural heritage will be related to archivalism through the concept of 
archival value. In this context, the perception, concepts and approaches related to both cultural heritage and archival 
science are evaluated with a scientific point of view and the conceptual infrastructure for the studies in this subject in 
the following period is aimed. Perceptions and approaches to the ‘secondary value’, which should be considered in the 
concept of archival value framework and to which an archive record or group of documents should be associated with 
cultural heritage such as “cultural”, “authentic” or “intrinsic value” play a decisive role. In addition, in the scope of the 
paper, archival aspects of cultural heritage, cultural values of archival records, selective and records based approaches 
to cultural heritage will be discussed with examples from archival records.

Key Words: Cultural Heritage, Archival Science, Archival Value, Ottoman Archives
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YAZMA ESERLERDE TEZHIB SANATI

Fatma Çiçek DERMAN*

Hat ve tezhib, malzeme bakımından müşterekleri olan ve birbirini tamamlayan iki sanattır, ama önemli farklı-
lıklar da taşırlar.  Evvelâ tezhib, tarih açısından   –Orta Asya’ya kadar uzanarak- başlangıcı daha eskiye gitmektedir 
ve İslâmiyet öncesinden beri Türklerin sahip oldukları bir sanat dalıdır. Sâniyen, hazırlanış şekli itibârıyle ayrılırlar. 
Hattatlar eserlerini tek başlarına hazırlarken, müzehhibler toplu çalışmayla bezemeyi daha kısa zamanda bitirirlerdi. 
Saray’a bağlı nakkaşhanelerde gurup hâlindeki sanatkârların ki, bunlar içinde yeni girmiş olanı da, on senelik ustası da 
bulunurdu. Uygulamalı bir mekteb gibi çalışan guruplar, tezhibin farklı kısımlarını bölüşerek, çok daha kısa zamanda 
eser ortaya çıkarırlardı. Nakkaşhaneler, sernakkaş tâyin edilen en kıdemli sanatkârın kontrolü altında çalışırdı. Meselâ, 
cetvelleri çeken cetvelkeşler gurubu, deseni hazırlayan nakkaşlar ve aynı fırça derecesine sahip olan müzehhiblerin 
birarada bulunmaları, sernakkaş sayesinde temin edilirdi. Bezemesi tamamlanan yazma eser, bilâhare  mücellide gön-
derilerek cildlenir ve kütüphanede yerini alırdı. 

Nakkaşhaneye hattı yazılmış olarak gelen varaklar bezenirken müzehhib hat sanatına tâbi olurdu. Kâğıdın ren-
ginden başlayarak, hattın cinsi, ölçüleri ve yazının imlâsı hep müzehhibin dikkat etmesi gereken hususlardır. Tezhib 
yapıldıktan sonra bir daha o eser hattata geri gitmez, mücellidhaneye gönderilirdi. 

Bütün yazma eserlerde hattın varlığı muhakkaktır ama, tezhibin bulunması şart değildir. Arşivlerimizde bulunan 
eserlerde güzel tezhiblere az rastlıyoruz. Bizim aklımızı başımızdan alan bezemeler daha ziyâde Saray için, padişahın 
hususi kütüphanesine hazırlanmış olanlarda görülmektedir. 

Bir diğer husus, hat sanatının grafiği hiç iniş göstermeden günümüze kadar yükselerek devam ederken, tezhib 
sanatı inişli çıkışlı bir çizgiye sahiptir. Bunun da en büyük sebebi Batı’dan gelen barok, rokoko ve ampir üslublarının 
XVIII. yüzyıl ortalarından itibâren tezhib sanatına -istilâ edercesine- hâkim olmasıdır. Ama bugün çok şükür gene 
klasik kaideleri koruyarak çalışan ve uluslararası yarışmalarda dereceler alacak seviyede öğrencilerimizin yetiştiğini 
iftiharla söylemek istiyorum. 

Tezhib sanatı günümüzde, hakikaten çok güzel bir dönem yaşıyor. Bunu da en zor devreleri büyük bir sabırla, 
metanetle geçiren hocalarımıza borçluyuz. Yılmadan, vaz geçmeden doğru bildikleri yolda yürüyüp öğrenci yetiştire-
rek bu sanatın unutulmadan bugünlere gelmesini sağlayan onlardır. “Bir neslin ektiğini, bir nesil biçer” derler. Süheyl 
Ünver, Muhsin Demironat ve Rikkat Kunt hocalarımızın ektiği sanat tohumlarını bugün bizler topluyoruz. 

Şimdi sizlere, Nakkaşhane geleneğine göre, usta-çırak işbirliğiyle hazırlanan ve sernakkaş idâresinde çeşitli sa-
natkârların el emeğiyle ortaya çıkartılan yazma eserlerdeki bezemelerden bahsedeceğim. Yazma eser denilince ilk 
akla gelen Mushaflardır. Hattatların gâyesi nasıl Kur’an-ı Kerîm’i insan elinin yazabileceği en güzel biçimiyle ortaya 
çıkarmak ise, müzehhibin de gâyesi, ona yakışan bezemeyi âdeta gönlüyle işlemesidir. 

 Fakat Mushafın diğer yazma eserlerden ayrılan mühim tarafları vardır. Bir Mushaf bezemesinde umumiyetle 
yeni tasarım ve arayışların yer almadığını, klasik kaidelere sadık kalınarak o devrin sanat anlayışıyla uyum sağladığı 
görülür. Edeben ve hürmeten, Mushaf bir deneme eseri değildir. Yeni tasarımlar, daha ziyâde Mesnevi ve dîvanlarda 
veya lâdini eserlerin bezenmesinde uygulanır. Çünkü ya tutar ya tutmaz, ya beğenilir ya beğenilmez. Bu sebeple Mus-
hafların bezenmesinde klasik kaidelerden vaz geçilmemiştir.  

İkinci mühim husus, diğer yazma eserlerde, çok severek kullandığımız yarı şeffaf la’l mürekkebinin hiçbir zaman 

* Haliç Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
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Mushaf yazımında ve tezhibinde yer almamasıdır. Özellikle, kıraat esnasında durulacak yerleri gösteren tevakkuf=-
secâvend işaretleri surh mürekkebiyle yazılmış, yarı şeffaf olan la’l mürekkebi tercih edilmemiştir. Bunun sebebi, 
la’l mürekkebinin kurutulmuş kırmız böceğinden (Fr.koşnil) hazırlanmış olmasıdır. Canlıların ölümüyle meydana 
getirilen mürekkebe, Mushaflarda yer verilmemiştir. Bu da gösteriyor ki, Mushaflarımız gerek yazılırken, gerekse 
bezenirken büyük bir edep ve hürmetle hazırlanıyordu. 

Üçüncü önemli husus da Mushaf tezhib edilirken kullanılan motifler içinde -ister efsanevî, ister tabiattan olsun- 
hiçbir zaman hayvan motifine yer verilmemiştir. Bu hassasiyet bugün de devam etmektedir. 

Kullanılan ana malzememiz altındır. Zaten tezhib Arapça ze-he-be kökünden geliyor. Arşiv ve kütüphaneler-
deki -mademki konumuz ‘Osmanlı Coğrafyasında Arşiv Kongresi’dir- pek çok yayında altın yerine yaldız kelimesi 
yer almaktadır. Bir bezemeye yaldızlı demek, o işi hafife almaktır. Çünkü yaldız, bronz asıllı bir maddedir. Tezhib 
sanatında ise yüksek ayarlı altın kullanılır. Bu, yeşil olur, kırmızı veya sarı olur; ama mutlaka altındır. Zaten asırlara 
dayanabilmesini altın olmasına borçludur. Eğer yaldız kullanılsaydı kısa zamanda bu kısımları kararmış olarak gö-
rürdük. Nedense bunu hem kütüphanelerde hem arşivlerde müteaddit defalar söylememize rağmen kaynaklarda -ki 
biraz evvel ‘Kongre Gazetesi’nin olduğu reyonda da kartlarda “yaldızlı” diye yazılmış- o kadar yerleşmiş ki, maalesef 
düzeltilemedi. 

“Arkalık, sırtlık” mânâsına gelen, yazma eserlerde metin başlamadan evvel yer alan zahriye kısmına, eserin kim 
için hazırlandığını belirten temellük kitâbesi yerleştirilirdi. Büyük emek ve masraf gerektiren zahriye tezhibi, X. yüz-
yıldan itibaren Mushaflarda görülmeye başlamış, XVII. asırdan sonra yapılmaz olmuş, ender işlenen örnekleri de eski 
inceliğini kaybetmiştir. Mushaflarda zahriye tezhibi devirlere göre farklı üslûblarda ve kitapların boyuna uygun olarak 
farklı şekillerde uygulanmıştır. Dikdörtgen, dâirevî, beyzî  ve kare şeklinde örnekleri vardır. 

Tezhib sanatı en mükemmel dönemini Sultan II. Beyazıd devrinde yaşamıştır, buna Altın çağ diyoruz. Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde muhafaza edilen 1492 tarihli Şeyh Hamdullah’ın yazdığı Mushafın (YY.913, v.1b) 
dört sayfalık zahriye tezhibi, muhteşem bir örnekdir ve aslı 16x11 cm. eb’adındadır ( Resim:1 ). 

Resim 1. Şeyh Hamdullah’ın yazdığı mushafın zahriye tezhibi

Serlevha sayfası, zahriyeden sonra gelen Fatiha sûresiyle, Bakara sûresinin ilk âyetlerini ihtiva eden karşılıklı, 
mutlaka çift olarak yapılan sayfalardır. Gene kütüphanelerimizde ve arşivlerimizde bulunan yazma eserlerde özellikle 
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bu sayfalar arasına asitsiz kağıt konmasının ne kadar lüzumlu olduğunu burada bir daha belirtmeliyim. Her iki taraf da 
tezhibli olduğu için, uzun müddet kapalı kaldığı zaman birbirine zarar verebiliyor. Eğer bezeme, Mushafın sadece ilk 
sağ sayfasında yani tek taraflı olursa buna unvân tezhîbi diyoruz. Burada gördüğünüz farklı kütüphanelerde bulunan 
XVI. asra ait serlevha örnekleridir. Serlevha tezhibine dîbâce adı da verilir ( Resim:2 ).

Resim 2. 1712 tarihli Yedikuleli Seyyid Abdullah mushafının serlevhası ( İÜ. Nadir Eserler Ktp., nr. A.6543, v.1b-2a)

Sûrebaşı tezhibi, içinde sûre isimlerinin, nâzil oldukları yerin ve âyet sayısının yazılı olduğu başlıklardır. Yatık 
dikdörtgen şeklinde bezenir. Âyet sonlarına işlenen duraklar ve hamse, aşere, secde, hizib gibi gül denilen işâretler de 
yapılarak hâtime tezhibiyle bezeme tamamlanmış olur.

XVII. yüzyıla gelindiğinde tezhib anlayışında farklılıklar görülmeye başlar. Meselâ, Süleymaniye Kütüphane-
si’nde bulunan 1620 tarihli Mesnevi bezemesinde ayrı bir grafik düzen ile yeni tasarımlar sergilenmiştir ( Resim:3 ). 

Resim 3. Mesnevi’den serlevha tezhibi (Süleymaniye Ktp. Hâlet Ef., nr.174, v.48b)
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Bu devir, XVIII. asra kadar devam ediyor ve yavaş yavaş Batının tesirleri başlıyor. Fakat bu tesirler birden ol-
muyor, önceleri Türk Rokokosu adı altında nisbeten hafif görülürken, Saray’ın Batıya dönüşüyle hızlı olarak değişim 
devam ediyor. En büyük alıcı Saray olduğuna göre, müzehhiblerimiz eserlerini Saray’a ve padişaha beğendirmek zo-
runda kalarak, gönülsüz de olsa yeni görüşlere uymaya başlıyorlar.  Eğer tezyînî sanatlarda yaşanan bu “yenilik”, za-
man içinde şuurla hazmedilerek gerçekleştirilebilseydi, eminim ki, bezeme sanatımıza çok daha fayda sağlayabilirdi.

Çiçek buketlerinde karşımıza çıkan farklı görüşlere gelince; Osmanlı çiçekçiliğinde hiçbir zaman katmerli çiçek 
makbul tutulmamış ve tohumu görüldüğü zaman yok edilmiştir. Aslını kaybetmiş olarak kabul edilip çiçekler içinde 
katmerli olanlara yer verilmemiştir. Ancak XVIII. yüzyılla birlikte uygulandığını gördüğümüz katmerli çiçekler, asi-
metrik vazolarda veya kurdele ile bağlanmış olarak karşımıza çıkmaktadır ( Resim:4 ).

Resim 4. Abdullah Buhârî’nin 1770 tarihli murakkaasından  katmerli gül 
tasvîri (İÜ. Nadir Eserler Ktp., nr. F.1428, v.20a)

Rokokonun “olmazsa olmaz” motifi gül, değişik ve canlı renkleriyle hemen hemen her bezemede yer bulur. 
Tezhib sanatında kullanılan bedahşî lâciverdi, limon küfü, domates kırmızısı gibi millî renklerimiz yerini pembelere, 
canlı parlak renklere, morlara, eflatunlara bırakır. Yine bu dönem bezemelerinde renklerin tonlanarak işlendiğini ve 
ışık/gölgeye yer verildiğini görüyoruz. 

Tarihdeki yazma eserlerimizde müzehhib imzasını maalesef göremiyoruz ve bu sebeble müzehhiblerimizi tanı-
yamıyoruz. Hat sanatında hattat imzaları, ekseriya hocalarını da belirterek yazıldığı için, o zincir kopmadan bugüne 
kadar geliyor, bu çok güzel bir şey. Maalesef tezhib sanatı bundan mahrum kalmıştır. Müzehhibler tevazu hissiyle 
kendini aradan çekerek imzasını esirgemiştir. Ayrıca, müşterek hazırlandığı için imzayı o nakkaşhaneden sorumlu olan 
sernakkaş koyuyor. Bu imzalar çok az sayıdadır. Ne zaman ki, nakkaşhaneler kalkıp artık bir iki çırağıyla müzehhibler 
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kendi dükkanlarında eser vermeğe başlıyorlar, ondan sonra biz de imzaları ve sanatkârları tanıyoruz. Bunun ancak 
XIX. asırda gerçekleşmesi bizim için büyük bir kayıptır. Yani sanatkârlarımız istedikleri gibi, bilinmemeyi tercih et-
mişler. Zaten imza varsa da o kadar gizli, o kadar saklı ve ufak yazar ki, “ne kadar zor bulunursa müzehhib imzası o 
kadar makbuldür” anlayışı buna sebep olmuştur.

Bu anlayış XIX. asırda değişmiş ve müzehhibler görünür şekilde imza koymaya başlamışlardır. Çünkü müzehhib 
artık yalnız olarak –belki bir iki çırağıyla-  sanatını icra etmektedir. Rokoko üslûbunun bir diğer uygulama şekli de, al-
tının ezilmeden varak halinde yapıştırılması ve üzerine tezhibin işlenmesidir. Klasik tezhibden çok uzak olan ve sayfa 
içinde hattı adeta büyüteçle arayacağımız eserler meydana getirilmiştir. Halbuki tezhibden maksat yazının güzelliğine 
güzellik katmak, hattı ortaya çıkarmak olmalıdır ( Resim:5 ). 

Resim 5. Kadıasker Mustafa İzzet Efendi’nin 1837 tarihli mushafının müzehhip Hasan Hilmi tarafından 1840 tari-
hinde işlenen serlevha tezhibi (SSM, nr. 281, v.1b-2a)

XIX. yüzyıl sonlarına doğru tekrar “Biz ne yapıyoruz ?” diye sanatkârlar içinde uyanmalar başlıyor ve klasik 
eserler inceleniyor, araştırılıyor ve tezhibin ana kâidelerine dönülüyor. 

Burada size birkaç noktayı -madem ki arşiv kongresindeyiz- belirtmek istiyorum. Bir desen hazırlanırken önce 
kullanılacak motifler seçilir. Bunlar içinde tarihi zengin, çeşidi çok olanlar vardır ve belirli kurallar dahilinde çizilip 
hazırlanırlar. 

Büyük bir emekle hazırlanan bu uluslararası kongrede ben amblem olarak böyle bir desenin kullanılmasından 
müteessir oldum. Bu o kadar bozuk bir desen ki, tarife sığmaz! Kongre sergisinde gördüğünüz  hediyelerin, tokaların, 
kemerlerin üzerinde kullanılmış. Şimdi benim burada sitemim şudur. Beni buraya davet ettiler, konum tezhib sanatı, 
Türk motifleri. Ne olurdu bu deseni hazırlamayı da bana bıraksalardı veya sorsalardı. Bir kere desen hazırlanırken 
bir motif bir daha tekrar edilmez. Tekrardan kaçınılır, bu zenginliktir. Kongre ambleminde aynı motifin altı kere irili 
ufaklı kullandığını, rumî motifinin rumîlikten çıktığını üzülerek gördüm, hakikaten bu kongreye çok daha mükemmel 
bir amblem gerekirdi. Bu sitemimle sözlerimi bağlıyor, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.
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BIRINCI DÜNYA SAVAŞINDA FAS: TEŞKILÂT-I MAHSÛSA 
FAALIYETLERI VE ALMAN-OSMANLI PROPAGANDALARINA 
ILIŞKIN BATI KAYNAKLI DEĞERLENDIRMELER

Fatma Rezzan ÜNALP*

GIRIŞ

Osmanlı Devleti’nin Mağrib ülkeleriyle teması, Müslümanları Endülüs’ten çıkardıktan sonra Haçlı zihniyetiyle 
hareket eden İspanyolların Cezayir taraflarında Mersa el-Kebir, Vehran (Oran) ve Bicaye’yi ele geçirerek Kuzey Af-
rika için tehlike oluşturmasından sonra başladı. Ünlü Türk denizcileri Oruç Reis ile Hızır Reis’in bu bölgelerde Türk 
hâkimiyetini tesis etmeleri 1516’da Cezayir şehrini ele geçirmeleriyle kesinleşti. Türklerin bölgeye gelişinden sonra 
Hıristiyan ilerlemesi durdu. Böylece Afrika’daki Müslümanlar kendilerine bir hami buldular. Oruç Reis’in ölümün-
den (1518) sonra Osmanlıların hizmetine giren Hızır Reis sağladığı maddi ve manevi destekle Avrupa’dan sarkan 
Haçlı akınlarına karşı çıktı. Dolayısıyla Osmanlı Devleti ile Fas Sultanlığı arasındaki münasebetler, Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde (1520-1566) başlamış oldu ve bir süre artarak devam etti. Daha sonraları ise karşılıklı iyi niyet 
elçileri ve hediye teatisinden öteye geçmeyen bu münasebetler, Osmanlı Devleti’nin Cezayir’deki gücü ile orantılı 
olarak gelişme göstermiştir.1

16’ncı yüzyılda Cezayir, Tunus ve Trablusgarp Osmanlılar tarafından ele geçirildikten sonra ilk yıllarda müşterek 
daha sonraları ise ayrı ayrı birer eyalet olarak yönetilmişler ve bu eyaletlerin tümüne “Garp Ocakları” adı verilmiştir. 
Garp Ocağı teriminin yaygın bir biçimde kullanılması, Doğu Akdeniz’den Kuzey Afrika sahillerine faaliyet gösteren 
Türk korsanları Oruç ve Hızır kardeşler tarafından Cezayir-i Garp Ocağının kurulmasıyla (1529) başlamış, bunu 
Tunus (1534, 1574) ve Trablusgarp Ocaklarının kuruluşu (1551) izlemiştir.2 XIX.. yüzyılın sonlarına gelindiğinde 
Afrika’da, İngiltere’nin Mısır’da nüfuzunu yaydığı ve Sudan’ı ele geçirmeye başladığı, Fransa’nın Batı Afrika’da yer-
leştikten sonra Kuzey Afrika’da Cezayir ve Tunus’u aldığı, Osmanlı Devleti’nin ise Trablusgarp vilayetinde egemen 
olduğu görülür.3

Fransa, Cezayir’i 1830 yılında zapt ettikten sonra Tunus’la yakından ilgilenmiş ve burayı Osmanlı Devleti’nden 
ayrı, kendi siyasi nüfuzu altında, Cezayir ile Trablusgarp arasında tampon bir devlet haline getirmeye çalışmıştı. Os-
manlı Devleti ise Cezayir’in elden çıkmasını müteakip bir taraftan siyasi faaliyet yolu ile Cezayir’i geri almaya teşeb-
büs etti, diğer taraftan da Trablusgarp ve Tunus’u merkeze bağlamaya karar verdi. Bu sebeple 1835 yılında gönderdiği 
bir donanma ile Trablusgarp’taki Karamanlı ailesinin irsî valiliğine son verdi ve buraları merkeze bağladı.

Tunus, Cezayir’in işgalinden sonra Fransa’nın yakın hedefleri arasında olunca Osmanlı Devleti Tunus’u daha 
sıkı bağlarla merkeze bağlamak için 1836 ve 1837 yıllarında Tunus’a donanma gönderdi. Fakat Fransa Tunus’taki 
mevcut durumun değişmesine Cezayir’in doğu hudutlarının güvenliği bakımından müsaade etmeyeceğini, gerekirse 
buna mani olmak için kuvvete başvurmaktan çekinmeyeceğini ifade etti. Nitekim donanmasını Tunus sularına gön-
derdi ve Osmanlı Devleti’nin bu teşebbüsünü engelledi. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Tunus Beyi Ahmet Paşa’ya 9 
Ağustos 1840’da müşir vezirlik verdi. Ancak Ahmet Paşa’nın ülkesindeki reformlarda Fransız uzmanlardan yararlan-

* Dr. Milli Savunma Üniversitesi/Ufuk Üniversitesi. rezzanunalp@gmail.com
1 Murat L. Bilge, “Osmanlı-Fas Münasebetleri”, DİA, TDV Yayınları, c.12, 1995, 190-191.
2 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 3.Cilt, 2.Kısım, Ankara, 1982, s. 293
3 Numan Hazar, “Türklerin Afrika İle İlişkilerinin Kısa Tarihçesi”, Türkler, C: 13, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 126
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ması Tunus üzerindeki Fransız etkisini güçlü kıldı.4Mayıs 1881’de Tunus ülkesini ele geçiren Fransızlar, Trablusgarp 
ve Bingazi’yi İtalya’ya sunarken; Fas Sultanlığı da sıranın kendisine geldiğini hissetmeye başlamıştı.

Fas’ın Fransız ve Ispanyollar Tarafından Paylaşılması

Yayılmacı ve sömürgeci politikaları sebebiyle dünyanın pek çok bölgesinde çatışma halinde bulunan İngiltere ve 
Fransa’nın Fas üzerindeki nüfuz yarışı, özellikle XX.yüzyılın başlarında imzalanan Entente Cordiale (8 Nisan 1904) 
Antlaşması ile son şeklini aldı. Bu antlaşmaya göre, Fransa Mısır’a yerleşen İngiltere’yi serbest bırakma karşılığında 
Fas’ta rahat hareket edebilme hakkına sahip oldu. Fransa’nın elde ettiği bu ayrıcalıklar karşısında İspanya’da kendi 
payına düşen topraklar konusunda hak talep etti ve mevcut durumu kendi lehine çevirerek Akdeniz kıyısındaki Sebte 
ve Titvan’ın kendisine bırakılmasını sağladı. 

Fransa imzalanan antlaşmayla elde ettiği hakları yürürlüğe koyma çabasındayken başka bir güç unsuru olarak 
Almanya ortaya çıktı. Fransa’nın Fas’ı mali, askeri ve siyasi baskı altına almak istemesine karşı çıkan Alman impara-
toru II.Wilhelm Tanca’yı ziyaret ederek Fas sultanına destek verdi. Buna güvenen Fas sultanı, meselenin uluslararası 
bir konferansta çözümlenmesini talep etti. 7 Nisan 1906’da İspanya’nın Algeciras (Cezîretü’l Hadrâ) şehrinde yapılan 
konferansta Almanya’nın yalnız kalmasını sağlayan Fransa, imzalanan nihai yasa ile Almanya karşısında ezici bir 
zafer kazandı. 123 maddelik antlaşmayla Fransa, Fas’ta güvenlik ve barışın korunması görevini elde etti. Bu durum 
ülkenin hızla Fransa nüfuzu altına girmesine zemin hazırladı.5 Ülkeyi yedi bölgeye ayıran sömürge yönetimi Agadir’i 
askeri bölge olarak belirledi. Fransızların Fas topraklarını işgali (Nisan 1911) karşısında direnişe geçen Şeyh Maü-
layneyn’in oğlu Ebü’l-Hibe, Tiznit’ten Marakeş üzerine yürüdü, ancak Fransız ordusuna yenilerek Tiznit’e döndü.6

 Alman desteğini kaybettikten sonra Fransız ve İspanyolların karşısında tamamen çaresiz duruma düşen Sul-
tan Abdülhafız, 30 Mart 1912 tarihinde Fransa’nın ülkesi üzerindeki himayesini kabul eden antlaşmayı imzalamak 
zorunda kaldı. Himaye antlaşmasıyla sultanın içerideki hâkimiyeti kabul ediliyor, ancak Fas’ın menfaatlerinin yurt 
dışında Fransız elçilik ve konsolosluklarınca korunacağı, ayrıca ülkede idari, adli, mali ve askeri ıslahat yapılacağı 
hükme bağlanıyordu. Fransız himayesi dışında kalan İspanya’nın nüfuzundaki bölgeler ise ayrı bir antlaşma ile bu 
devletin himayesine verildi. Diğer taraftan önemli bir ticaret ve ulaşım merkezi olan Tanca şehri ve civarına da millet-
lerarası bir statü getirildi. Böylece uzun süredir bağımsız kalmayı başaran Fas. XX. yüzyılın başında kuzey, güneybatı 
ve İfni bölgeleri İspanya’nın, diğer kısımları Fransa’nın hâkimiyetinde kalacak şekilde iki devlet arasında paylaşılarak 
sömürgeleştirilmiş oldu. 

 Himaye idaresinin kurulmasından sonra sultan kukla durumuna düştü ve gerçek iktidar Fransız genel valisi 
ile İspanyol yüksek komiserinin eline geçti. Bununla birlikte sömürgeciler dağlık bölgelerdeki halka boyun eğdirmede 
çok zorlanmışlar ve buralarda başlayan silahlı mücadele uzun zaman devam etmiştir. Sultan Abdülhafız’ın teslimi-
yetçi politikasına karşı çıkan askerler 17 Mayıs 1912’de Fas şehrinde ayaklandılarsa da Fransızlar müdahale ederek 
şehre hâkim oldular, arkasından da Abdülhafız’ın tahttan çekilmesini ve yerine kendileriyle iş birliğine daha yakın 
buldukları kardeşi Mevlay-ı Yusuf’un geçmesini sağladılar. Himaye idaresi döneminde ülkede reformların gerçekleş-
tirilebilmesi için sultanla şeriflerin otoriteleri güçlendirildi ve İslami hayatın yaşanması serbest bırakıldı, arkasından 
da ülkede idari, adli, iktisadi ve askeri alanlarda çeşitli reformlar yapıldı. Bu arada idareye karşı mücadele halinde bu-
lunan yerleşik halk ve göçebe kabilelerin merkezi yönetime bağlılıklarının sağlanabilmesi için büyük çaba harcandı. 
Birinci Dünya Savaşından önce özellikle Fas. Miknas, Merakeş gibi şehirlerin civarında başarı kazanıldı. 1914’ten iti-
baren idarenin iç bölgelerle ilgilenememesinden faydalanan direnişçiler mücadelelerini sürdürdüler. Savaş bittiğinde 
Atlas dağlarının orta kesimlerinde Fransız himayesini ve iş birlikçilerin yönetimini kabul etmeyen birçok yer vardı.7

4 Abdurrahman Çaycı, “İtalya’nın Tunus’ta Üstünlük Teşebbüsü; Cedayda Meselesi, Bu Meseleye Osmanlı Devleti’nin Müdahale ve Hakemli-
ği”, VI. Türk Tarih Kongresi, Tebliğler, Ankara, 1967, s. 497, bkz. Erol Karlı, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fransa’nın Tunus’u İşgali, Yüksek 
Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2007, s. 16.

5 Muhammed Tandoğan, Afrika’da Sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti (1800-1922), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2013, s.65-66. 
6 İsmail Ceran, “Sûs”, DİA, TDV Yayınları, c.37, 2009, s.571..Ebü’l Hibe’nin 1919’da ölümüyle yerine geçen kardeşi mücadeleyi devam ettirdi. 

Bölgedeki direniş 1934’te barış yapılana kadar sürdü. Aynı tarihte İspanyollar Sidi İfni’ye yerleşti. Neticede Fas’ın 2 Mart 1956 tarihinde 
bağımsızlığına kavuşmasıyla isyanlar tamamen son buldu. Sidi ifni de 30 Haziran 1969’da Fas’a devredildi. bkz. a.g.e., s.571. Fas; Fransa’nın 
hakimiyetinden kurtularak bağımsızlığını kazandığı 1956 yılında, güneyde Dira vadisi ile sınırlanan ve esas itibariyle Atlas ülkeleri olarak 
bilinen coğrafi bölgenin sınırları içinde kalan 458.730 kilometre karelik bir alanı kaplıyordu . İspanyolların 1976’da Batı Sahra’dan çekilme-
leri üzerine bu eski sömürge toprakları önce Fas ve Moritanya arasında paylaşılmış, fakat 1979’da Moritanya kendi payına düşen kesimi terk 
edince 252.120 kilometrekarelik yer kaplayan bütün Batı Sahra Fas tarafından ilhak edilmiş ve bu suretle ülkenin yüzölçümü yaklaşık 1/3 
oranında artarak 710.850 kilometre kareye çıkmıştır. Bugünkü Fas toprakları kuzeyde Akdeniz kıyısından (İspanya’nın elinde tutuğu Melile 
ye Sebte hariç). güneyde Cabo Bianco yakınlarına kadar uzanmaktadır. Fas kuzeyde Akdeniz, batıda Atlas Okyanusu, güneyde Moritanya ve 
doğuda Cezayir ile sınırlanmıştır. bkz. Sırrı Erinç, “Fas (Fiziki ve Beşeri Coğrafya)”, DİA, TDV Yayınları, c.12, 1995, s.185.

7 Davut Dursun, Fas (Himaye Dönemi ve Bağımsızlık), DİA, TDV Yayınları, c.12, 1995, s.194.
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Birinci Dünya Savaşında Osmanlı-Alman Işbirliği ve Fas

Alman İmparatorluğunun yayılma politikası ise 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında var olan koşullar ve büyük 
devletlerin daha önce belirlenen nüfuz alanları gibi nedenlerden ötürü başka bir mecraya sürüklenmişti. Almanya; 
İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya gibi kolayca sömürgeci bir imparatorluk kuramayacaktı. Bölüşülen dünyada ken-
disine en yakın ve en fazla engel görmeden sızabileceği tek alan kalmıştı, o da Osmanlı İmparatorluğu idi. Ancak bu 
imparatorluğu, Afrika ve Asya’da uygulanan sömürgeci yöntemle ele geçirmek mümkün değildi, bu geniş ülkeye yeni 
yöntemlerle sızmak gerekiyordu. Almanya bunu başardı ve iktisadi-siyasi nüfuzu silahsız ve ordusuz kurma çağını 
açtı. Alman iktisadi sızmasının Osmanlı İmparatorluğu topraklarında gücü arttıkça, rakip sömürgeci devletlerin kur-
duğu düzen ve denge de bozulmaya başladı.8

Birinci Dünya Savaşına Almanya yanında giren Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya savaş ilan etmesinden üç gün son-
ra, 14 Kasım 1914 tarihinde, Osmanlı sultanı V.Mehmet Reşat tarafından “Cihâd-ı Ekber” ilan edildi.9 Başkumandan 
Vekili sıfatıyla Enver Paşa’nın orduya beyannamesi ise çok daha fazla dinî heyecanları tahrike yönelik bir mahiyet 
taşıyordu.10 Osmanlı Harbiye Nezaretine bağlı Teşkilât-ı Mahsûsa’nın (Umûr-ı Şarkiyye Müdîriyyeti)11 bölgedeki 
harekâtı planlaması ve yönlendirmesi de bu tarihlerden daha sonra olacaktır. Panislamizm Alman siyasal çıkarla-
rıyla bağdaşmakta, Osmanlı birliği içindeki bir Orta Doğu Alman iktisadi stratejisine uygun düşmekteydi. Halifenin 
ideolojisini izleyecek Fransız ve İngiliz kolonilerindeki Müslümanlar ise Alman dünya siyaseti prensiplerine uygun 
gelişmeler doğurabilecekti.12 

Halifenin cihat ilanı Tunus ve Cezayir’de her ne kadar bazı olaylar doğurmuşsa da Fransa hiçbir zaman için 
buradaki Müslüman halktan ciddi bir rahatsızlık duymadı. Bu asayişin sağlanmasında Fransa’nın uzun süredir işgali 
altında bulundurduğu bu ülkelerde almış olduğu tedbirlerin büyük etkisi oldu. Mükemmel bir istihbarat hizmeti saye-
sinde Türk-Alman faaliyetleri hakkında geniş malûmat elde etmiş olan Fransa, yoğun bir Müslüman kitleye sahip olan 
bu ülkeden Medine kuşatması ve diğer bazı cephelerde kullanılmak üzere asker celbinde bulunmuştur.13 Fransızlara 
yardım eden akvamdan harbin en çetin noktalarına yerleştirilmiş olan Cezayirliler, Tunuslular, Faslılar, Senegalliler 
harbin başlıca şiddetini yüklenmişlerdir.14 

Teşkilât-ı Mahsûsa (Umûr-ı Şarkiyye Müdîriyyeti) Faaliyetleri

Almanya’nın büyük ümitler bağladığı Cihâd-ı Ekber ilanının Kuzey Afrika topraklarında yaratacağı etkiler düşü-
nüldüğü gibi olmadı. Osmanlı Harbiye Nezaretine bağlı Teşkilât-ı Mahsûsa elemanlarının, ülkeleri kısa bir süre önce 
fiilen işgal edilmiş olan Fas Müslümanlarını Fransız idaresine karşı kışkırtmaları ve aktif faaliyetler içerisinde bulun-
maları, onların İtilaf devletleri memurları tarafından gizli bir denetim altında tutulmalarını gerektirmişti. Fransa’nın 
hâkim olduğu bölgelere ilave olarak İspanya hükümetinin Alman çizgisinde bir politika gütmesiyle Fas’ın İspanya’ya 
ait kısmı, Türk-Alman ajan ve propaganda heyetlerinin hareket noktası hâline gelmiş ve bu durum İtilaf devletleri için 
büyük bir tehlike kaynağı oluşturmuştu. 15

Fransa, Türk-Alman casus ve heyetlerinin faaliyetlerinin Fas’taki siyasi hâkimiyeti için ciddi tehlikeler arz etti-
ğini görmesi üzerine, ajanların İspanya Fas’ını oluşturan tarafsız bölge dışına çıkmalarına engel oldu ve nihayet aldığı 

8 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfuzu, İletişim Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2002, s. 25.
9 Fahri Belen, Birinci Cihan Harbi’nde Türk Harbi 1914 Yılı Hareketleri, Gnkur. Basımevi, Ankara, 1964, s. 76.
10 Hasan Kayalı, Jön Türkler ve Araplar, çev. Türkan Yöney, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, Ağustos 1998, s. 211. Cihat çağrısı, Osmanlı 

hükümetinin 1913’ten beri sürdürdüğü İslami propagandanın doruğuydu. Daha sonraki tarihçiler cihadın etkinliğini değerlendirirken; İtilaf 
güçlerinin bunu hükümsüz kılmak için “padişahın kendisi Hıristiyan güçlerle ittifak hâlindeyken böyle bir çağrının meşruiyeti olamayacağı-
nı” söyleyerek yaptıkları karşı propagandanın başarılı olduğunu söylemişlerdir. Ayrıca, İtilaf güçlerince “Müslüman tebaa boyunduruk altın-
da olduğu için ne bu çağrıya uyma zorunluluğu ne de cihada girişecek beceriye sahip olduğu” ileri sürülmüştür. Kayalı konunun devamında, 
Ulrich Trumpener’in “Germany and the Otoman Empire, 1914 - 1918” adlı eserini dipnot vererek cihadın amacına ulaşıldığını söylemekte ve 
şu satırlara yer vermektedir: “Cihat, her şeyden önce savaşa giren hükümete halkın desteğini artırmak için ikinci olarak da İtilaf güçlerinin 
seferberlik kampanyasına engel olmak için planlanmıştı. Daha sonraki olayların da kanıtlayacağı gibi bu amaçların  her ikisine de büyük 
ölçüde ulaşılmıştır.” bkz. a.g.e., s. 212.

11 30 Kasım 1913 tarihinde kurulan Teşkilât-ı Mahsûsa'nın başkanlık görevinde sırasıyla Süleyman Askeri Bey, Halil Bey (Enver Paşa’nın amca-
sı), Cevat Bey (Kızanlıklı), Ali Baş Hambe (Tunuslu) bulunmuşlardır. Mütareke dönemindeki tasfiye sürecinde ise Hüseyin Tosun Bey görev 
almıştır. Özelde Batı Trakya, ardından daha geniş ölçekli faaliyetler için Teşkilât-ı Mahsusa adıyla Harbiye Nezareti bünyesine alınmıştır. Yeni 
baştan kurulmuş herhangi bir örgüt söz konusu değildir. Yalnızca Harbiye Nezaretinde resmî olarak bir devlet dairesi hâline geçiş olmuştur. 
Teşkilât-ı Mahsusa ilgi ve faaliyet alanı Meriç’in ötesiyle sınırlı olarak ortaya çıkmışken bir anda Birinci Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla Harbi-
ye Nezareti bünyesine alınarak önceden hazırlıklı olunmadığı açıkça anlaşılabilecek olan etkinlikleri gerçekleştirebilme uğraşına girişmiştir. 
bkz. Vahdet Keleşyılmaz, “Teşkilât-ı Mahsûsanın Kuruluşu, Başkanları ve Mustafa Kemal”, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, C 13, Ankara, 
2002, s.316-319.

12 İlber Ortaylı, a.g..e, s.180.
13 M.Metin Hülagu, Pan - İslamist Faaliyetler 1914-1918, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, Ocak 1994, s. 165-166.
14 ATASE Arşivi, K: 484, D: 674-1899, F: 1/1. (484 numaralı klasör, Tunus ahvaline ait 18/03/1334-10/09/1334 tarihleri arasındaki Türkçe gazete 

kupürlerini içermektedir.)
15 M.Metin Hülagu, a.g.e., s. 170.
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tedbirler karşısında İttihâd-ı İslam propagandacıları bu bölgenin dışına çıkmaya cesaret edemediler. Fransız egemen-
liği altında bulunan kısımlarıyla Kuzey Afrika genel olarak Kuzey Afrika Başkumandanı tarafından idare edilmişse 
de, Fas Başkumandanlığı Dairesi bu idareye dâhil edilmedi, Fransa tarafından Fas’ta ayrıca 100.000 kişilik bir kuvvet 
bulunduruldu.

1914 Ağustos’unda Fas’ın kargaşa ve karışıklık çıkan bazı bölgelerini kontrolü altına almış olan Fransa, buranın 
idaresini Mareşal Liyotey (Genel Vali General Hubert Lyautey) ve Sultan Mevla-yı Yusuf’un idaresine bıraktı.16 Böl-
gede İttihâd-ı İslam adına çıkan karışıklıklar, General Liyotey tarafından bertaraf edildi.17

Bu konuda Osmanlı Devleti tarafından bakıldığında; Topçu Yüzbaşısı Hayri Bey’in Fas’taki özel memuriyeti ve 
11 Kânûn-ı sânî 1332 (24 Ocak 1917) tarihli ve Berlin yoluyla Madrit Sefaretinden Osmanlı Hariciye Nezaretine çeki-
len 60 numaralı ve ‘çok gizli’ gizlilik derecesi taşıyan telgrafname, Fas’ta özel görevlerle donanmış Osmanlı subayla-
rının varlığına ve İspanya’daki Osmanlı Sefareti aracılığıyla haberleştikleri konusunda açık bir delil teşkil etmektedir. 

Söz konusu telgrafta; Topçu Yüzbaşı Hayri Bey’in Fas’taki özel memuriyeti hakkında Osmanlı Madrit Sefirinin, 
Madrit’teki Almanya Sefareti Ataşemiliteri ile yaptığı görüşmede; Osmanlı sefirinin “Mülâzım İsmet, Nuri ve Remzi 
Efendilerin bilgi ve tecrübelerinden istifade edilmesi gerektiğini beyan ettiği, Yüzbaşı Hayri Bey’in Fas’taki hareketin 
başarıyla devam olunması için Fas’a birkaç Osmanlı subayı ile birkaç yüz Osmanlı askerinin gönderilmesi lüzumuna 
dair göndermiş olduğu raporu esas tutarak Barselona’da bulunan 13 Osmanlı askerinin de ilk fırsatta Fas’a gönde-
rilmesini teklif ettiği” yazılıdır.

Telgrafta ayrıca, “Alman ataşemiliterinin (Kalle) yapılan teklifi olumlu karşılayarak bunu kendi sefiriyle konuşa-
cağını söylediği ve ertesi gün yapılan görüşmede sefirin tamamıyla hem fikir olduğunu, yalnız bu durumdan şimdilik 
adı geçen subaylara bahsedilmemesini beyan ettiği; fakat ismi geçen subayların bazı şartlar altında Fas’a gitmek için 
hazır olduklarını söyleyen Osmanlı sefirinin ise, Fas’a gidecek Osmanlı subaylarının Madrit’teki Almanya Sefaretinin 
emri altında ve Alman bir komutanın kumandası altında bulunacağı, İsmet Efendi’nin ise gerekli tertibatın icrasıyla 
beraber harekete etkili bir istikamet vermek için Madrit Sefaretinde kalacağı yönünde eyleme ilişkin teklifte bulundu-
ğunu” belirtilmekte ve şöyle devam etmektedir:

“…acizleri Fas’da iyi idare olunduğu takdirde bütün Afrika’nın şimaline sirayet edecek ve bizce hadsine hi-
sabına netâyic-i mes’ûdeyi intâc eyleyecek pek ciddi bir karışıklık ihdasının gerek bizim için ve gerek Almanya için 
henüz daire-i imkân dâhilinde bulunduğu hakkında hükûmet-i seniyyenin nazar-ı dikkatini celb etmeyi vecibeden add 
eylerim.”

Telgrafın sonunda da Madrit Sefaretince Fas’ta görev ifa etmek üzere Madrit’teki Almanya Sefaretinin emrine 
hazır bulunmaları için isimleri zikredilen üç subay ile Barselona’daki Osmanlı askerlerine Osmanlı Madrit Sefareti 
vasıtasıyla acilen emir verilmesi Osmanlı Harbiye Nezaretinden rica edilmektedir. 18 Aslında bu durum, Harbiye Ne-
zareti Teşkilât-ı Mahsûsa Dairesinin kontrol ve koordinasyonuyla Fas’ta görevlendirilen Albay Tahir’in ender rastla-
nan kabiliyetiyle Fas’taki kabileler arasında işbirliği sağlayarak onları Fransa’ya karşı harekete geçirmek, İspanyol 
yetkililerle kurduğu ilişkiler sayesinde İspanya’da bulunan devrik Fas sultanı Mevlay Abdülhafız ile irtibatta olarak 
onun desteğini canlı tutmak, cihat çağrısını Osmanlı Devleti lehinde sonuçlandırmak gibi başarılı operasyonlarından 
Almanların rahatsız olmasından kaynaklanmıştı. Osmanlı Genelkurmayı (Karargâh-ı Umûmi) Kurmay Başkanı Bron-
sart Paşa, Alman Genelkurmay Başkanı General Falkenhayn’ın çok tehlikeli bir ortama rağmen yaptıkları çalışmalarla 
Almanların menfaatlerini zedeleyen Albay Tahir ve Teğmen İsmet Beylerin görevden el çektirilmesi ve geriye çağ-
rılmalarını istediğini bizzat Enver Paşa’ya yazılı olarak iletmiş,19 ayrıca konuyu yakından takip eden Bronsart Paşa, 
Almanya’nın isteklerini Umur-ı Şarkiyye Dairesi Başkanı Ali Baş Hambe’ye bir mektupla bildirmişti.20 

Nitekim Enver Paşa 15 Aralık 1917 tarihli telgrafında Madrit’teki Maslahatgüzar İbrahim Ziya’ya, “Tahir Bey’in 
görevine son verdiğini ve Fas meselesiyle ilgili bütün konularla Alman Büyükelçiliğinin ilgileneceğini” bildirmiş,21 

16 M.Metin Hülagu, a.g.e., s. 168-171.
17 Mekke emiri Şerif Hüseyin’in halifelik faaliyetleri Fransa’nın dikkatini çektiğinde Fransa Dışişleri Bakanı Delcasse, 1915 yılı başlarında 

Fas Genel Valisi General Lyautey’e gönderdiği yazılarda, Genel Vali’nin hilafet konusundaki düşüncelerini sormuş ve oradaki güvendiği din 
adamlarına da danışarak bir rapor göndermesini istemiştir. Lyautey, 1915 Haziran’ında gönderdiği raporunda, Şerif Hüseyin’in İngiltere’ye 
dayanarak halife olması hâlinde, Fransa’nın Kuzey Afrika İmparatorluğu’nun (Fas, Cezayir ve Tunus) İngiltere’nin tehdidi altına gireceğini, 
Hüseyin’in bu üç Müslüman ülkeyi etkileyebileceğini, bunun çaresinin de Doğu hilafetine karşı bir Batı hilafeti kurmak olduğunu, Batı hila-
fetinin de Fas’ta kurulabileceğini bildirmiştir. bkz. Fahir Armaoğlu, “Hilafet’in Dış Cephesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 41, C 
XIV, Ankara, Temmuz 1998. 

18 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BAO), HR. TO. D: 547, G: 17.
19 ATASE Arşivi, BDH, K:1830, D:13, F:1-133. 
20 ATASE Arşivi, BDH, K:1830, D:13, F:1-148.
21 ATASE Arşivi, BDH, K:1830, D:13, F:1-131.
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Albay Tahir’e de “Göreviniz sona ermiştir, dönünüz.” emrini vermişti.22 Sonuçta Almanya’nın baskı ve talepleri doğ-
rultusunda Tahir Bey görevden alınmış, Fas’taki işleri tamamen Almanlara devredilmiş idi. 

Almanya’nın Panislamizm Politikası ve Osmanlının Cihat Ilanına Ilişkin Batı Kaynaklı Değerlendirmeler

 Uzun yıllar Cezayir Hukuk Fakültesinde, daha sonra Paris Sorbon Üniversitesinde hocalık yapmış olan Au-
gustin Bernard, 1916 tarihinde yayımlanan, “L’effort De L’Afrique Du Nord (Kuzey Afrika’nın Çabası)» adlı eserinde 
Kuzey Afrika halklarının sadece Fransızlara sadık kalmakla yetinmeyip, ana vatana askerî ve ekonomik açıdan büyük 
destek olduklarını savunmaktadır. Almanya’nın Panislamizm politikasını ve hedeflerini açıklarken, 

“...29 Temmuz 1914’te Berlin’de Şansölye Berthmann-Hollweg ile İngiltere Büyükelçisi Sir E. Goschen arasında 
yapılan görüşmelerde Alman Başbakanı, eğer İngiltere tarafsızlığa riayet ederse Almanya’nın kara Avrupa’sındaki 
Fransız topraklarında gözü olmadığını söylemiş, büyükelçinin koloniler hakkındaki sorusuna ise aynı garantiyi vere-
meyeceğini belirtmişti.” bilgisine yer vermektedir. 

 Almanların savaş ilanını takiben İngiliz ve Fransız kolonilerinde Müslüman fanatizmine dayanan bir ayak-
lanma peşinde olduklarını, Alman İmparatorunun kendisini 300 milyon Müslümanın hamisi olarak ilan ettiğini, diğer 
taraftan da (o güne kadar gevşek olan) ‘Hilafet’ ile Müslümanların bağlarını sıkılaştırarak onları İstanbul’a bağlamak 
ve İslam Birliği duygularını geliştirmeye çalıştıklarını, Hindistan’daki, Mısır’daki, Fransız Afrika’sındaki ve Kaf-
kaslardaki yerli halkın efendilerine karşı tahrik edildiğini söylemekte ve tüm Kuzey Afrika’da Alman entrikalarının 
savaştan önce inanılmaz bir seviyeye eriştiğini, Alman casuslarının Afrika’da da, aynen Fransa’da olduğu gibi iyi 
organize olduklarını, bunlar arasında çok değişik tiplere rastlandığını bazen bilginler, tabiat bilginleri, coğrafyacılar, 
etnograflar, doğu bilimcileri, ilim ve araştırma adına en ücra noktalara kadar girdiklerini, bazen de zararsız gözüken 
koyun tüccarları, maden arayıcıları olarak ortaya çıktıklarını ve istediklerini elde eder etmez ortadan kaybolduklarını 
açıklamaktadır.

 Bernard söz konusu eserde, Cezayir ve Tunus’taki Alman faaliyetlerinden bahsettikten Fas’a ilişkin olarak, 
Fas’taki Alman entrikaları ise daha açık bir hâl aldığını, savaşın çok öncesinde bile konsoloslar da dâhil olmak üze-
re tüm Almanların mahalli bir isyan başlatabilmek için çalıştıklarını, savaşın başlaması ile de bunu civar aşiretlere 
yaymayı planladıklarını, zengin ve kudretli Alman sanayicilerinin Alman hükümetinin de tasvibi ile büyük paralar 
harcayarak her türlü proje ve yatırımlara girdiklerini, esas gayelerinin Fas’ın Almanya tarafından tamamen ilhakı 
olduğunu iddia etmekte ve Kazablanka’da harp divanı tarafından bakılan davaların bu konuda yapılan önemli çalışma-
ları, dağıtılan silah ve mühimmatları, ortaya dökülen paraları ve Fransa aleyhine dağıtılan broşürleri ortaya çıkardığını 
söylemektedir.

Almanların yürüttüğü faaliyetlerin sonuçlarını değerlendirirken, Alman entrikalarının tamamen neticesiz kalma-
dığını, ama genelde hedeflenenin çok altında kaldığını, hatta bir başarısızlıktan bile bahsedilebileceğini, Almanya’nın 
diğer hususlarda olduğu gibi güçlü organizasyonuna rağmen psikolojik hatalar yaptığını, ‘benim efendim, benim 
düşmanımdır’ prensibinin İngiliz ve Fransız kolonilerinde ki yerli halka uygulayabileceklerini zannettiklerini, oysaki 
ne İngiltere’nin ne de Fransa’nın kötü birer efendi olmadıklarını, kolonilerdeki halkın, hatta en son boyunduruğa giren 
Fas’ta dâhil olmak üzere onlara sadık kaldıklarını yazmıştır. Müteakiben Almanya’nın sonunda Türkiye’yi savaşa sü-
rükleyince mukaddes cihat ilan ettirdiğini, ancak bu mukaddes cihadın gerçek Müslümanlar arasında gereken kabulü 
göremeyeceğini ve dünyadaki Müslümanlar tarafından ayıplandığını belirtmekte ve buna örnek olarak Mekke Şerifini 
göstermekte ve Şerifin açıkça cihadı reddettiğini ifade etmektedir. 

Bernard bu noktada Osmanlı Devleti İttifak devletleri yanında savaşa girince, Ağa Han’ın23 Hint Müslümanlarına 
gönderdiği bir bildirgeden bahsetmektedir. Ağa Han’ın bu bildirgede, “Almanya ve Avusturya Müslümanların hiçbir 
zaman gerçek dostları olmamıştır. Biri Bosna-Hersek’i işgal etmiş, diğeri ise yıllardır Anadolu’da ve Bağdat’a kadar 
Mezopotamya’da hükmetmeye çalışmaktadır. Eğer Almanya, savaşı kazanacak olursa, Türkiye Almanya’nın sömür-
gesi olacaktır. Alman imparatoru Türkiye’nin gerçek hâkimi olacak ve mukaddes topraklara hâkim olacaktır. Türkiye 
İslam âleminin vekili olarak, dünyanın da kabulü ile mukaddes toprakları idare etmekteydi. Ancak bugün göstermiştir 
ki, Türkiye Almanların elinde bir oyuncaktır. Bu durumda hem kendi kendini mahvetmiş, hem de İslam âleminin vekili 

22 ATASE Arşivi, BDH, K:1830, D:13, F:1-135.
23 Son derece küçük bir gruba hitap eden ve Sünni Hilafeti kabul etmeyen İsmaili grubunun lideri Ağa Han’ı İngilizler, Hindistan Müslüman-

larının lideri olarak hep ileri sürmüşlerdir. Sünni İslam Hilafeti’ne karşı kullanılan araç İsmaililer olmuştur. O kadar ki, 1923’te Cumhuriyet 
ilan edildiğinde, İstanbul’da kurulacak bir hilafet ve Türkiye’nin etkisi dışında olacak bir kurumlaşma iddiasıyla Ağa Han, İngilizlerce destek-
lenmiştir. Bunun yanı sıra İngilizlerin, Kuveyt’ten Aden’e kadar bütün sahil boyu şeyhliklerini aylığa bağlamış oldukları, Mekke Şerifleriyle 
ilişki yürüttükleri, Mısır Başmüftülüğü’ne de Abduh gibi Panislamcılıkla başlayıp uzlaşmacılığa dönen birini getirdikleri bilinmektedir. Bkz. 
Orhan Koloğlu, Abdülhamit Gerçeği, Pozitif Yayınları, 4.Baskı, İstanbul, 2005, s. 124.
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sıfatını kaybetmiştir.”ifadeleri yer almaktadır.24

“İngiltere, Fransa ve Rusya hükümetlerinin çökmeleri söz konusu olamaz” diyen Ağa Han, Osmanlı Devleti’ne 
her şeyi müstahak görmekte ve Hint Müslümanlarının İngiltere hükümetine sadakat ve itaatte bulunmaları lazım ol-
duğunu söylemektedir.

Ağa Han’ın nasıl bir misyon yüklendiğini, hatıralarını kaleme alan kişilere bizzat kendisinin verdiği açıklama-
larla yakından öğrenmek mümkün olabilmektedir. Şia’nın İsmâîliyye mezhebinden olan Ağa Han, hatıralarını kaleme 
alanlara İngiliz Gizli Servisi “Intelligence”ın ajanı olduğunu açıkça ifade etmiş, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve 
sonrasında da İngiliz Hükümeti için çalışmıştır.25

Bernard’a göre; cihat adına yürütülen faaliyetlerin Cezayir’e bir tesiri olmadı. Eğer Fransa Fas’a ve Tunus’a 
yerleşmişse bunun nedeni Fas ve Tunus’un Fransa’nın evinin anahtarı olmalarındandı. Cezayir bu sebepten her iki 
cephesindeki desteklerin sağlam olmaları nispetinde sükûn içinde idi. Philippeville ve Bone’un bombalanmaları ile 
savaşın ilk harekâtı Cezayir topraklarında başladı. Bu zannedildiği üzere tesadüfî bir harekât değil, aksine Almanlar 
tarafından üzerinde düşünülmüş bir harekât idi; Almanlar Goeben ve Breslau’un bombaları neticesinde başlayacak bir 
harekâtı ümit ediyorlardı.  Bu ümitleri onları hayal kırıklığına uğrattı.

Yine Bernard’a göre; Türk ve Almanların entrikaları tüm savaş boyunca devam etti; ancak yakından takip edil-
dikleri için bir netice vermedi. Savaş çıktığında Fas’taki Almanların tümü Fransa’ya karşı bir isyanın çıkacağına 
emindiler. Daha savaş başlamadan önce ‘Cologne’ gazetesinin muhabiri bir tek Fransızın bile sağ çıkmayacağını 
yazmıştı. Alman hükümeti de buna inanmıştı. İsyan ve Fransızların katlini takiben tüm Faslılar, kayserin müdahalesini 
isteyeceklerdi. Ama Almanları şaşkınlığa düşürecek olmasına rağmen bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Orada bulunan 
ve aynı zamanda hem asker hem de diplomat olan General Lyautey hem sert, hem de yumuşak bir politika ile Fas’ı 
kontrol etmeyi başardı. Onun cüretle uyguladığı harekât, Fransa’ya hem ihtiyacı olan azamî askerî gücü gönderdi, 
hem de Fas’a tamamıyla hâkim olabildi. Almanlar tabiatıyla Fas’ı karıştırmaktan vazgeçmediler. Fransız bölgesinin 
içine kadar artık sokulmuş bulunan Tanca’nın uluslararası kısmı ile İspanyolların kontrolüne terk edilen kısmı onlar 
için bir sığınak teşkil ediyordu ve bundan da faydalanıyorlardı. Tahtından indirilmiş bulunan eski sultan Moulay 
Hafid’e (Mevlay Abdlhafiz), Sahara bölgesinin şefi El-Hiba’ya, dağlara çekilmiş muhtelif şeflere, Fransa’nın Ceza-
yir’deki büyük düşmanı Abdülkadir’in torunu Abdülmelik’e dayanmaya çalıştılar. Ellerinden geldiği kadar kontrol 
altına alınan bölgelere olduğu kadar, daha kontrol altına alınamamış bölgeleri de tesir altına almaya çalıştılar. 

Times gazetesi muhabirinin de yazdığı gibi nasıl birçok Faslı, Almanların vaatlerini ciddiye alıp aldatıldılarsa, 
Almanların da istisnasız tamamı, Faslıların şikâyetlerine kandılar. Faslılar, Almanların paralarını alıp, kıllarını kıpır-
datmadılar.”

Augustin Bernard, değerlendirmelerini, “...savaşın bir Franco-Alman savaşı olmayıp, bir dünya savaşı olduğunu 
ve bunda da Fas’ın önemli olduğunu” vurgulayan sözlerle bitirirken, böyle olmakla birlikte, birçok asker ve subayın 
gözünde “Fransa’dan uzakta Fas’ta veya kolonilerde bulunmanın kendilerine çok zor geldiğini” de ifade etmekten 
de geri kalmamıştır.26

Fransız menşeli bir başka eserde (L’Afrique du Nord et la Guerre/Kuzey Afrika ve Savaş),  ise şu yorum ve açık-
lamalara yer verilmiştir:

“Birçok Müslüman, Türk menşeli olan veya bu şekilde geçinen ailelerin büyük bir kısmı savaşın başından itiba-
ren zaman kaybetmeksizin ülkemize karşı olan bağlılıklarını bildirmekte yarış etmişlerdir. 27

Panislamizm olsun, İslami milliyetçilik olsun, bunlar sadece menfaat bekleyen bazı ortalık karıştırıcı olanların 
veya slogan üreticilerin yarattığı kavramlardır. Bir tek emirle iki yüz milyon Müslümanın içinde bulundukları karakte-
ristik uyuşukluktan bir anda çıkmaları mümkün değildir. Nasıl iddia edilebilir veya inandırılmak istenir ki, bu insanlar 
dünyanın her yerinde aynı bloğu teşkil eder, aynı ruh ve hislere sahip olabilirler. 

Bu insanlar çok çeşitlidir, mensupları Avrupa, Asya ve Afrika’ya dağılmış olup, değişik şeflere tabi değişik millet-
lerden meydana gelmişler, coğrafyalarının, ırklarının, iklimlerinin farklılıkları, dillerindeki farklılık onları ayırmıştır. 
Mısırlı ile Faslı, Cezayirli ile İranlının arasında dini duyguların dışında hiçbir ortak yön yoktur; günümüzde bir din 
uğruna değil, bir ülke uğruna savaşılmaktadır. Türkiye örneği çarpıcıdır. Bir taraftan mukaddes cihat ilan ederken, 
diğer taraftan harp esirlerinin içinde bulundukları kötü iklim ve hastalıklardan zayıflamış olmalarından faydalanma 
yoluna gitmiş ve Almanların da yardımı ile provakatörler kullanmasına rağmen ve her türlü vahşi davranışa tabi olan, 

24 Augustin Bernard, L’Effort De L’Afrique Du Nord, Bibliotheque Royale 51411,3 Eme Serie, Paris, 1916, s.5-9.
25 Vahdet Keleşyılmaz, Teşkilât-ı Mahsûsa’nın Hindistan Misyonu (1914-1918), Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999, s. 44.
26 Augustin Bernard, a.g.e., s.12-14.
27 Pıerre Perreau-Pradier, Maurice Besson, L’Afrique du Nord et la Guerre, Bıbliothequ D’ Histoire Contemporaine, 1918, s. 224.
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tehdit edilen esirlerin Fransa’ya olan bağlılıklarını sarsamamıştır. 
Bu savaş, artık “Mukaddes Cihat” fikrinin aynen “Haçlı Seferleri” gibi yok olduğunu göstermiş ve uluslararası 

Müslüman bloğu menfaatperest veya hayalperest düşüncelerde kalmış ve Panislamizmin bir ülkeye bağlılığı olmamış, 
Müslüman ise aynen Hıristiyan ve Yahudi gibi ülkesine bağlanmıştır, Kuzey Afrika’daki Müslüman için ise bu ülke 
Fransa’dır.”28

Fransa’ya karşı isyan hâlinde olan Faslıların, Fransa için diğer cephelerde savaşmaları hayrete şayan bir şekilde 
mümkün olmuştu. 

Bernard bunun nedenlerini, “Kuzey Afrikalı Müslümanlar, ekonomik menfaatlerinin bize bağlı olduğuna ve be-
yinleri ne kadar gelişmemiş olsalar da bizlerin getirdiği bazı iyiliklerin farkındadırlar. Yerlilerin içindeki en akıllıları 
biliyorlar ki, sahip değiştirerek hiçbir şey kazanamayacaklardır. Almanların kendi kolonilerinde vahşi ve sert oldukla-
rını ve idare tarzlarının yumuşak olmadığından haberdardırlar.” sözleriyle açıklarken önerilerini de şu şekilde ortaya 
koymaktadır. 

“Fransa’ya hizmet eden yerlilere yeterince hazır olmadıkları siyasi hakları vermek yerine, onları başka şekilde 
mükâfatlandırmak gerekir. Onlara maddi imkânlar tanıyarak, emeklilik maaşı vererek bazı görevleri onlara tahsis 
ederek Fransa için kanlarını döken kahramanlara hak ettiklerini pazarlık etmeden vermemiz gerekecektir. Yerli halkın 
zenginleşmesine yarayacak olan para yardımları, zirai ürünlerin fiyatlarını artırma her türlü kanuni düzeltmelerden 
çok daha önemlidir. Bu zavallı insanlar evvela karınlarını doyursunlar, sonrasında şu an bulundukları medeniyet 
seviyesinde ne yapacaklarını bilmedikleri siyasi haklar kendileri için düşünebilir.”29

SONUÇ

Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’daki icra ettiği operasyonlarla ilgili olarak Almanya ile hem mali ve hem de eylem 
birliği içinde bulunmuştu. Alman deniz altılarıyla Kuzey Afrika kıyılarına taşınan Teşkilât-ı Mahsûsa’ya bağlı zabitan 
ve neferler Mondros Mütarekesi imzalanıncaya kadar burada faaliyetlerini sürdürdüler. Fransa, Türk-Alman casusluk 
faaliyetlerinin Fas’taki siyasi hâkimiyeti için ciddi tehlikeler arz ettiğini görmesi üzerine, ajanların İspanya Fas’ını 
oluşturan tarafsız bölge dışına çıkmalarına engel olmuş ve aldığı tedbirler karşısında İttihâd-ı İslam propagandacıları 
bu bölgenin dışına çıkmakta zorlanmışlardır. Bölgede yer alan belli başlı tarikatlar arasında nüfuz kazanma mücadele-
si, Fransa’nın işine yaramış, Fransa’nın bu rekabeti körükleyen müdahaleleri, Cezayir ve Fransız Sahrasında yayılmış 
olan tarikatların bazen doğrudan, bazen de vasıtalı bir şekilde Fransızlara yardımcı olmalarına neden olmuştur. 

Panislamizm’in, dolayısıyla ortak din olgusunun Birinci Dünya Savaşı boyunca Trablusgarp dışındaki Kuzey 
Afrika’daki halklar üzerinde arzu edilen birlikteliği sağlamakta yetersiz kaldığı, Fas, Tunus ve Cezayir’de Fransa’nın, 
Mısır’da İngiltere’nin sömürgeci politikalarının daha etkin olduğu anlaşılmaktadır.

Birinci Dünya Savaşı henüz sona ermeden yayımlanmış olan “batı kaynaklı eserlerde yapılan değerlendirmeler, 
bir anlamda savaş boyunca Kuzey Afrika’da yaşanan siyasi ve askerî faaliyetlerin ve bu bölgede farklı güçlerce yü-
rütülen politikaların Fransa tarafından nasıl algılandığını göstermektedir. Ayrıca yapılan yorumlar ve verilen bilgiler 
ışığında Batılı devletlerin bölgeye ne gibi emperyal niyetlerle geldiklerini rahatlıkla görmek mümkün olduğu gibi, 
başta Trablusgarp olmak üzere söz konusu topraklarda işgalci güçlere karşı direnişi sağlayabilmek için Teşkilât-ı 
Mahsûsa’ya bağlı kimselerin nasıl zorlu bir mücadeleye giriştiklerini görebilmekte mümkün olmaktadır.

ÖZET

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sırasında başta Trablusgarp olmak üzere Kuzey Afrika’daki direnişi Senû-
silerin desteği ile Teşkilât-ı Mahsûsa’ya bağlı gönüllü zabitan faaliyetleriyle yürütmeye çalışmıştır. Fas Müslümanla-
rını Fransız idaresine karşı kışkırtmaları ve aktif faaliyetler içerisinde bulunmaları, onların İtilaf devletleri memurları 
tarafından gizli bir denetim altında tutulmalarını zorunlu kılmıştır. İspanya hükümetinin Alman çizgisinde bir politika 
takip etmesiyle Fas’ın İspanya’ya ait kısmı, Türk-Alman ajan ve propaganda heyetlerinin hareket noktası haline gel-
miş ve bu durum Fransa için büyük bir tehlike kaynağı oluşturmuştur. Fas’ı kontrolü altına alan Fransa, bölgeyi Genel 
Vali Mareşal Hubert Lyautey’in idaresine bırakmış, bölgede İttihâd-ı İslam adına çıkan karışıklıklar, General Lyoutey 
tarafından bertaraf edilmiştir. Osmanlı Devleti varlığını koruma kaygısıyla Almanlarla işbirliği içerisinde bulunurken, 
Almanya Panislamizm’i kendi yayılmacı çıkarları için değerlendirmek istemiştir. 

Bu bildiride Birinci Dünya Savaşında Kuzey Afrika cephesinde Osmanlı-Alman-Fransız ekseninde Fas’ta yaşa-

28 Pradier-Besson, a.g.e., s. 237-240.
29 Augustin Bernard, a.g.e., s. 19-22.
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nan olaylar arşiv belgeleri, yerli ve yabancı kaynaklar ışığında açıklanmaya çalışılacaktır. Fransa’nın Fas dâhil Kuzey 
Afrika coğrafyasındaki kendi sömürgesi olan ülkelere karşı yürüttüğü faaliyetlerin ve karşı propagandaların sonuçları 
hakkında batılı kaynakların değerlendirmelerine yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Birinci Dünya Savaşı, Fas, Osmanlı, Almanya, Fransa. 

ABSTRACT

During the First World War of the Ottoman Empire, the resistance in North Africa, especially in Tripoli, was tried 
to be carried out by the support of the Senus and the volunteer officers of the Teşkilât-ı Mahsûsa. The incitement of 
Moroccan Muslims against the French administration and their active involvement obliged them to be under secret 
control by officials of the Entente States. The Spanish part of Morocco became a point of departure for Turkish-Ger-
man agents and propaganda delegations, as the Spanish government followed a policy in the German line, and this 
constituted a major source of danger for France. France, under the control of Morocco, has left the region to the ad-
ministration of General Governor Marshal Hubert Lyautey. Conflicts in the name of İttihâd-ı İslam in the region have 
been eliminated by General Lyoutey. While co-operating with the Germans in the interest of protecting the existence 
of the Ottoman State, Germany sought to assess Pan-Islamism for its expansionist interests. 

In this report, events in Morocco on the Ottoman-German-French axis in the North African Front during the First 
World War will be tried to be explained in the light of archive documents, domestic and foreign sources. The assess-
ment of western sources will be made about the activities that France undertakes against its own colonies in North 
Africa, including Morocco, and the results of counter-propaganda.

Key Words: World War I, Morocco, Ottoman, Germany, France.
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EKLER

EK-130

“Umûr-i Şarkiyye Müdîriyyetine
Malûmat-ı mevsûkaya nazaran Fransızların yeniden asker almaya çalışmaları üzerine Tunus’da ve hududa mü-

cavir kabâil nezdinde azim karışıklıklar zuhur etmiştir. Bu kıyam vesait-i mümkine ve mevcûde ile bi-l-hassa silah 
ve cebhâne tevzii sûretiyle himâye ve tescî’ edilmelidir. Alman karargâh-ı umumîsinin Berlin’deki kısm-ı siyasisi bu 
maksat için Pola’dan iki yüz elli bin fişenkle bin dört yüz silah veriyor. Mâ-haza bu silahların vürudu beklenmeksizin 
şimdiden her türlü tedâbir icraatına tevessül olunarak kıyâm-ı vâkî’in alevlendirilmesini grubdan ricâ ederim”. 2/7/34

   Başkumandan Vekili Enver

30 Başkumandanlık Vekâletinden “Başkumandan Vekili Enver” imzasıyla Afrika Grupları Kumandanlığına verilen 2/7/34 tarihli emir. ATASE, 
BDH, K: 1866, D: 166, F: 18. 
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EK-231

Afrika-1914

31 Faik Reşit Unat, Tarih Atlası, Kanaat Yayınları, İstanbul, 2011, s.51
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OSMANLI BELGELERINDEN YARARLANIRKEN YABANCI 
ARAŞTIRMACILARIN KARŞILAŞTIKLARI ZORLUKLAR

1 Fazıl BAYAT*

OSMANLICA

 Bilindiği üzere Osmanlıca Türk dilinin geçirdiği tarihi aşamalarından bir aşaması sayılır, ancak gösterdiği deği-
şiklik ve özellikler ile bir karmaşık dil olarak kendini Türkçeden ayırıp uzaklaştırmaya çalışmıştır. Cümle kuruluşunu 
Türkçeden almasına rağmen zamanla Arapça ve Farsçanın muhtelif dil kurallarına yoğun bir şekilde yer vermekle 
kendisine özgü bir gelişim süreci göstermiştir. Farsça ve Arapçadan kelime almakla veya kelime yapım kuralları kul-
lanmakla bu süreci daha da ileriye götürmüştür.

Osmanlıca 1928 yılında Latin harflerinin benimsenmesiyle gelişmesi durdurularak tarihe kavuşmuşsa da, Bu 
dille yazılan milyonlarca belgenin arşivlerde korunması kendini canlı olarak tutturmayı başarmış ve başarmaktadır. 
Türkçenin kısa bir zaman içerisinde sistematik bir şekilde geliştirmeye yönlendirilmesiyle Osmanlıca yabancı bir dil 
haline getirilmiştir. Bu yüzden bugün Osmanlıca bir Türk için ne kadar bir zor dil ise, yabancılar için de vasfedilme-
yecek derecede kat kat zordur. Osmanlıcanın bugün bir konuşma dili olmaması, öğrenilmesini engelleyecek derecede 
zorlaştırmaktadır. Bu zorlaştırmayı üç kategoride toplayabiliriz:

Okuma Zorlukları

Bilindiği üzere Osmanlı belgelerinin yazılışında muhtelif hat türleri yanı sıra hiçbir hat türü ve kurallarına uy-
mayan hat şekilleri de kullanılmıştır. Resmi belgelerde, yazılışı itibarıyla, bir hat türünün metin içinde korunmasına 
riayet edilmiş, resmi olmayan belgelerde bu hat türlerine riayet edilmesine özen gösterilmemiş ve harfler muhtelif 
şekillerde yazılmıştır.

Yazılışında hat kurallarına uyulmayan bu belgelerin çoğu zaman okunaklı bir şekilde yazılmadığı için okunma-
sında da büyük zorluklarla karşı karşıya gelinir ve önemli ölçüde zaman kaybına neden olur.

Ancak içinde hat kurallarına uyularak yazılan belgelerin okunması da her zaman kolay olmadığından yine zor-
luklara yol açabilir. Bu zorluklara neden olanların başında şunları gösterebiliriz:

*1 Prof. Dr. IRCICA
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1. Metinde bulunan kelimelerdeki noktalı harflerin noktasız olarak yazılması:

2. Noktalı harflerin noktalarının bazen istenen yere konulmaması: Bu da kelimelerin yanlış okunmasına ve cüm-
lelerin yanlış algılanmasına yol açabilir. Çünkü harfte bir noktanın yerinin değişmesi ile o harf değişmiş olur ve ke-
limenin bambaşka bir anlam ifade etmesine yol açar, mesela: ( ب،  پ،  ت،  ث،  ن،  ي) harfleri birbirinin yerini alarak 
başka bir harfe dönüşe bilir. Ayrıca:( ج،  ح،  خ ) harfleri de ayni durumdadır.

Buna bir de noktaların eksik yazılması eklenir, mesela iki noktalı bir harfin bir tek harfle yazılması veya iki ve üç 
noktalının bir noktalı veya noktasız olarak yazılması, mesela:

ف،  ق
ر،  ز،  ژ
د،  ذ
ط،  ظ
ص،  ض
س،  ش
ع،  غ
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3. Harflerin bitişik yazılması: Bilindiği üzere Arap harfleri bir kelimenin başında, içinde veya sonunda geldiği 
için değişik şekiller alır, harflerin durumlarına göre bazen bitişik bazen de ayrı (munfasıl) veya yarı ayrı olarak yazılır. 
Ancak başka bir harfe eklenerek yazılan bazı harflere başka bir harf eklenirken bitişik yazılmaz, mesela: (،أ، د،  ذ،  ر  
-harflerine eklenen harfler bitişik yazılmaz. Arapçada riayet edilen bu kurala Osmanlıcada çoğu  zaman uyulma (ز،  و
mıştır, yani kendisinden sonra gelen harfler bitişerek yazılmıştır, mesela:



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

378

4. Bazı harflerin Arapçadaki şekline riayet edilmeyerek şeklinin değiştirilmesi:

5. Bazı kelimelerin bir şekilde değil değişik şekillerde yazılması:
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6. Birden fazla kelimelerin birleştirilerek tek kelime halinde yazılması:

7. Özel isimlerin (şahıs ve yer isimlerinin) yanlış veya okunması güç olan bir biçimde yazılması ve içindeki nok-
talı harflerin noktasız veya noktaların yanlış yazılması veyahut yanlış bir yere koyulması:



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

380

8. Arşivde bazı belgelerin temize çekilmiş nüshaları değil müsveddelerinin mevcut bulunması:
 Bilindiği üzere bir resmi daireden gönderilen bir yazının temize çekilen nüshası istenilen mercilere gönderilir, 

Müsveddesi ise o dairede muhafaza edilir. Yazılışına özen gösterilmeyen bu gibi müsveddelerin okunmasında zorluk 
çekilmektedir.

Bunlara bir de arşivde bazı belgelerin orijinal nüshasının değil kötü bir şekilde çekilmiş olan bir kopyasının oku-
yuculara sunulması eklenir: Eski dönemlerde çekilmiş olan bu kopyaların bazı yerlerinin siyah veya silik olmasından 
dolayı metnin büyük bir kısmı anlaşılmaz bir duruma gelir.
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Anlama Zorlukları

Bilindiği üzere yalnız yabancıların değil birçok Türk araştırmacının da Osmanlı belgelerinden yararlanırken kar-
şılaştıkları zorlukların başında anlama zorlukları gelir. Bu zorluklara yol açan unsurların başında Şunlar gelmektedir:

1. Cümlelerin, noktalama işaretleri kullanılmadan, uzun olması, birbiriyle alakası olmayan veya birbirini tutma-
yan iki cümlenin bir -ip eki ile birbirine bağlanması bu zorlukları daha fazla arttırmaktadır.

2. Arapça ve Farsçadan alınan dil terkiplerinin bu dillerde olduğu gibi Osmanlıcada kullanılması:
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3. Arapça ve Farsçadan alınan kelimelerin, birçoğunun anlam kaymasına uğrayarak, ayrı bir anlam verilerek 
Osmanlıcada kullanılması:

Bu durum bir Arap olmayan için belki de daha kolay olabilir, çünkü o bilmediği kelimeleri sözlüklere başvurarak 
anlamını öğrenebilir, ancak Arap olan birisi bu gibi kelimelerin kendi dilindeki anlamından başka bir anlam düşün-
meyerek aynı anlamla Osmanlıcada kullanıldığını zanneder. Bu da cümlenin ve metnin yanlış algılanmasına yol açar, 
mesela: “Bu köy tahrir edildi.” cümlesindeki “tahrir” kelimesini bir Arap sadece ve sadece “kurtuldu” şeklinde anlar. 
Yani köyün daha önce işgal edilip sonra kurtulduğunu düşünür. Halbuki Osmanlıcada tahrir kelimesi bambaşka bir 
anlam taşır ve kurtuluşla uzaktan veya yakından herhangi bir ilişkisi yoktur. Bunun için birçok örnek verebiliriz:

Arapça olan buradaki “mütemekkin” kelimesi “(Bir yere) Yerleşmiş, mukim” anlamındadır, asıl manası ise: 
“kudretli olan, kadir, muktedir, güçlü olan,”

Bir Arapça kelime olan “mürtezika” “Vakıf gelirinden vakıfnâme gereğince yararlanan, maaş alan kimseler” 
anlamındadır, halbuki Arapçada mürtezika “paralı (asker veya ajan)” anlamındadır. 
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Yine Arapça olan vazife (çoğulu vezaif, vezayif) kelimesinin buradaki anlamı “ Bir kimseye yaptığı iş karşılığın-
da verilen belirlenmiş ücret, maaş”, Arapçada ise bugünkü Türkçedeki gibi görev, ödev anlamındadır. 

Bütün bunlara bir de uyduruk kelimeler de eklenir, mesela:

Buradaki “bel’iyat” kelimesi yutulan, yenilen şeyler yani hortumlananlar, “Kanun dışı yollarla çok miktarda para 
ve mal elde etmek”, ketmiyat ise saklanan, gizlenen şeyler anlamındadır. Arapça kökenli olan bu iki kelime bu dilde 
bu şekilde kullanılmamaktadır.

Tercüme Zorlukları

Aslında belgelerdeki anlam zorlukları ayni anda mütercimlerin karşılaştıkları tercüme zorluklarıdır. Bu zorluk-
lara şunlar da eklenir:

1. Mevcut Osmanlıca lügatlerinin ve özellikle terim lügatlerinin yetersizliği
2. Özel isimlerin ve özellikle yer isimlerinin bazen yanlış bir şekilde yazılması. Bunun örnekleri arşivde yapılan 

tasnif özetlerinde göze çarpacak kadar görülür.
3. Aynı anlamda olan kelimelerin birbiri ardınca yani tekrarlanarak kullanılması mesela:

4. Arapça ve Farsça kökenli ancak bu dillerde kullanılmayan saygı ifade eden kelime ve tabirlerin kullanılması:
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Arşivde Yapılan Tasnif Özetlerinden Kaynaklanan Zorluklar:

1. Bilindiği üzere Osmanlı arşivinde gömlekler için birer özet yapılmış ve bu özet yoluyla araştırmacılar üzerinde 
çalıştıkları konulara dair olan belgelere ulaşabilirler. Bir gömlekte küçük bir kağıt parçasından yüzün üstünde kağıt 
bulunabilir, bu gömleklerin her biri için bir veya birkaç satır veyahut bir sayfalık özet yapılmıştır ki, bir çok belge 
kapsayan gömleklerin içindeki belgelerin içeriğini her zaman yansıtmamaktadır.

üstelik Bu gömleklerin bazısı bir konuyu bazısı da birbiriyle ilgisi olmayan birden fazla konuları içine alır. Bu 
yüzden bu özetlerin gömlek itibarıyla değil konu itibarıyla yapılması gerekirdi.

2. Özel isimlerin bu tasniflerde muhtelif şekillerde gösterilmesi bu zorlukları daha fazla arttırmaktadır. Bunun 
başlıca nedeni: 

a. İsimlerin yanlış okunması:

Alhusari, Alhasri,  Alhısri الحصري
Şammar,  Şamer  شمر
Şöbek,  Şuveyk شوبك
Kerkük,  Gergük كركوك
 Tuzhurmatı, Tuzhurmatu, Tuzharmanı طوزخرماتي

 b. Özel isimlerin son harflerinin bazen Türkçenin gramer kurallarına uyularak değiştirilmesi, bazen de uyulma-
yarak telaffuz edildiği gibi yazılması:

Mehmed, Mehmet محمد 
 Bağdad,  Bağdat  بغداد
    Girid,  Girit  كريد
Haleb,  Halep  حلب
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Zorlukların Giderilmesi Için Ne Yapılmalı

Daha önce söylediğimiz gibi Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belgelerin tasnifi yapılırken koyulduğu her gömlek 
için bir özet yapılmıştır. okuyuculara sunulan bu gömlek özetlerinin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Birden fazla 
konuyu içeren gömleklerde yer alan belgeler konu itibarıyla birbirinden ayrılarak her konu için özel bir özet yapılma-
lıdır.

Bilindiği üzere Başbakanlık Osmanlı Arşivi tarafından bazı belge ve defterler, transkripsiyonunu yapılarak  araş-
tırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bu yolla araştırmacılara bir yardım etmek düşünülmüşse de, bunun yararı çok 
sınırlı olmuştur, çünkü bu iş Türkçeyi bilip Osmanlıcaya aşina olmayanlar için bir yarar sağlayamaz. Osmanlıcaya 
aşina olanlar için ise çok az ve sınırlı bir faydası olur, çünkü bunlar transkripsiyonu yapılan bir belge yerine orijinal 
belgeden istifade etmeyi tercih ederler. Aslında belgelerin transkripsiyonunu yerine sadeleştirilmesi yapılsaydı, özel-
likle Türkçeyi öğrenip ancak Osmanlıcaya Aşına olmayan yabancılar için çok hem de çok yararlı olurdu.

Başbakanlık Osmanlı arşivi yanı sıra Türkiye’de ve Türkiye dışında bazı bilimsel kurumlar Osmanlı belgeleriyle 
ilgilenen araştırmacıların karşılaştıkları zorlukları gidermek amacıyla bazı belgeleri muhtelif şekillerde yayımlamakla 
katkıda bulunmaktadırlar. bu kuruluşların başında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araş-
tırma Merkezi (IRCICA) gelir ki, bu alanda düzenlediği kongre ve yayımladığı eserlerle bir çok projeleri yan yana 
yürütmektedir.

Bunların başında “Osmanlı Belgelerinde Arap Vilayetleri Projesi” gelir. Şimdiye dek altı cildi yayımlanan bu 
projede yeniden matbaa harfi ile yazılan belgeler, bu belgelerin Arapça tercümesi ile birlikte verilmektedir. Ayrıca her 
belgenin analizi de yapılmakta, ve içeriğine dair açıklamalar verilmektedir.

Bunun dışında Osmanlı arşivinin yaptığı gibi “Mühimme Defterlerinde Kudüs” adlı proje de merkez tarafından 
yürütülmektedir. burada hükümlerin yeni Türkçe transkripsiyonunu yapılmaktadır.
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Merkezin yürüttüğü projelerden birisi de Balkanlar’da bulunan Osmanlı vakıfları vakfiyeleri Türkçe transkripsi-
yonunu yapılarak hazırlanmaktadır. Bu arada Bulgaristan (3 cilt) ve Yunanistan (5 cilt) vakfiyeleri yayımlandı.

Osmanlı belgeleri ile yakından ilgilenen bilimsel kurumlar arasında Ürdün Üniversitesi’nde bulunan Biladüşşam 
Tarihi Komitesi Merkezi  ve Tunus’ta bulunan Al- Tamimi Kurumu’ gelir ki, bu alanda yaptıkları çalışmalar takdire 
şayandır.
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Osmanlı belgeleriyle ilgilenen kurumlardan biri de Suudi Arabistan’da olan Kral Abdul-Aziz Araştırma ve Arşiv 
Kurumu’dur (دارة الملك عبد العزيز) ki, bu alanda Arapçaya tercüme ettirerek bir çok arşiv belgeleri  yayımlamış, sempoz-
yumlar düzenlemiş, ve takdire değer çalışmalar yapıştır.
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IMPORTANCE OF THE TURCO-OTTOMAN ARCHIVES IN THE 
WRITING OF THE HISTORY OF ALGERIA (1515-1830)

Fella MOUSSAOUI – EL.KECHAI*

Proposition of Communication :

Our communication focuses on the following issues:
• What are the specificities of the Turco-Ottoman archives in the rewriting of the history of El Djazair?
• What is the scientific importance of the Ottoman archival fonds housed in the National Archives of Algiers and 

at the level of the French Archival Institutions? (Archives of the Chamber of Commerce of Marseille A.Ch.CM 
France, Archive of the Courneuve to AOM, Archives of the Ministry of War of Vincennes to Paris AMG, Ar-
chives Nationales Parisiennes ANP, Archives of the Chamber of Commerce of Marseille Paris, etc.)

• What are the techniques for operating the Turco-Ottoman archives?
• What are the thematic contents of the archive boxes?

To this end, it is essential to specify that thousands of archival documents quantified in kilometers are available 
for consultation for researchers interested in the problems of Social, Economic, Cultural, Military, Diplomatic and 
Anthropological History of the Regency of ‘Algiers during the Turco-Ottoman presence (1615-1830).

These archives: Acts of Wakfs, Habous (Wakfiates), Tax Registers, Property Records, Marriages, Divorces, etc 
... are indispensable for an approach to the socio-economic history of my Country, they contain very rich information 
about the social, political, military, cultural and religious structure of the Regency of Algiers during the 16th, 17th, 
18th and 19th Century.

Through this conference we will try to demonstrate the importance of the Turkish-Ottoman archival corpus con-
cerning history and Algeria, from the advent of the Ottomans in 1515 to the colonization of Algeria by colonial France 
(1830 - 1962)

It will therefore be necessary to make known the archival listings having a direct relation with the History of 
Turkish Ottoman political institutions in Algeria and their socio-economic, administrative, fiscal, military, diplomatic 
and cultural organization. These archives are very rich in historical information, the most important of which are the 
Archives of the Mahakims Echariya, Beit El Mel Archives, Beit El Beylik Archives, Sidjilat Edharaeb, etc ...

These archival documents are indispensable research tools for historians.
I - Scientific Importance of Turco-Ottoman Archives: Content of Funds.
Numerous researchers, historians and geographers have been soliciting archival institutions throughout the world 

for years, with scientists interested in the history of the Ottoman Empire and its provinces (Iyalates); they founded 
the Ottoman Historical School, they are passionate about writing or rewriting history in its political, military, social, 
economic, anthropological, cultural, religious and diplomatic approaches.

Indeed, the Ottoman School brought together historians of various nationalities, Turks, Algerians, Tunisians, 
Iraqis, Syrians, French, Germans, as well as other nationalities (Countries that were part of the Ottoman Empire: 
Maghreb, Machrek, Balkans etc.).

* Prof. Dr., Alger le 26/09/2017  Université Alger 2 - Algérie
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It is important to point out that other French, German, Japanese, and Ottoman researchers are interested in this 
Ottoman History, and therefore need the archives which are an indispensable source for their research; these archival 
documents constitute the essential raw material for their research themes.

These archival fonds contain statistical data to write the Demographic and Health History of several Regencies 
which have been part of the Ottoman Empire, statistics on mortality during major epidemics of plague, typhus, chole-
ra, etc. deaths caused by famines and natural disasters, droughts, earthquakes, locust invasions, etc.

These archives provide valuable information about the Tax Registers (taxes, taxes that the populations paid, they 
inform us about the Tribes and Social Formations (number of inhabitants ...)

II - Physical and physical status of archival fonds:
Thousands of archival documents are in a state of partial or total degradation because they have not been restored 

according to the techniques in use, it is sad to note that complete sheets contained in archival boxes are practically 
illegible , they would benefit from being restored to rescue them.

These archives constitute the Memory of the Peoples who formed the Ottoman Empire for centuries and contain 
valuable information for many scholars who are also interested in the problems of the Ottoman Institutions in the 
Maghreb and Mashreq Provinces as well as the specificities of the Ottoman Empires. Governed-Governed Relations; 
in order to write or rewrite the history of this Empire, it is essential to use the Archives relating to this historical theme 
which are available at the level of the following Institutions:

1- The Algerian National Archives (Algeria).
2 - The Archives of the Ministry of War in Vincennes (Paris) France (A.M.G.)
3 - The Overseas Archives in Aix en Provence (A.O.M.) France.
4 - The Archives of the Chamber of Commerce of Marseille (A.Ch.C.M.) France.
5 - The Departmental Archives of the Bouches du Rhône in Marseille (A.D.B.R.) France.
6 - The National Archives of Paris (A.N.P) France.
7 - The Istanbul Archives.
These archival institutions contain thousands of archival documents that we can quantify in kilometers, they are 

presented in the form of Registers (Sidjilat) as well as Acts of Wakfs (Wakfiates).
III - The Ottoman Funds in the National Archives of Algiers:
They include 4 series of Archives:
- Beit El Mal Series:
The archives of this series are of an economic nature, they relate to my economic and financial management of 

the Turkish-Ottoman State (Beylik) in Algiers, affairs concerning income, property, inheritance, taxes, etc ...
- Beylik Series:
The Archives of this series are of administrative character, culture, Wakfs property, external commercial transa-

ctions, customs, daily life of the Janissaries (Yeni çeri).
- Series of Mahakim Chariiyia:
Acts of the Habous (Wakf), Acts concerning Algiers and its Fahs and other cities (Blida, Kolea, Medea, Cherc-

hell, Constantine, Dellys etc ...
- Archives of Turkey:
They are photographed or scanned archives which concern the correspondence between the Sublime Porte (Istan-

bul) and El Djazair, the Algerian State in the framework of diplomatic, economic and military relations; these series 
of archives are digitized and indexed according to the Turkish Classification of the Archives, we will show during 
our conference some specimens of Turkish Archives which were kindly handed over by the Institution of the Turkish 
Archives to the National Archives of Algiers (* 4,000 photographed archives relating to the history of Algeria, 1000 
documents have been translated from Turkish to Arabic.)

Finally, it seems to us fundamental to specify that these Turco-Ottoman archives are essential research tools for 
researchers-historians, archivists and doctoral students working on themes related to the history of Ottoman Algeria, 
other Ottoman Provinces in specialized Archival Institutions in accordance with the following methodology:

§ Technique for reading archival documents:
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Some archive boxes contain a large number of documents that the researcher must read, understand, decipher, 
decode, transcribe and analyze in order to understand the content of the document; this operation consists in “interro-
gating the archives” which are often written in several languages, for example the acts of wakf are written in Arabic 
Dialectal, Turkish-Ottoman, Maltese, Spanish, etc ...

There are terms related to Langua Franca (French from the XVIth - XVIIth and XVIIIth centuries)
This reading can be difficult or even tedious compared to the terminology existing in these archives, the Historian 

must arm himself with patience in order to maximize the value of these archives.
Some series of archives exist in the form of microfilms or microfiches, the documents scroll on a screen (projec-

tion device) this method makes it possible to enlarge the characters of the letters contained in the archives (zoom) and 
thus make it easier to decipher the content of the document (80 meters of Ottoman archival documents are kept at the 
National Archives of Algiers.

Perspectives and Recommendations for better and optimal exploitation of archives:
At the end of this modest contribution, we consider it essential to advocate the following suggestions:
- Launching communication bridges between the various Archival Institutions (Istanbul - Algiers etc ...) Organi-

zation of Congresses, Workshops to convey know-how and technicality.
- Train archivists in accordance with advanced technological standards (maintenance, catering, etc.)
- Cataloging of Archives Registers.
- Request the French Archivist Institutions to restore the archives relating to the history of Algeria; whether for 

the Ottoman period (16th-17th and 18th centuries) or the colonial period (1830-1962), these archives must be made 
available to researchers for the rewriting of our history.

BIBLIOGRAPHIC AND ARCHIVAL SUPPORT:

National Archives of Algiers - Algeria Silsilat El Mahakim Echariiya (14318 archives - 153 boxes (1515-1862).
National Archives of Paris (A.N.P.) France
Archives of the Ministry of War of Vincennes (A.M.G.) Paris - France.
Archives of the Chamber of Commerce (A.Ch.C.M.) Mar seille- France.
Departmental Archives of Bouches du Rhône (A.D.B.R.) Marseille - France.
Overseas Archives (A.O.M.) Aix en Provence- France.
Sisilat (Series) Beit El Mal (64 registers, 11 boxes) - (1648-1862).
Silsilat El Beylik: 86 registers - 36 boxes.
MOUSSAOUI - El.KECHAI Fella, Birincin Uluslararası Osmanlı Medeniyeti Buluşmasına. Tavşanlı-Kütahya 
27-23 / 2015.
MOUSSAOUI - EL.KECHAI Fella, “Sanitary and Epidemiological history of Algeria: Ottoman period to the 
beginnings of the French conquest (1515-1881) Istanbul University 23/12/2011.
MOUSSAOUI - EL.KECHAI Fella, “the Wakf in Algeria in the XVIIIth century through the documents of the 
National Archives of Algiers” International Colloquium C.N.R.S. - M.M.S.H. Aix en Provence. France 15 June 
2000.
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SOME SPATIAL AND TEMPORAL ASPECTS OF OTTOMAN 
ACCOMMODATION IN THE HUNGARIAN KINGDOM - THE 
POSSIBILITIES OF VISUALIZATION IN GIS*

Gábor DEMETER - Éva SIMON - Klára HEGYI – 

Zsolt ZÁROS - László KOLLÁNYI - Péter KOLLÁNYI**

Introduction

The accommodation of Ottomans and the organization or consolidation of their rule in the newly conquered areas 
has been in the centre of interest of reseachers for long time, but was difficult to investigate. Up to now local scale 
researches have been carried out successfully and syntheses were usually relying on these,1 while regional or compar-
ative approach and the temporal changes in spatial patterns were often neglected due to the troublesome availability of 
sources. Our 4-year project focused on (1) collecting available archival and published data, (2) organizing them into 
a systematic database (transcribing them from Ottoman language) and also (3) visualizing them using GIS methods, 
offers facilities to analyze both the spatial and temporal pattern of prograding Ottoman rule in the zone of ’double 
taxation.’ With the aid of some scripts specified to illustrate the key phenomena, analysis now can be conducted even 
at regional level. 

The variety of sources integrated into one database offers diverse aspects of analysis through filters and queries. 
The scripts provide facility to visualize and analyze the extent of administrative area (nahiye, kaza), names of the 
beneficiaries of prebendal estates, their predecessors, their successors, their movement in physical space during their 
career, their merits (donations), year of donation, the estate type, the value of tax assigned to the estate, the number of 
subjected reaya, tax per capita – with regard to the territorial differences and temporal changes. The base map serving 
for visualization of phenomena with spatial pattern contain all settlements in the Kingdom of Hungary, including cas-
tles, towns, oppids, villages, mezraa and monasteries, rivers, main routes, Hungarian estates, etc.

The database and the map is organized in an user-friendly manner: even those who are not accustomed to GIS 
can handle it through the scripts. In this study we try to show how this GIS-aided system works by highlighting some 
new results that put the question of Ottoman accommodation into a new context, which could not have been achieved 
without this new instrument of comparative research.

Project Goals

In 2014 the Hungarian National Archives won the support of the Hungarian Research Fund (50,000 EUR for 4 
years) with its project entitled ’Exploration of cadastral surveys (tapu defter) of the Ottoman Hungary and the periph-

* This study was realized within the framework of OTKA 108919.
** PhD, Hungarian Academy of Sciences, RCH, Institute of History, e-mail: demeter.gabor@btk.mta.hu; PhD, National Archives of Hungary, 

e-mail: simon.eva@mnl.gov.hu; DSc, Hungarian Academy of Sciences, e-mail: hegyi.klara@btk.mta.hu; National Archives of Hungary, 
e-mail: zaros.zsolt@mnl.gov.hu; CSc, Szent István University, e-mail: Kollanyi.Laszlotajk.szie.hu.

1 Some examples on the previous: Káldy-Nagy Gyula, A dzsizje-defterek és tahrir defterek népességstatisztikai forrásértéke. Történeti Sta-
tisztikai Közlemények, 3. (1959) p. 108–117. Geza David, 16. Yüzyılda Simontornya Sancağı. Osmanlı Macaristan’ında Toplum, Ekonomi 
ve Yönetim. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999.; Sz. Simon Éva, A hódoltságon kívüli „hódoltság”. Oszmán terjeszkedés a Délnyu-
gat-Dunántúlon a 16. század második felében. (Ottoman Expansion in Southwestern Transdanubia in the Second Half of the Sixteenth Cen-
tury) MTABölcsészettdományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest 2014.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

394

ery of the occupied region’. The original purpose was archival data storage and visualization – but the careful selection 
of team members made it possible to exceed the original plans and expectations. 

The work relied on the Hungarian osmanist traditions: the efforts of Lajos Fekete or Gyula Káldy-Nagy manifes-
ted in huge quantity of transcripted and published Ottoman documents.2 The basic project goal was to synthetize the 
former Hungarian researches in this topic. Published paper-based data were digitized and incorporated into our databa-
se, and during the re-reading process the mistakes committed by the predecessors were also corrected. Beyond the col-
lection of published Hungarian sources the research also targeted to collect unpublished Ottoman materials related to 
Hungary from numerous archives (BOA, HHStA) and by transcribing them these were also included in our database.

Another project antecedent which we relied on was the first GIS-aided map that was developed to trace estate 
structure in the late Medieval Ages (Fig. 1), just before the Ottoman occupation.3 The success of the so-called En-
gel-map and the reception of GIS by historians convinced us that visualization through GIS might be useful for later 
periods characterized by similarly sporadic data and inconsistent data structure as in the Middle Ages.

Figure 1. The so-called Engel-map showing the estates in the beginning of the 16th century

Thus the project goals exceeded the idea of simple data collection and digital storage – which is the basic function 
of archives. The first goal was to create an extendable and transparent database. This included (a) data preservation: 
transcription, translation and storage in digital format; (b) dissemination – to make these data accessible for broad 
publicity (available for everyday end-users with no special skills); and also (c) research support – including the 
development of tools for professional users, experts. In order to do this an appropriate database structure had to be 
developed that allows both the formulation of general research questions (setting up new theories) and the tracing of 
unique, specific cases (that requires specific knowledge).

2 Some examples on the previous efforts incorporated into our digital database: L. Fekete, Die Siyāqat-Schrift in der Türkischen Finanzverwaltung. 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1955.passim; Fekete Lajos, A hatvani szandzsák 1550. évi adóöszszeírása., Jász Múzeum, Jászberény 1968. passim.; 
Gustav Bayerle, A Hatvani szandzsák adóösszeírása 1570-ből. Deft er-i Mufassal-i Liva-i Hatvan. Hatvany Lajos Múzeum, Hatvan 1998. pas-
sim. Káldy-Nagy Gyula, Baranya megye XVI. századi török adóösszeírásai. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest 1960. passim.; Gyula 
Káldy-Nagy, Kanuni devri Budin tahrir defteri (1546–1562). Ankara Universitesi Rasimevi, Ankara 1971. passim.; Káldy-Nagy Gyula, A Szegedi 
szandzsák települései, lakosai és török birtokosai 1570-ben. Csongrád Megyei Levéltár, Szeged, 2008. passim.

3 Engel Pál, Magyarország a középkor végén. CD-ROM, Térinfo Bt. MTA Történettudományi Intézet, Budapest 2001.
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The second goal was the visualization of different historical phenomena derived from the basic data in order 
to investigate spatial patterns.4 The third goal – to be realized in the future – comprises the combination of different 
source-types referring to the same area and era, namely the Ottoman defters and Habsburg tax conscriptions (dicalis 
conscriptio). This offers possibility for corrections and mutual control on sources. In this respect Hungary represents 
an unique area with its ˮdouble taxation” observable during the Ottoman rule. 

The project outputs consist of an Oracle-based database, an user-friendly desktop for end-users, a data-entry 
panel for the participants of the project to upload data, and a basemap serving as basis for visualization in GIS and 
numerous scripts that help realize connection (and data selection) between the database and the GIS-application. The 
complexity of the project required a multidisciplanary approach and multiinstitutional cooperation (State Archives, 
Hungarian Academy of Sciences, Corvinus University) of
1. Osmanists (source reading skills in Osmanli and Slavic languages – Klára Hegyi, Éva Simon, Balázs Sudár);
2. Archivists (responsible for data entry – defining templates);
3. IT experts (responsible for data entry panel, database structure appropriate for GIS applications and query buil-

ding: Zsolt Záros);
4. GIS experts (responsible for maps, connecting data to maps and writing scripts Kollányi brothers);
5. Geographers (responsible for visualization, testing and identifying locations, Gábor Demeter).

The Database and the Data Entry Panel

The database contains records from mufassal defters, cizye defters, timar defters and timar ruznamçes. As the 
latter two are more detailed and the four defter-types contain different data-types, a data entry panel that can handle all 
data sources at the same time had to be created. Due to the difficulties caused by the sophisticated structure, in order 
to realize connection between a specific part of the database and the GIS-applications, scripts were generated as an 
intermediary link. The sophisticated structure also implies that the data entry panel through which data are uploaded 
for public use, needs expertise. The second obstacle to overcome was to read the sources and properly identify the set-
tlements and persons mentioned in them. The unification of transcription (names, placenames) was the third problem. 
This was necessary if we want to sort data and scripts required query building.

The geographical scope of the research is the area under double taxation in Hungary (present Transdanubia and 
NE-Hungary), but right now data are available only for 5 sanjaks. The 1540s–1590s were chosen as time interval. And 
though data input is now confined to the accomodation period and the organisation of the Ottoman administration, the 
database is extendable, thus further data, time horizons and geographical regions can be included. The desktop will be 
bilingual to make it available for foreign researchers too. 

Data from 30 defters, 15,800 estates, 8244 administrative units, 3000 estate holders are available at this moment, 
serving as basis for testing. The database, the data entry panel and the desktop is going to be hosted by the website of 
the State Archives.

The desktop shows a hierarchic row-and-column structure (Fig. 2). Rows contain the defters/dossiers as separate 
cases (entities), while the columns contain information about the defters: ID, archival unit number, the type of the 
defter, the location and the date (in European and Ottoman style as well). Columns are sortable. By clicking on the ID 
(1st column) one may get access to metadata. 

Below the dossier-level, we have sub-levels with other relevant information. By clicking on the last column in 
a row (indicated with a rectangle) we get to the next hierarchic (settlement) level (Fig. 3) that contains the sub-order 
IDs, the archival fond (these are the same within one folder), date, location, the administrative hierarchic levels and 
information on whether the conscription was based on estimation or on official inquiry (the latter was more appropri-
ate). The last column offers possibility to modify or delete data. By clicking on the ID the data visualized for end-us-
ers (who cannot modify data) appear. The desktop contains a command menu (dark ribbon), the formerly mentioned 
metadata (middle), the hane number, total tax and other occurences of the same settlement in different documents or 
different era (bottom) (Fig. 4).

4 See: Éva Sz. Simon, Tapu defterleri ve “Macar” kaynaklarına ilişkin karşılaştırmalı inceleme olanakları. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv 
Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi 21-23 Kasim 2012. Bildiriler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü. Arşiv 
Dairesi, Ankara, 2013, p. 239-244.
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Figure 2. Panel containing defter-level data (mufassal defter)

Figure 3. Panel containing data of settlements (within a defter)



Arşiv Dairesi Başkanlığı

397

Figure 4. Data of a settlement/estate from a mufassal defter visualized for end-users

Figure 5. The data entry panel (part)

The data entry panel is used by those who upload the data. It looks a bit different (Fig. 5): the left column shows 
the different defters/dossiers based on their location and by clicking on a folder we can see the items within the folders 
with their major features (location, whether it is a settlement or an estate or a mezraa). The panel on the right is for 
typing data in, assisted by an ’add new’ and ’modify’ button. Beyond data referring to territorial hierarchy one can 
upload data referring to taxation or to persons and occupation groups in separate panels.

The panel for the timar defters is more detailed as these contain more information, than mufassal defters. Com-
pared to the latter the desktop for timar defters includes not only the estate type (timar, ziamet or has), but the name 
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of the beneficiary too. During data upload numerous problems had to be solved, like handling partial sums (cemen, 
hisse), or how to register the data of settlements paying their taxes to more than one landlords, or how to handle those 
cases when 10 settlements paid tax collectively, or one beneficiary received money from numerous settlements. These 
questions concerned the structure of the database and forced us to abandon the application of one-to-one relationship. 
This meant that the data could not be visualized without pre-written scripts that helped sort and restructure the data-
base.

Figure 6. An estate and its beneficiary as seen in a digitized timar-defter

By clicking on the first column (sub-order ID) we access to more data including the previous and subsequent 
owner of the same estate, the merits of the present owner, his occurence in other documents of the database (probably 
with his other estates), the other settlements comprising the spahi-estate in question, the tax in the given year and 
occurences in other documents (Fig.6).

Figure 7. Settlement density on the basemap used in our research
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Figure 8. Selection of scripts (queries) and areas (defters) in Tatuk GIS

GIS-aided Visualization

In order to visualize our data and to trace questions which might have spatial relevance, the database was con-
nected to the revised version of the Engel-map by using Tatuk GIS. The revision of the Engel-map (which contained 
estates instead of settlements) resulted in very detailed basemap containing more than 24 000 entities for the 16th cen-
tury (in 1910 Hungary had 12500 settlements, now it has cca. 3000). This resolution enhanced our chance to identify 
all locations mentioned in the Ottoman documents (Fig. 7).

Scripts were written to investigate the territorial expansion of certain Ottoman administrative units (sanjaks, na-
hiye) in space and time (Fig. 9); to inquire about the distribution of settlement types (village, town, mezraa) (Fig.10); 
to count the hane number/settlement for an administrative unit (nahiye); to calculate the tax paid by settlements (Fig. 
12). Even the tax/hane values can be visualized. The scripts also offer temporal comparisons: one may trace the 
changes in hane number or changes in tax in the settlements of a district throughout the century. It is also possible to 
illustrate the tendencies of tax/hane values, to locate fiefs of different soldiers/officials by name or group these lands 
by rank. The values can be visualized numeric forms and as small columns too. The differences in taxation methods 
can also be illustrated (Fig. 11). This reveals that the demanded (and probably taxed) territory extended well beyond 
the official frontlines.

In order to run a command the user has to select he script (the phenomenon) first, then the area (the defter) and 
the time interval and the software automatically draws the map. The visible features can be rescaled, recouloured etc. 
(Fig. 8). The map can be enlarged. By clicking on any of the entities (polygons, lines, points) all the metadata will be 
available at the top right corner. 

The project expires in 2018 and by that time more queries will be available including those that make possible 
career-tracing of individuals and we are convinced that this tool will help not only in comparative studies, but may 
help rephrase questions and topoi.
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Figure 9. The territorial distribution of Mohaç sanjak in 1546 (colours represent different nahiyes)

Figure 10. Settlement and estate types in Mohaç sanjak in 1546 (village, town, 
mezraa = pusta – no taxable population, but economically exploited)
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Figure 11. The distribution of taxation methods refers to different legiti-
mation and the extension of demanded area well beyond the borders

Figure 12. Changes in tax/hane values around Eger (1546–1570)
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ABSTRACT

The accommodation of Ottomans and the organization or consolidation of their rule in the newly conquered areas 
has been in the centre of interest of reseachers for long time, but it is difficult to investigate. Up to now mainly local 
scale researches has been carried out successfully and synthesis were usually relying on these, while regional-com-
parative approach, or temporal changes in spatial patterns were often neglected due to the troublesome availability 
of sources. Our project – aimed at collecting archival data, organizing them into a systematic database (transcribing 
sources from Ottoman language) and also visualizing them using GIS methods – offers facility to analyze the spatial 
and temporal patterns of prograding Ottoman rule in the zone of ’double taxation’. With the aid of scripts specified to 
illustrate 1-1 key phenomenon, analysis can be extended even to regional level. The database now contains the data of 
5 Sanjaks, 30 defters (including ruznamçe, tahrir and tapu defters), 12,271 timars or other estates and time horizons 
between 1540–1580. The variety of processed sources offers diverse aspects of analysis through filters and queries. 
The base map serving for visualization of phenomena showing spatial patterns contains all settlements of different 
hierarchic level in the Kingdom of Hungary, including castles, towns, oppids, villages, mezraa and monasteries, riv-
ers, main routes, Hungarian estates, etc. In this study we try to show how this GIS-aided system works, as well as to 
highlight some new results that put the question of Ottoman accommodation into a new context, which could not have 
been achieved without this new instrument of comparative research.

Key Words: Ottoman-Hungarian Borderlads, Mapping Ottoman Accomodation, Gıs Method, Database Query, 
Tapu Defters

ÖZET

Yeni fethedilmiş topraklar üzerinde Osmanlı yönetim biçiminin örgütsel yapılanmasına ilişkin çerçevelerin olu-
şumu ile bu yapılanmaların güçlendirilmesi konusunun araştırılması eskiden beri ilgi odağı oluşturmakta fakat bu 
konudaki araştırmalar oldukça karmaşık bilgilere sahip olmayı da gerektirmektedir. Şimdiye değin çoğunlukla tek 
tek bölgeler üzerinde yoğunlaşan bölgesel araştırmalar temel alınmak suretiyle genel tespitler ortaya koyma yolunun 
denenmiş olması ancak sonradan söz konusu tespitlerin pek çok husus bağlamında doğrulanamadığı görülmüştür. Bu 
nedenle gerek bölgesel gerekse dönemsel bağlamda gerçekleştirilen araştırmaların sunduğu olanaklar bu konuda hep 
sınırlı kalmıştır. İşte tam da bu nedenden dolayı Macar Ulusal Arşivi’ne bağlı Ülke Arşivi tarafından sürdürülen ve 
amacı, yukarıdaki soruna ilişkin olarak yayımlanmış veya arşivlerde gizli kalmış olan verilerin biraraya toplanması, 
bunlar hakkında veri tabanı oluşturulması ve bunların herkes tarafından ulaşılabilir kılınmasının ötesinde bütüncül bir 
bakış açısına göre düzenlenerek coğrafi bilgilendirme sisteminin araçlarından yararlanmak suretiyle görüntülenmesini 
sağlamak olan OTKA K 108919 sayılı projesini önemli bir girişim olarak görmekteyiz. Deneme amaçlı olarak veri 
tabanına öncelikle 5 sancağı kapsayan, 1540–1590 yılları arasındaki döneme ait 30 adet kayda (tımar ruznamçe, tımar, 
mufassal ve cizye defteri) ilişkin  verileri (15800 mülk, 3000 mülk sahibi, 8244 kamusal yönetim birimi) kaydettikten 
sonra söz konusu verilerle ilgili bilimsel sorunlar bağlamındaki düşüncelerimizi komut dizileri aracılığıyla ortaya 
koyduk. Bu sayede Osmanlı kamu yönetim yapısının bölgesel anlamda genişlemesi, vergi toplama yönteminde ortaya 
çıkan bölgesel özelliklerin belirlenmesi; mülk sahipleri, hane sayıları, vergiler ile hane başına düşen vergilere ilişkin 
bölgesel örnekler ve tüm bu hususlar bağlamında zaman içerisinde meydana gelen değişikliklerin betimlenmesine 
olanak sağlanmış olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Sınır Bölgesi, Osmanlı Yönetimin Haritalaması, Coğrafi Bilgilendirme Sistemi, 
Veri Tabanında Sorgular, Tapu Defterler
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ERMENISTAN ARŞIVLERINDE ERMENI-TÜRK ILIŞKILERI ILE 
ILGILI ORTAYA ÇIKARILAN YENI BELGELER ÜZERINE

 Gafar Çakmaklı MEHDIYEV*

Ermenistan Arşivlerinde Ermeni-Türk Ilişkileri ile Ilgili Ortaya Çıkarılan Yeni Belgeler Üzerine 

Bu çalışmanın ilk bölümünde  Ermenistan Cumhuriyetinde  faaliyette olan arşivler, onların fonları,  Osmanlı  
devleti sınırları içerisinde olan olaylarla ilgili tarihi belgeler, bu ülkede arşiv çalışmalarında Türkiye konusu araştı-
rılacaktır. Ermenistan Cumhuriyetinde arşivlerin çok uzun tarihi yoktur. Ermenistan’da arşiv işi Sovyet hakimiyeti 
yıllarından başlar. Osmanlı coğrafyasında Ermenice olan ve belge niteliği taşıyan eserlerin, kitapların, el yazılarının, 
yazıtların büyük çoğunluğu genel olarak Ermeni Kiliselerinde toplanmıştı. 1828-1929 yılları arasında Rusya tara-
fından Kafkasya’ya göç ettirilen Ermeniler kendileri ile bazı arşiv belgeleri ile getirmiş, o zaman Kafkasya’da esas 
merkezlerden biri olan Tiflis arşivlerine devredilmişti. Kafkasya’da esasen arşiv çalışmaları Tiflis’te götürülüyordu, 
şimdi de burada kayıt altına alınmış belgeler mevcuttur.  1919’da Ermenistan Cumhuriyetinin ilanından sonra Ermeni 
milli arşivinin kurulması ile ilgili Taşnak hakimiyeti  karar verse de bu işi sonlandıramamıştı ve Erivan merkezli milli 
arşivin oluşturulması işine  Sovyetler Birliği zamanında başlanıldı. Ermenistan Ulusal Arşivinin temelleri 1922 yılın-
da SSCB’nin kurulmasından sonra atıldı. Tiflis’teki Kafkasya Genel Valiliği arşivlerinin Erivan guberniyası (Valiliği) 
ve Kars vilayeti (oblast) ile ilgili kısımlarının Ermenistan SSC’ne verilmesi ile bu işin temelleri atıldı. Arşiv 1923’te 
Sovyet iktidarının kuruluşundan sonra kuruldu ve 1924’te işe başladı. “Ermeni meselesi” ile ilgili SSCB merkez şe-
hirlerinde bulunan belgeler zaman- zaman bu arşive devredilmeğe başlanıldı.1991’de Ermenistan bağımsızlığını  ka-
zanandan sonra çeşitli devlet arşivleri tek bir arşiv çatısı altında birleştirildi. Marksizm- Leninizm Enstutusu arşivi, 
Komünist Parti arşivleri de bu arşive devredilmiş. Bir çok eski Ermeni partilerinin arşivleri de buraya toplanmaktadır. 
Ermeni Devrimci Federasyonu-Taşnaksütyun Partisinin arşivleri ABD’de Boston’da bulunuyor ve  son zamanlar bu 
arşivlerin Ermenistan”a getirilmesi söz konusudur. Ramkavar-Azatakan partisinin arşivi de EUA’ya teslim edilmiştir. 
Öteki Ermeni partilerine dair belgeler de arşivdeki çeşitli fonlarda mevcut.  Ermenilerin Osmanlı devletindeki faa-
liyetleri de bu arşivde toplanmıştır. Ayrıca Ermenistan ve Kafkasya’da çarlık dönemi devrimci hareketlerin tarihine 
ilişkin çok sayıda belge var. Arşivin toplumsal-siyasal kısım olarak adlandırılan bölümünde 1885-2003 yıllarına ait 
804 binden fazla dosya muhafaza edilmektedir.  Arşivdeki belgelerin çoğu Rusça veya Ermenicedir. 1915 olayları ile 
ilgili belge niteliği taşıyan eserler de burada toplanmıştır.  Bunun yanı sıra “Ermeni soykırımı”  Müze-Enstitüsünde de 
arşiv belgeleri bulunmaktadır. Buradaki belgeler genellikle  1915-1922 yıllarında Osmanlı Türkiye’sinde Ermenilerle 
ilgili olan belgelerdir.

Şubat 1917 de yönetime gelen Geçici Rus hükümeti henüz  9 Mayıs 1917’de “Geçici Hükümet’in Türk Erme-
nistan’ı Hakkındaki Düzenlemesi” adı ile beş kişilik Kafkasya Özel Komitesi kurmuştu.  “Türk Ermenistan’ı” diye 
istenen Osmanlı arazileri – Karsın yanı sıra Erzurum, Erzincan, Muş, Van ve Bitlis vilayetleri, bu vilayetlerin oluş-
turduğu hattın doğu kısmında Rusya sınırına kadar uzanan bölgelerin tamamıydı. “Türk Ermenistan’ı” olarak adlan-
dırılan Türk topraklarına Ermeni bir vali atanması Ermenileri memnun etmişti. Bunu Bolşevikler de desteklemişti. 
1917 Ekim Devrimi neticesinde Rusya’da yeni kurulan Bolşevik hükümetinin Ermenilere yönelik takip ettiği siyaset 
önceki hakimiyetten farklı olsa da, Ermeni iddiaları ve buna destek niteliği taşıyan faaliyetler değişmemişti. Ermeni 
Bolşeviklerinin de Doğu Anadolu vilayetleri ile ilgili planları vardı.  Bu her hangi bir partiye ait program değildi, o 
siyasi görüşlerine bakmaksızın tüm Ermenilere ait plan idi. Her kes bunu desteklemekteydi, Ermenistan arşivlerinden 

* Prof. Dr., Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ermeni Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi, qafar56@gmail.com
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edindiğimiz yeni belgelerde Moskova’nın talimatlarının bu Ermeni planlarını gerçekleştirmeğe engel olduğu ortaya 
çıkıyor. Moskova Atatürk Türkiye’sini kendi tarafına çekmek politikası yürütmekte idi ve Ermeni Bolşevikler de bunu 
desteklemek zorunda idiler. Çar hükümetinin ve Geçici Rus hükümetin uyguladığı “Ermeni devleti” planını gerçek-
leştirmek için Bolşevik hâkimiyetinin ilk adım olarak “Türkiye Ermenistan’ı” ile ilgili genelge ilan etmesi bu desteğin 
işareti idi. Bolşevikler de 13 Nolu dekret diye bilinen “Türk Ermenistanı”na ait ünlü kararnameyi kabul etmişti. Lenin 
ve Stalin’in imzalarıyla13 Ocak 1918’de “Pravda” gazetesinde yayımlanan bu dekret, bundan sonraki Türk-Rus ve 
bilhassa Türk-Ermeni ilişkilerine yön verecekti. 13 Nolu dekret şu şekildeydi: “Rusya’nın işgali altında bulunan “Türk 
Ermenistan”ındaki Ermenilerin kendi kaderlerini, hatta tam bir istiklale varıncaya kadar, serbestçe tayin hususundaki 
haklarını Rusya İşçi ve Köylü Hükümeti’nin desteklediğini, Halk Komiserleri Sovyeti Ermeni halkına ilan eder. Halk 
Komiserleri Sovyeti’ne göre bu hakların gerçekleştirilmesi,ancak Ermeni halkının serbestçe referandum yapmasını 
sağlayacak birtakım önlemlerin önceden alınması ile mümkün olacaktır. Halk Komiserleri Sovyeti, bu önlemlerin 
şöyle olacağı düşüncesindedir:
1. Rus Ordusunun “Türk Ermenistan’ı” sahası dışına çıkması ve “Türk Ermenistanı”ndaki ahalinin şahsi mal ve 

mülkünün emniyetini korumak maksadıyla hemen bir Ermeni Halk Milisinin kurulması.
2. Ermeni muhacirleri ve çeşitli memleketlere dağılmış olan Ermeni mültecilerinin, “Türk Ermenistan”ı ülkesine 

herhangi bir engelle karşılaşmadan dönebilmeleri.
3. Harp esnasında Türk makamlarınca Türkiyenin iç vilayetlerine zorla gönderilmiş olan Ermenilerin, “Türk Erme-

nistan’ı”na serbestçe dönmelerinin mümkün kılınması; Türk makamları ile barış müzakereleri devam ettirilirken, 
Halk Komiserleri Sovyeti bu mesele üzerinde ısrarla duracaktır.

4. “Ermeni Halk Mümessilleri Sovyeti” adıyla “Türk Ermenistanı”nda geçici bir idarenin kurulması kararlaştırıl-
mıştır.  Kafkas İşleri Geçici Fevkalade Halk komiseri Stepan Şaumyan “Türk Ermenistan’ı” ahalisine 2. ve 3. 
maddelerin tatbiki ve “Türk Ermenistanı” sahasından Rus askerlerinin çıkarılması (Madde I) işini tanzim edecek 
karma komisyonun teşkili hususlarında her türlü müzaharette bulunmakla vazifelendirilmiştir.
“İlave: “Türk Ermenistanı”nın coğrafi sınırlarını demokratik esaslara göre seçilen Ermeni halk murahhasları 

ile birlikte ve münakaşa (İslam ve başka) vilayetlerin ahalisinden demokratik esaslara göre seçilen murahhaslar, 
Kafkas İşleri Geçici Fevkalade Komiseri ile birlikte tayin ve tespit edecektir.

Halk Komiserleri Sovyeti Başkanı V.Ulyanov (Lenin)
Milliyetler İşi Halk Komiseri I.Cugaşvili (Stalin)
Halk Komiserleri Sovyeıi Kalem Amiri V.Bonç Brueviç 
Halk Komiserleri Sovyeıi Sekreteri N.Gorbunov1.
Son zamanlar EUA’da Ermeni araştırmacıların söz ettikleri birkaç belgeler de tartışma konusudur. Bu belgelerden 

biri Ermenistan’ın Ulusal Arşivinde (fon 1022, liste 3, Dosya 275, s1) “çok gizli” kodu ile ortaya çıkarılan “Türk-Er-
meni Savaşı zamanı Ermenistan Komünist Partisine bağlı parti örgütlerinin taktik hareketleri” adlanır.2  Belgede bu 
fikir doğrulanmaktadır ki,  Moskova’dan talimat alan Ermeni Bolşevikler Türkiye ile savaş halinde olmağın, düşman-
lık politikası yürütmenin zararlı olacağını anlamıştılar.  Örnek olarak sunacağımız bu belgede  Ermenistan  Komünist 
/ Bolşevik/ Partisinin Merkez Komitesi askeri bölgeleri kapsayan tüm kuruluşlara, özellikle  Kars Garnizonuna bildi-
riyordu ki, savaşa karşı propaganda yapsınlar ve bununla ilgili aşağıdaki maddeleri içeren broşürleri yaysınlar.
1. Türkiye eski Türkiye değil ve Ermenistan’a yönelik hiçbir saldırgan niyetli değildir.
2. Kemalist Türkiye Sovyet Rusya’nın müttefikidir ve emperyalizm ( İngiltere, Fransa, Yunanistan) aleyhinde ulu-

sal özgürlük mücadelesi veriyor .
3. Ermenistan’ın Türkiye üzerinde zaferi Ortadoğu’da emperyalizmi güçlendirilmesi anlamına gelebilir ve böylece 

daha sonra Sovyetlerin Doğuda,  Güney Kafkasya’da devrimin zaferini tehlikeye sokabilir.
4. Ermeni Komünist Bolşeviklerin görevi Ermenistan yenilgisini hızlandırmak olmalıdır, bu, Ermenistan’ın Sov-

yetleşmesini hızlandıracaktır. 
 Diğer bir belgede Ermeni Bolşeviklerin esas görevinden bahis ediliyor:
“...  Savaşan Ermeni ordusunu her ne yolla olursa olsun  imha etmek, yani:

a. Ordunun çöküşünü organize etmek ve orduya seferberliği herhangi bir şekilde engellemek;

1 Enis Şahin, Bolşevik Hükümeti’nin Ermeni Siyaseti ve “Türk Ermenistanı” Meselesi
2 Ermenistan Ulusal Arşivi, fon 1022, liste 3, Dosya 275, s. 1
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b. Askerlerin cephelerde bunu anlamalarını sağlamak: onlar ilerleyen Türklere ateş açmasınlar, mevzileri bırakarak 
arka cepheye dönsünler. 

c. komutanların emirlerine uymasınlar ve gerekirse onları mahvetsinler.
Bütün bunlarla birlikte daha önemli olan bir şey de vardı: Ermenistan Cumhuriyetinin askerlerine bunu anlatmak 

gerekmekteydi ki,  muzaffer Türk askeri devrim askeridir, o  sadece  olarak yenilgiye uğramış ülkeye karşı herhangi 
bir kötü harekete izin vermemekle kalmayıp aynı zamanda emperyalist maşası Taşnaksütyun’dan kurtarmak için Er-
meni ulusunu destekleyecek. 

 Daha bir belge ise Anastas Mikoyan’ın  “ihanetinden” bahis ediliyor.  Bu şahısın  ismi zaten son zamanlarda 
Ermenistan’da  geniş ve ateşli tartışmalara konu olmuştur.  Henüz 1919’da, Lenin’e yazdığı mektupla  “Ermeni me-
selesi”ni ve “Ermeni Birleşik Devleti”nin problemini kapatmalarını tavsiye eden Mikoyan,  Türk yanlısı olarak gös-
teriliyor.  Ermeni davasını sürdürenleri o ‘şovenistler’ adlandırmıştı. Ermeniler buna kızmışlar.  Anastas Mikoyan’ın 
22.05.1919 tarihinde Lenin’e yazdığı mektupta şöyle diyordu: “Ermeni hukumetinin Taşnak  ajanları  Karabağ’ı  Er-
menistan’a bağlamaya çalışıyorlardı. Bu, Karabağ halkının Bakü ile ilgili yaşam  kaynağından yoksun bırakılması, 
asla hiçbir şekilde bağlantısının bulunmadığı Erivan’a bağlanması anlamına gelmektedir.  Ermeni köylüleri o zaman 
5. Kongrede  Azerbaycan`ı tanıma ve ona bağlanma kararını aldılar3. 1920. yılın 19 Haziran’nda Njde ve  Dro Zen-
gezur’da  Azerbaycan’la gerçek savaş içinde iken Mikoyan bundan memnun değildi, 1920’de  Karabağ ve Zengezur 
Bolşeviklerin eline geçenden sonra  Mikoyan  Çiçerin’e böyle bir mektup göndermişti: “Ermeniler Azerbaycan’la 
gerçek savaş  içindeler. Sovyet Azerbaycan’ın terkibinde  bulunan, ama tartışmalı hale getirilmesi istenen Zangezur 
ve Karabağ’a gelince, kesin olarak bildiriyoruz ki, bu arazilerin  süresiz olarak ve bundan sonra da  Azerbaycan’ın 
sınırları içinde yer alması gerekmektedir”.

Bununla birlikte, Mikoyan bunları yeterli bulmadan  29 Temmuz 1920’de kendisinin görevi olarak  bildiği bir 
mektup da Grigori Orconikidze’ye göndermişti: “Merkezin Karabağ ve Zangezur politikasına öfkeliyiz.  Sen Merkez-
de bizim bakış açımızı ısrar et. Biz Ermenistan’la barışmaya karşı değiliz, ama bu Karabağ ve Zangezur’un hesabına 
olmamalıdır.”

  Mikoyan’la ilgili daha bir belge. Ermenıstan’da  Bolçevik lider Hancyan’ın öldürülmesinden sonra, 1937’in 
sonbaharında Anastas Mikoyan Lavrenti Beriya ile Ermenistan’ı ziyaret etmişti, o buraya parti ve devlet görevlilerini 
temizlemeğe, aslında onları mahvetmeğe gelmişti.  Rusya Devlet Arşivinde, 22 Eylül 1937’ye ait bir belge bulunmuş-
tur. Yejov’un imzasıyla bulunan bu  tarihi belgede  NKVD başkanı Yejov Stalin’e bildiriyor ki, Mikoyan, kurşunla-
nacak “Taşnaktsütyun üyesi ve diğer anti-Sovyet unsurların” sayısının 700 kişiye kadar artırılmasını rica ediyor. Aynı 
belgede,  Yejov kendisi  kurşunlanacakların eski sayısına  1500 kişi ekleyerek onun  2000’e ulaştırılmasını önermek-
tedir. Belge Stalin, Molotof, Kaganoviç, Çubar ve Loginov tarafından imzalanmıştır4.

3 1905.az
4 Lragir.am   “A. Mikoyan ve S Kasyan’ın anti-insani  ve anti- Ermeni sayfaları” 04.09.2017  (04 Սեպտեմբերի 2017)
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‘Lragir.am sitesinde yer alan bir yazıda “A. Mıkoyan ve S Kasyan’ın anti-insani  ve anti- ermeni sayfaları”nda bu 
belgeden bahis ediliyor Ermenistan’ın siyasi örgütlerinden olan “Yelk” (Kalkınma) bloğunun müzakereye sunduğu bir 
teklif tartışılmaktadır.   Onlar başkent Erivan’da Kasyan, Mikoyan ve Frunze  sokaklarının isimlerini değiştirilmesini 
teklif ediyorlar. Onların fikrince, bu şahıslar sokak adı taşımağı hak etmiyorlar. Örnek olarak  Kasyan anti-ermeni 
hangi faaliyette bulunmuştur:

2 Aralık 1920’de Ermenistan’daki güç Bolşeviklere geçmişti. Hükümetin gerçek yönetim organı Sargis Kas-
yan’ın başkanlığındaki Devrim Komitesiydi. Ermenistan’da iktidara gelmeden önce Kasyan, ülkeden kaçmayı başar-
mıştı ve hükümet karşıtı faaliyetleri nedeniyle hatta Gürcistan’da iki kez gözaltına alınmıştı. Türk-Ermeni savaşı sıra-
sında kendisi ve diğer bazı Ermeni yetkililer Ermenistan’daki Bolşeviklere bir mektup göndermiştiler. Mektuba göre:

“Ermeni Bolşeviklerin esas görevi bu olmalı idi:
“...  Savaşan Ermeni ordusunu her ne yolla olursa olsun  imha etmek, yani:

a. Ordunun çöküşünü organize etmek ve orduya seferberliği herhangi bir şekilde engellemek;
b. Askerlerin cephelerde bunu anlamalarını sağlamak: onlar ilerleyen Türklere ateş açmasınlar, mevzileri bıraka-

rak arka cebeye dönsünler. 
c. komutanların emirlerine uymasınlar ve gerekirse onları mahvetsinler.

Bütün bunlarla birlikte daha önemli olan bir şey de vardı: Ermenistan Cumhuriyetinin askerlerine bunu anlat-
mak gerekmekteydi ki,  muzaffer Türk askeri devrim askeridir, o sadece olarak yenilgiye uğramış ülkeye karşı herhan-
gi bir kötü harekete izin vermemekle kalmayıp aynı zamanda emperyalist maşası Taşnaksütyun’dan kurtarmak için 
Ermeni ulusunu destekleyecek. 

Bir daha ve bir daha anlatmak lazım ki, Taşnaktsutyun’un egemenliğinden kurtarılmak o demektir ki,  Ermenis-
tan daima Rusya ile bağlantılı olacak, savaş ebediyen son bulacaktır ve kıtlık ve sürekli çatışmalardan yıkılan ülkenin 
eli Rusya’nın ekmeğine ulaşacaktır ve dünya devriminin büyük işine bir katkısı olacaktır.

Not -  Bu yazıyı sınırlı bir toplantıda okumalı ve okuduktan hemen sonra yakmalı. 
Ermenistan Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeleri; S. Kasyan, A. Mravyan, A. Nurijanyan, Ş. Amirhanyan, 

İ. Dovlatyan,  A. Hovhannisyan.
No:218, Bakü, 1920, 20 Eylül.”
Güney Kafkasya’da  Rusya ile  Türkiye arasında kurulan ittifak (24 Ağustos 1920 antlaşması ) yeni manzara 

oluşturmuştu. Artık “şimdiki” (Kafkas) Ermenistan’daki gelecek Sovyet yönetiminin sadece sözde değil, uygulamada 
da “Büyük Ermenistan” düşüncesinden vazgeçmesinden sonra Kafkasya’da kalan Türkiye - Ermeni muhacirlerinin 
“vatana” iadesi öneriliyordu. Ayrıca Ermenistan’da Müslümanları sıkıştırmak, huzursuz etmek politikasına bir kerede 
son vermekle, Müslüman kitlelerinin güvenini kazanıp, Türk halkıyla ve Ermenilerle iyimser ilişkiler kurmayı ve 
böylece, Ermenileri Türkiye’ye, yerleşim bölgelerine geri döndürmeyi becerebileceklerini ve oluşmuş olan bu durum-
dan tek kurtuluş yolu olarak bu çözüm yolunu öngörüyorlardı. Ermeni Bolşevik A. Mikoyan’ın “şimdiki Ermenistan” 
ifadesinde parantezde “Kafkas” yazması gerçek jeopolitiği anlatmaktadır. Dünya Savaşının ortaya çıkardığı jeopolitik 
sonuçlardan bir diğeri de “Kafkas Ermenistan’ı” devleti olmuştur. Bu devleti Ermenistan Komünist Partisinin III. 
Komünist Enternasyonalinin I. Kongresindeki temsilcisi şöyle nitelemiştir: “Ermenistan Cumhuriyeti - küstah bir 
sahtekârlıktır, Ermenistan halklarının kendi kaderini gerçekten belirlemesinin tahrif edilmesidir”. Ermenistan Komü-
nist Partisinin temsilcisinin konuşmasında dikkat çeken bir husus daha bulunmaktaydı. O, Taşnakların “alçak oyunu” 
nedeniyle “çilekeş Ermeni” insanının 30.000 kurban verdiğini” söylerken Türkiye Ermenilerinin kayıpları ile kıyas-
lamaktaydı.5 Osmanlı İmparatorluğunu, Türkiye Devletini, Türkleri Ermenilere karşı soykırım yapmakla itham eden 
Ermeniler 1,5-2 milyon soydaşlarının öldürüldüğünü yaymakta devam ettikleri halde, Ermeni komünisti uluslararası 
tribünden Türkiye Ermenilerinin 300.000 ve ya 500.000 kurban verdiğini kaydetmiştir. Türkiye Ermenilerinin bu kay-
bının Taşnakların “ileriyi görmeyen ve maceracı politikaları” sonucunda gerçekleştiğini belirtmiştir.

1920 yılının Kasım ayında Bolşevikler Ermenistan’da hakimiyeti Taşnak hakimiyetinden devralandan sonra Er-
menistan SSC Halk Komiserleri Sovyeti’nin başkanı S. Kasyan’ın imzası ile ortaya çıkarılan belge bugün Ermenis-
tan’da tartışma konusudur. 

5 Lalayan A.A., Kontrrevolyusionnaya rol partii Daşnaksutyun. İstoriçeskiye zapiski, 1928, №2, s.101
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 Bu belge 1920 Aralık ayının 6’da Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Devrim Komitesinin başkanı  S. 
Kasyan’ın imzaladığı  ilk dekret- genelgedir.  Ermeni araştırmacılar tarafından ortaya çıkarılan yeni bir belgedir, 
ona Ermenistan’da “ihanet belgesi” adı verilmiştir. Esas amaç bundan önceki Taşnak hakimiyeti önderlerine divan 
kurmak, onları siyasi sahneden uzaklaştırmaktı. Merkezden gelen talimatla hareket eden Kasyan  Türkiye’ye karşı 
düşmanlık siyasetini yürütmüş 21 kişiyi habise attırdı. Türklerle Serdarabat savaşında kahraman olarak bilinenler- 
Gorganyan ve Hamazasp de dahil olmak üzere 21 Ermeni siyasi ve askeri figür hapsedildi.  1920 29  Kasım’da  de 
Azerbaycan’dan geçerek 11. Kızıl Ordu ile  Ermenistan’a giren  Ermeni Bolşevik Avis Nuricanyan’ın kendisi bile  bu 
tutukluları dövüyor, onları aşağılıyordu.

Bununla birlikte, dış politikasında, Türkiye’ye yaklaşımında Ermeni halkının kaderine “kayıtsız kalmayan” Sov-
yet yönetimi toprak iddiasını uzun süre sürdürdü. Ermenilerin ise bugün bile devlet düzeyinde Türkiye topraklarına 
karşı iddiaların geçerliliğini korumaktadır.

ABSTRACT 

February 1917, Tsarist government was abolished and political sovereignty was left to the Provisional Gov-
ernment and Armenian Bolsheviks were mobilized. The Provisional Russian government, which came to power in 
February 1917, established a five-member Caucasus Special Committee on May 9, “Regulation of the Provisional 
Government on Turkish Armenia”. Kars, Erzurum, Erzincan, Muş, Van and Bitlis provinces and all the regions that 
extended to the Russian border in the eastern part of the line formed by these provinces, were territories of “Turkish 
Armenia”. Armenians were pleased to appoint an Armenian governor to the Turkish territory, as “Turkish Armenia”. 
The Bolsheviks also supported this. After the October Revolution of 1917, the new established Bolshevik government 
in Russia had different politics from previous against Armenia. Nevertheless supporting of Armenian claims did not 
change. After Lenin’s appointment of Armenian-born Stepan Shaumyan as an extraordinary commissioner in Baku in 
December 1917, the Armenian Bolsheviks’ activity began to increase more from now on in the Caucasus.

November 1920, after the domination of the Dashnak administration in Armenia was take over by Bolsheviks, Rus-
sians politics changed against Turkey. The document, which was revealed by the signature of S. Kasyan, the chairman 
of the Soviet of the SSC People’s Commissars of Armenia, reason of the hard discussions in Armenia today. December 
9, 1920, S. Kasyan signed a Declaration  which aimed to investigate the problems with Turkey and establishing new 
relations. This document has been confidential for many years. December 1919 , Anastas Mikoyan, one of the most 
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important leaders of the Soviet Armenia and the USSR, reported to Lenin: “After the war these politicians regarding 
the “Armenian issue” turned out to be unreasonable, wrong and even harmful in the sense of the interests of the world 
revolution and the war against imperialism.” In this direction Armenia began to develop the Turkish policy. A new doc-
ument with the “top secret” code was found in the National Archives of Armenia and this document named “Tactical 
Movement of Party Organizations Associated with the Communist Party of Armenia during the Turkish-Armenian War”. 
This document is also important in terms of understanding the cooperation of the Turkish and Armenian Bolsheviks. S. 
Vratsyan, President of “National Salvation Committee” making some remarks on the reasons of the February rebellion in 
1921, points out that they are mainly conditioned by the wrong policy of the Bolshevik authorities. The policy of arrests, 
confiscations and persecutions by the Armenian Bolshevik authorities, annihilation of Armenian army and officers, their 
inefficiency to solve problems with the neighbors made the nation rebel. Speaking about the results of the rebellion Vrat-
syan emphasizes the willingness of the Armenian nation to fight for its rights. In S. Vratsyan’s opinion as a result of the 
rebellion the Bolshevik persecution policy towards nation in Armenia was somehow moderated.

Key Words: Armenian Bolsheviks, Armenian Communist Party, Azerbaijan, Turkey, South Caucasus, Dashnak 
administration, Soviet Russia
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OSMANLI HUKUKUNDA MÜLKIYET HAKKI, GAYRIMÜSLIM 
TEBANIN TAŞINMAZ EDINIMI VE EMVÂL-I METRUKE

Gül AKYILMAZ*

I. Giriş

Kıta Avrupa’sında Fransız İhtilali ve bu İhtilalin etkisi ile ortaya çıkan hukuki belgelerde önemli yer tutan temel 
haklardan birisi de bilindiği üzere mülkiyet hakkıdır. Aslında bu haktan ilk bahseden belge Amerikan İhtilali sıra-
sında yayınlanan Virginia Haklar Bildirgesidir. 12 Haziran 1776’da halkın temsilcilerinden oluşan Virginia Meclisi 
tarafından kabul edilen, daha sonra Virginia Anayasası’nın başına da eklenen on altı maddelik bildiride insanların 
doğuştan itibaren eşit, özgür, bağımsız ve bazı haklara sahip oldukları vurgulanmıştır. İnsanların isteseler de feragat 
edemeyecekleri haklar ve özgürlükler vardır. Bu hakların başında mülkiyet hakkı yer almaktadır1. Fransız İhtilali 
sırasında 28 Ağustos 1789’da yayınlanan Fransız İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirgesi’nde de doğal, devredilemez 
ve vazgeçilemez haklardan bahsedilmiştir ki bunlardan birisi de mülkiyet hakkıdır. Üstelik belgede mülkiyet hakkına 
özel bir önem verilerek iki ayrı maddede bu haktan söz edilmiştir. Bildirgenin ikinci maddesinde her siyasal toplu-
mun amacının insanların doğal ve zamanaşımı ile kaybolmayan haklarının korunmasından ibaret olduğu söylenerek 
kişilerin doğal hakları sıralanmıştır. Bu haklardan birisi de mülkiyet hakkıdır. On yedinci maddede mülkiyet hakkına 
yeniden değinilmiştir. Maddeye göre mülkiyet hakkı kutsal ve dokunulmaz bir hak olduğu için hiç kimse bu haktan 
yoksun bırakılamaz. Bu konudaki tek istisna yasayla öngörülen kamusal ihtiyacın açıkça gerektirdiği hallerde adil ve 
peşin tazminat ödenmesi koşuluyla kişinin bu haktan mahrum bırakılabilmesidir2. 

Fransız İhtilalinin doğurduğu önemli fikir akımlarından olan liberalizmin temel kavramlarından birisi de mül-
kiyet hakkı ve bu hakkın korunmasıdır. Liberal anlayışa göre bireylerin kendi kişisel özerkliklerini her türlü kişisel 
ve keyfi güce karşı korumada başarılı olup olamayacakları özel mülkiyetin kabulüne ve güvenliğine bağlıdır. Liberal 
değerler evreninde özgürlük, mülkiyet ve mülkiyet haklarıyla yakından ilişkili değil adeta onunla özdeştir. Bir başka 
ifade ile mülkiyet hakkına sahip olmayan birey özgür de değildir. Liberal anlayış kişinin mülkiyeti üzerinde tasarruf 
ehliyeti (hukuki işlem ehliyeti) varsa bu tür bireyleri yurttaş olarak nitelendirir ve bu suretle sivil toplumun tam üye-
lerini yönetilmek ve savunulmak ihtiyacında olanlardan ayırır.

Osmanlı Hukuk sisteminde mülkiyet hakkı ve bu hakkın düzenlenişini inceleyebilmek için hem şer’i hukukun 
hem de örfî hukukun bu konudaki hükümlerini göz önüne almak gerekmektedir. İslâm Hukuku kişilerin özel mülkiyet 
hakkını kabul etmiş ve korumuştur. Kur’an’da mülkiyeti kazanma yollarını gösteren ayetler olduğu gibi Hz. Muham-
med’in fetihler sırasında mülk arazi tevcihlerinde bulunması, ihya kurumunu kabul ederek uygulaması şahsi mülkiyet 
anlayışının İslam hukukunca tanındığının delilleridir3. İslamiyet’te mülkiyetin kökeninin Allah’ta olduğu inancı bu 
hakkın kutsal ve dokunulamaz bir nitelik kazanmasına yol açmıştır. Bu çerçevede İslam Hukuku hükümlerinin geçerli 
olduğu Osmanlı Devleti’nde de en başından itibaren mülkiyet hakkının kabul edildiği ve korunduğu görülmektedir. 
Makale konumuz itibariyle bizi ilgilendiren nokta taşınmaz mülkiyeti olup, Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebi olan 

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Tarihi Anabilim Dalı, gakyilmaz@gazi.edu.tr
1 Gül Akyılmaz, Siyasi Tarih, Seçkin Yayınları, Ankara 2015, s. 62; Mehmet Semih Gemalmaz, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunun Genel 

Teorisine Giriş, Beta Basım Yayım ve Dağıtım, İstanbul 2001, s. 60-62.
2 Akyılmaz, Siyasi Tarih, s. 70-71; Gemalmaz, İnsan Hakları Hukuku, s.72-75; Recai Galip Okandan, Umumi Amme Hukuku, İstanbul Üniver-

sitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1968, s. 273-275.
3 Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1992, s. 10; A. Himmet Berki/H. Hamidi, 

İslam Hususi Hukukunun Ana Prensipleri, “Kur’anda Hukuk” Ankara 1962, s. 104, 106-107; Şakir Berki, Toprak Hukuku, Ankara Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesi Yayını, Ankara 1967, s. 58. 
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Hanefi mezhebi içtihadları çerçevesinde Osmanlı Hukukunda uzun bir süre sadece arazi taşınmaz mal olarak kabul 
edilmiştir. 1858 tarihli Arazi Kanunnamesi Osmanlı sınırları içindeki arazileri beş gruba ayırmıştır. Bunlar; mülk arazi 
(arazi-i memluke), miri arazi (arazi-i miriye), vakıf arazi (arazi-i mevkufe), metruk arazi (arazi-i metruke) ve mevat 
arazi (arazi-i mevat) dir. Osmanlı arazi hukukuna göre mülk arazi sahibi arazinin hem rakabe hem de tasarruf hakkına 
sahip olduğu için arazisi üzerinde her türlü hukuki ve fiili işlemi yapabilmiştir. Buna mukabil miri arazide rakabe 
hakkı devlete, vakıf arazide ise vakfa aittir. Mutasarrıflar bu arazilerde sadece tasarruf hakkına, bir başka ifade ile 
menfaat mülkiyetine (kullanım hakkına) sahip olmuşlardır. Bu çerçevede arazi üzerindeki hukuki ve fiili işlemlerinde 
birtakım sınırlamalar ortaya çıkmıştır. 

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nin gayrimüslim tebaası zimmi olarak adlandırılmış ve hukuki statü açısından 
Müslüman tebaadan farklı bir konuma oturtulmuştur. Bu özel statü bazı alanlarda zimmi tebaa açısından kısıtlamalar 
getirmiştir. Ancak bu kısıtlamaların içinde mülkiyet hakkı olmayıp, bu hak zimmiler açısından da geçerli olmuş, mül-
kiyet hakkının kullanımı konusunda hiçbir zaman din farkı bir önemi teşkil etmemiştir. Gayrimüslim Osmanlı tebaası 
bu hakkın kullanımı konusunda Müslüman tebaa ile aynı kurallara tabi olup, eğer eda ehliyetine sahiplerse her türlü 
hukuki işlemi yapabildikleri gibi taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmuşlardır. Bu konuda şer’iyye sicilleri ve arşiv 
belgelerinde sayısız örnek bulunmaktadır. Günümüzde mülkiyet hakkı kapsamında Osmanlı Devleti’nden Türkiye 
Cumhuriyeti’ne aktarılan sorunlardan birisi de Emvâl-i Metruke olarak nitelenen sevk ve iskâna tabi tutulan Erme-
nilerin geride bıraktıkları mallardır. Bilindiği üzere gerek Osmanlı Devleti gerekse Cumhuriyet döneminde konu ile 
ilgili çeşitli hukuki düzenlemeler yapılmış, hak sahiplerinin kayba uğramaması için önlemler alınmıştır. Ancak bugün 
Emvâl-i Metruke ile ilgili olarak karşılaşılabilecek en önemli hukuki sorun sevk ve iskâna tabi tutulan Ermenilerin 
mirasçısı olduğunu iddia edenlerin Türk mahkemelerinde taşınmaz mallarının iadesi için açabilecekleri davalar ve 
bu davaların sonuçlarına göre Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmalarıdır. Son adım ise Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesine gitmeleridir. AİHM’nde açılacak davalarda özellikle mülkiyet hakkının ihlal edildiği üzerinde 
durulacaktır. Muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde Türkiye AİHM’de 1915 olayları temelinde mülkiyet hakkının ih-
lali konusundaki davalarla ve tazminat talepleri uğraşmak zorunda kalacaktır. Burada önemli olan nokta Ermenilerin 
sevk ve iskânı ve Emvâl-i Metruke meselesi değerlendirilirken mutlaka olayların gerçekleştiği dönemdeki Osmanlı 
hukuk düzeni çerçevesinde konuya yaklaşmak gerektiği gerçeğini göz ardı etmemektir. Eldeki belgelerin ve tapu ka-
yıtlarının gösterdiği üzere Ermenilerden kalan taşınmazların önemli bir kısmı miri ve vakıf araziler olup, bunlar mülk 
arazilerden farklı bir hukuki statüye sahiplerdir. Bu nedenle konu Osmanlı Devleti’ndeki mülkiyet hakkının düzenle-
nişi ve o günkü anayasal yapı ve hukuki düzenlemeler çerçevesinde ele alınmalıdır. 

II. Osmanlı Hukukunda Mülkiyet Hakkı 

Osmanlı Hukuk sisteminin de temelini oluşturan İslam Hukuku kişilerin özel mülkiyet hakkını kabul etmiş ve 
korumuştur. Konuya arazi mülkiyeti açısından bakarsak İslam hukukunda arazinin özel mülkiyete konu olabildiği gibi 
kamu mülkiyetine de konu olabileceği görülmektedir. Arazi üzerinde hangi çeşit mülkiyetin geçerli olacağında esas 
belirleyici olan da toprakların nasıl ele geçirildiği konusudur. Örneğin fetihler sırasında kendi rızalarıyla İslamiyet’i 
kabul edenlerin toprakları ellerinde bırakılmış ve kendilerinden öşür vergisi alınmıştır. Buna karşılık silah kullana-
rak yapılan fetihlerde toprağın statüsünü belirleme yetkisi halifeye bırakılmıştır. Halife dilerse bu toprakları galipler 
arasında paylaştırmış, dilerse mülkiyetlerini Beytülmale alıkoymuş ya da eski sahiplerinin ellerinde bırakıp vergi 
almıştır4. Sonuç itibariyle fetihler sonucu ele geçirilen toprakların dağıtımı meselesi mülk arazi, mülk olmayan arazi 
şeklinde bir sınıflandırmanın ortaya çıkmasına yol açmıştır5.

Hz. Ömer zamanından itibaren fethedilen toprakların bir bölümü eski sahiplerinin ellerinde bırakılmış veya “ka-
tia” ismiyle anılan toprak parçaları vergilerini toplamak üzere çeşitli kişilere özel mülk olarak tahsis edilmiştir. Her iki 
durumda da topraklardan öşür vergisi alınmıştır6. Aslında Hz. Muhammed döneminden başlayarak ikta tahsislerinin 
yapıldığı görülmektedir. Hz. Muhammed İslam’ın yayılmasını hızlandırmak, fetihleri teşvik etmek, ölü arazilerin 
canlandırılmasını sağlamak için toprak tahsisleri yapmıştır7. Hz. Ebu Bekir döneminde de devam eden bu uygulamaya 
Hz. Ömer biraz temkinli yaklaşmakla birlikte yine bu dönemde fetihler sırasında sahipsiz kalan toprakların rakabesi 
devlete alıkonulmak şartı ve tasarruf hakkı devlete vergilerini ödemek kaydıyla kişilere havale edilecek şekilde ikta 

4 Halil Cin/Gül Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, 9. Bası, Sayram Yayınları, Konya 2017, s. 493-494.
5 İslam hukuku arazi mülkiyetinde rakabe ve tasarruf hakkı olmak üzere iki ayrı unsurun varlığını kabul ederek böyle bir ayrımı kolaylaştırmış-

tır. Rakabe kuru mülkiyet anlamına gelirken tasarruf hakkı faydalanma hakkıdır. Mülk arazide her iki unsur birlikte bulunurken, mülk olmayan 
arazide bu iki unsur birbirinden ayrılmış, rakabe devlete, tasarruf hakkı ise şahıslara ait olmuştur. 

6 Fatma Acun, “Klasik Dönem Eyalet İdare Tarzı Olarak Tımar Sistemi ve Uygulaması”, Türkler, c. 9, Ankara 2002, s. 90.
7 Mustafa Demirci, “İkta”, TDVİA, c. 22, İstanbul 2000, s. 43. İslamiyet’in İlk dönemlerinde iktaların bir kısmı mülkiyet üzere verilirken, bir 

kısmında ise mülkiyet devlete alıkonup, sadece tasarruf hakkı şahıslara devredilmiştir.
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uygulaması başlatılmıştır8. Hz. Osman döneminde uygulamanın kapsamı genişletilmiştir. 
Tıpkı İslam Hukukunda olduğu gibi Osmanlı Hukukunda da mülkiyet hakkı tanınarak, korunması için önlemler 

alınmıştır. Örneğin mülkiyet hakkına bir saldırı olarak nitelenebilecek hırsızlık ve yol kesme suçları İslâm-Osmanlı 
Ceza Hukukunda son derece ağır cezai müeyyidelere bağlanmıştır. Hırsızlık suçu işleyenlerin sağ eli bilekten kesilir-
ken, yol keserek insanların mallarına zarar verenlerin sağ el ve sol ayakları çaprazlama kesilmiştir. 1858 Osmanlı Ceza 
Kanunnamesine göre hırsızlık suçu işleyenlere 15 yıldan az olmamak üzere kürek cezası verilir9. Aynı kanuna göre 
yol kesip, mala zarar veren eşkiya suçunun ağırlığına göre muvakkat ya da müebbet kürekle cezalandırılır. Borçlar 
Hukuku kapsamında ise haksız fiil başlığı altında toplanan gasb ve itlafla ilgili düzenlemelerde başkalarının mallarına 
zarar verenlere tazminat yükümlülüğü getirilmiştir10.Osmanlı Devleti’nde mülkiyet hakkının ilk kez yazılı bir belgede 
yer alması ise Tanzimat Fermanı ile olmuştur. 1839 tarihli Fermanda siyasi liberalizmin önemli kavramlarından olan 
mülkiyet hakkı ve bu hakkın korunması temel bir ilke olarak ortaya çıkmıştır. Fermanda mülkiyet hakkı tanınırken 
müsadere yasağı ve vergilendirmede uygulanacak ilkeler doğrultusunda mal güvenliği de kabul edilmiştir11. 1876 ta-
rihli Osmanlı Anayasasının (Kanun-i Esasi) 21. maddesi mülkiyet hakkından ve sınırlarından bahsetmektedir. “Herkes 
usulen mutasarrıf olduğu mal ve mülkten emindir. Menafii umumiye için lüzumu sabit olmadıkça ve kanunu mucibince 
değer pahası peşin verilmedikçe kimsenin tasarrufunda olan mülk alınamaz.” Madde metninden de anlaşılacağı üzere 
mülkiyet hakkına ancak kamu yararı söz konusu ise (menafii umumiye genel yarar anlamına gelmekle birlikte madde 
metninden anlaşıldığı üzere burada kastedilen kamu yararıdır) ve malın gerçek değeri üzerinden parası peşin verilirse 
bir sınırlama getirilebilir ve kişilerin tasarrufunda olan mülkler alınabilir. Bu müessese istimlâk günümüz hukukun-
daki ifadesi ile kamulaştırmadır. 24. madde de ise mülkiyet hakkını ortadan kaldırabilecek olan müsadere yasaklan-
mıştır12. Osmanlı Devleti’nin Medeni Kanunu olarak kabul edilen Mecellede de mülkiyet hakkına vurgu yapılmış 
olup, 1192. maddesine göre, “Herkes mülkünde keyfe ma yeşa tasarruf eder”. Mecellede mülkiyet hakkının sınırları 
da belirtilmiştir. Mecellenin ifadesiyle “başkasının hakkı taalluk ederse maliki mülkünde istiklal üzere tasarruftan 
men eder”. Hakkın kötüye kullanılması yasağı da malikin mülkiyet hakkına getirilen önemli kısıtlamalardan birisidir. 
Bir kimse malını dilediği gibi kullanma hakkına sahip olmakla birlikte, bu kullanım sırasında başkasına “fahiş zarar” 
verirse, devlet veya yetkili kıldığı makamlar, mülke müdahale edebilirler. Mecellede bu durum “hiç kimse mülkünde 
tasarruftan men olunamaz. Meğerki ahara zararı fahiş ola. O halde men olunabilir”13 şeklinde ifade edilmiştir. Me-
cellede mülkiyet hakkına getirilen önemli sınırlamalardan birisi olan ve Kanun-i Esasi’nin 21. maddesinde mülkiyet 
hakkı düzenlenirken belirtilen istimlâk (kamulaştırma) ile ilgili de hüküm yer almaktadır. Öncelikle Mecellenin külli 
kaideler kısmının 21-22-26-27-30-58. maddeleri istimlâkin temel esasları ile yakından bağlantılıdır. Ayrıca Mecelle 
istimlâk konusunu 1216. maddesinde özel olarak düzenlemiştir. Maddeye göre “İhtiyaç olduğunda, devlet başkanının 
emri ile bir kimsenin mülkü, kıymeti ödenmek sûretiyle satın alınarak yola katılabilir. Fakat satış bedeli ödenmedikçe, 
mal sahibinin elinden alınamaz” 14.

Osmanlı Hukukunda mülkiyet hakkından söz ederken üzerinde durulması gereken hususlardan birisi de Osmanlı 
Hukukundaki menkul-gayrimenkul mal ayrımıdır. Osmanlı Devleti’nde Mecellenin kabulüne kadar devletin resmi 
mezhebi olan Hanefi mezhebinin içtihatlarına göre sadece arazi taşınmaz mal olarak kabul edilmiş, ağaç, ev, dükkân, 
fabrika, depo gibi şeyler arazi ile birlikte satılırsa gayrimenkul, tek başına ele alınırsa menkul mal olarak değerlendi-
rilmiştir. 

Mecellede ise taşınır taşınmaz mal ayrımında resmi mezhebin görüşünden bir parça uzaklaşılarak Maliki mezhe-
binin içtihatlarına yaklaşıldığı görülmektedir. Bununla beraber şuf’a (ön alım) hakkının düzenlendiği 1019. ve 1020. 
maddelerde yeniden Hanefi görüşünün benimsendiği anlaşılmaktadır. 1019. maddeye göre vakıf arazi ve miri arazi 

8 Yılmaz Kurt, “Osmanlı Toprak Yönetimi”, Osmanlı, c. 3, Ankara 1999, s. 59; Osman Turan, “İkta”, İ.A. c. 5/II, s. 950. Emeviler ve Abbasiler-
de ikta kurumunun gelişimi için bkz. Demirci, “İkta”, s. 43-44.

9 Cin/Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s.256, 258, 280. 
10 Mecelle’nin 891. maddesine göre gasb edilen mal gâsıbın herhangi bir müdahalesi sonucu veya müdahalesi olmadan telef olursa, gâsıp söz 

konusu mal tıpkısı bulunabilecek mallardan ise tıpkısını, tıpkısı bulunamayan mallardan ise gasp anındaki değerini tazmin etmek zorundadır. 
Yine Mecelle’nin 897 ve 899. maddelerine göre gasbolunan mal meyve, sebze gibi şeylerden olup, gâsıbın elinde kurumak suretiyle şekli ve 
diğer özellikleri değişirse mal sahibi malı aynen kabul edebileceği gibi bedelinin tazminini de talep edebilir. Bir diğer haksız fiil türü olan 
itlafta da mübaşereten itlaf söz konusu ise yani bir şey kişi tarafından bizzat telef edilmişse kasıt olmasa da verdiği zararı tazmin etmek zo-
rundadır. Tesebbüben itlaf bir başka ifade ile bir şeyin telefine sebep olma durumunda da kasıt varsa, bilerek isteyerek zarar verilmesine sebep 
olunmuşsa tazmin mükellefiyeti vardır, ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Akif Aydın, “Eski Hukukumuzda Bir Haksız Fiil Türü Olarak İtlâf”, 
İslâm ve Osmanlı Hukuku Araştırmaları, İz Yayıncılık, İstanbul 1996, s. 117-130.

11 Akyılmaz, Siyasi Tarih, s. 186-187.
12 Gül Akyılmaz, Osmanlı Devleti’ndeki Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde Ermeniler ve Geride Bıraktıkları Mallar (Emvâl-i Metruke), 

AVİM, Ankara 2017, s. 74-75.
13 Mecelle madde 1197. 
14 “Lede’l-hace emri sultani ile bir kimsenin milki kıymeti ile alınıp tarika ilhak olunabilir. Fakat tediye-i semen olunmadıkça milki yedinden 

alınamaz”, Osmanlı Hukukunda istimlâk hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Nuran Koyuncu, “Mecelle’de İstimlâk”, Uluslararası Mecelle 
Sempozyumu Türkçe Tebliğleri Elektronik Kitabı, 25-27 Ekim 2017, Bursa, Türkiye Adalet Akademisi, Ankara 2017, s. 514-523. 
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üzerinde bulunan mülk ağaçlar ve binalar menkul (taşınır) hükmünde olduğu için bunlarda şuf’a (önalım) hakkı söz 
konusu olamaz. 1020. maddeye göre ise mülk arazi üzerindeki ağaçlar ve binalarla birlikte satıldığı zaman yere bağlı 
olarak ağaçlar ve binalarda da önalım hakkı uygulanır. Yalnız ağaçların ve binaların satılması halinde ise önalım hak-
kından söz edilemez. 

Bilindiği üzere Osmanlı hukukunda vakıf arazide arazinin mülkiyeti vakfa, miri arazide ise devlete ait olduğu 
için ağaç ve binaların arazi ile birlikte satılması mümkün değildir. Onun içinde 1019. maddede Hanefi içtihatları 
çerçevesinde menkul mal olarak kabul edilmişlerdir. Buna mukabil mülk arazide, arazi, ağaç ve binalar aynı kişiye 
ait olduklarından arazi ile birlikte satılırlarsa gayrimenkul, ayrı satılırlarsa menkul mal olarak değerlendirilmişlerdir. 
Osmanlı Hukukundaki menkul mal-gayrimenkul mal tanımından anlaşılacağı üzere gayrimenkul dendiğinde esas kas-
tedilen arazidir. Ev, bina ve ağaçların durumu ise arazi çeşidine göre değişebilmektedir15.

Osmanlı tebaası olarak zimmiler de tıpkı Müslüman tebaa gibi mülkiyet hakkına sahip olup, bu hak devlet tara-
fından korunmuştur. Osmanlı Devleti gayrimüslimlerin yaşadığı toprakları fethettiği zaman İslam Hukukunun konu 
ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde onlara zimmet anlaşması yaparak zimmi statüsünü kazanmaları teklifinde bu-
lunmuştur. Bu teklifi kabul etmeyen gayrimüslimlerin ise Osmanlı topraklarını terk etmesi gerekmiştir. Zimmet an-
laşmasını yapan gayrimüslimler Osmanlı tebaası olma hakkını kazanarak zimmi adını almışlardır. Osmanlı Devleti 
zimmiler konusunda Islahat Fermanı’na kadar büyük oranda İslam Hukukunun bu konudaki hükümlerini uygulayarak 
gayrimüslim tebaasına özel bir statü tanımıştır. Bu statü başta kamu hizmetlerine girme, mahkemelerde şahitliklerinin 
kabul edilmemesi olmak üzere bazı hukukî kısıtlamalar getirse de mülkiyet hakkı ve eda ehliyeti konusunda Müslü-
man tebaa ile aynı haklara sahip olmuşlardır. Zaten zimmet anlaşmasında devlet ve gayrimüslimler karşılıklı olarak 
taahhütlerde bulunurken devletin verdiği sözlerden birisi de gayrimüslimlerin mal güvenliğini sağlamak ve mallarına 
yönelecek tehditleri bertaraf etmek, meydana gelebilecek zararların tazminini sağlamaktır. Hatta bu konuda zimmiler 
için önemli bir istisna da yapılmıştır. Osmanlı Hukukunda bir şeyin mal kabul edilerek korunabilmesi için “mütekav-
vim” bir mal olması yani İslam Hukukunca mal kabul edilmesi gerekir. Bu çerçevede şarap, domuz mütekavvim mal 
kabul edilmediği için koruma altına alınmamıştır. Ancak Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebi olan Hanefi mezhebi 
Müslümanlar tarafından hukuki değere sahip bir mal olarak kabul edilmeyen ve bu sebeple haksız fiile karşı korun-
mayan malları zimmiler açısından mütekavvim olarak kabul ederek haksız fiillere karşı korumuştur16. 

İslam-Osmanlı Hukukunda vücub ve eda ehliyetinin kazanılmasında da din belirleyici bir kıstas değildir. Bilin-
diği üzere vücub ehliyeti hak ve borçlara ehil olmayı ifade edip sağ olarak doğan herkes (köleler hariç) tam vücub 
ehliyetine sahiptir. Eda ehliyeti ise hukuki işlem ehliyeti olup, kişinin kimsenin izni ve icazeti olmaksızın hak ve borç 
doğurucu işlemleri yapabilmesidir. Tam eda ehliyetinin üç şartı olup bunlar temyiz kudreti, buluğ ve rüşttür. Osmanlı 
Devleti’nde akıl, baliğ ve reşid olarak tam eda ehliyetine sahip olan kişiler ister Müslüman isterse gayrimüslim olsun-
lar mali yönü olan akitler de dâhil olmak üzere her türlü hukuki işlemi yapma yetkisine sahip olmuşlardır17. Dolayısı 
ile Osmanlı Devleti’nin zimmi tebaası taşınır taşınmaz her türlü malın mülkiyetini edinebilmiş ve tam eda ehliyeti-
ne sahip oldukları sürece malları üzerinde her türlü hukuki tasarrufu yapabilmişlerdir. Ayrıca mülkiyet hakkının bir 
uzantısı olarak nitelenebilecek şekilde miras hukuku alanında muris ve varis olabilmişlerdir. Burada Osmanlı Miras 
Hukukunda din farkının bir miras engeli teşkil ettiği ve Müslümanlarla gayrimüslimlerin birbirlerine mirasçı olama-
yacaklarını belirtmek gerekir. 

III. Osmanlı Hukukunda Arazi Mülkiyeti Ve Gayrimüslimlerin Taşınmaz Edinimi

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren farklı statüde tarım arazileri mevcut olmuştur. Bu çerçevede rakabe 
ve tasarruf hakkının aynı kişide toplandığı mülk topraklar, herkesin ya da belirli bir grup insanın yararlanmasına 
tahsis edilen metruk arazi, kimsenin kullanımında olmayan ve ziraate elverişsiz mevat arazi, rakabesi vakfa, tasarruf 
hakkı kişilere ait olan vakıf araziler ve rakabesi devlete, tasarruf hakkı şahıslara ait olan miri araziler ortaya çıkmıştır. 
Osmanlı Devleti’nde tarım topraklarının önemli bir kısmını miri ve vakıf araziler oluşturmuştur. Devletin ilk dönem-
lerinden itibaren karşımıza çıkan bu beş çeşit arazi 1858 Arazi Kanunnamesinde aynen korunarak Osmanlı ülkesinde 
beş çeşit arazinin varlığı kabul edilmiş ve hukuki statüleriyle ilgili ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Ermenilerin 
geride bıraktıkları mallarla ilgili olarak hukuki değerlendirmelerin yapılabilmesi için özellikle Osmanlı arazi hukuku 
ve taşınmaz mülkiyeti ile ilgili bazı temel bilgilerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Çünkü Emvâl-i Metruke olarak 

15 Osmanlı Hukukunda menkul-gayrimenkul mal ayrımı konusunda bkz. Gül Akyılmaz, “Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin Geride Bıraktıkları 
Mallarla (Emvâl-i Metruke) İlgili İlk Hukuki Düzenlemeler”, Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış Tarih-Siyaset-Hukuk, Editörler: Ha-
san Celal Güzel-Kemal Çiçek-Bestami S. Bilgiç, Yeni Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara 2017, s. 493-494; Akyılmaz, Emvâl-i 
Metruke, s. 47-48. 

16 Cin/Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 190-191. 
17 Osmanlı Hukukunda vücub ve eda ehliyeti için bkz. Cin/Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 287-293.
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nitelenen mallar her ne kadar menkul ve gayrimenkul mallardan oluşuyor olsa da günümüzde yargı sürecine yansıyan 
davalar hep taşınmazlar, özellikle de arazi ile ilgili olanlardır. 

İslam-Osmanlı hukukçuları mülkiyet hakkını çeşitli tasniflere tabi tutmuşlardır. Konumuz açısından bunlardan 
ikisi son derece önemlidir. Bunlardan ilki “ayn mülkiyeti”dir. Ayn mülkiyeti eşyanın maddi varlığına, bizzat kendisine 
sahip olmaktır. Ayn mülkiyetine “rakabe mülkiyeti” de denmiştir. Ayn mülkiyetine sahip olan kişi o şeyin aynı zaman-
da yararlanma ve kullanma hakkına da sahip olur18. Ancak Osmanlı Devleti’nde miri arazi ve vakıf arazi örneğinde 
olduğu gibi bir malın ayn mülkiyetinin bir şahısta ya da devlet veya vakıfta bulunması ve yararlanma hakkının başka 
bir şahısta bulunması mümkündür. 

Mülkiyetin diğer çeşidi menfaat mülkiyetidir. Menfaat mülkiyeti bir malın yararlanma, kullanma hakkına sahip 
olmaktır. Miri arazi ve vakıf arazide mutasarrıfın sahip olduğu hak menfaat mülkiyetidir. 

Ayn mülkiyeti ile menfaat mülkiyeti arasında önemli farklar vardır. Ayn mülkiyeti istisnalar dışında menfaat 
mülkiyetini de doğurur. Aksi ise mümkün değildir. Yani menfaat mülkiyeti ayn mülkiyetini doğurmaz. Ayn mülkiyeti 
devamlı, menfaat mülkiyeti ise sürelidir. Hanefi hukukçulara göre ayn mülkiyeti mirasla intikal eder, menfaat mül-
kiyeti intikal etmez. Diğer mezhep hukukçuları ise menfaat mülkiyetinin de mirasla intikal edebileceği görüşünde-
dirler19. Miri arazi rejiminde ise mutasarrıfın sahip olduğu menfaat mülkiyeti ya da tasarruf hakkının özellikleri biraz 
daha farklıdır. Miri arazinin tasarruf hakkı mutasarrıfa süresiz olarak devredilir. Mutasarrıf yükümlülüklerini yerine 
getirdiği sürece akid devam eder. Ayrıca tasarruf hakkı mirasçılara örfi miras hukuku kurallarına göre intikal eder. 

Verdiği yetkiler açısından mülkiyet hakkı tam ve eksik mülkiyet olarak ikiye ayrılır. Tam mülkiyet ya da mülki-
yet-i kâmile bir malın hem çıplak mülkiyetinin hem de menfaat mülkiyetinin aynı kişide toplanması demektir. Mülk 
arazide arazi sahibinin sahip olduğu mülkiyet hakkı mülkiyet-i kâmiledir. Bu çeşit bir mülkiyet hakkına sahip olan 
malik mal üzerinde her türlü fiili ve hukuki tasarrufta bulunabilir. Eksik mülkiyet bir başka deyimle mülkiyet-i nakısa 
ise bir malın sadece rakabe mülkiyetine yahut sadece menfaat mülkiyetine sahip olmaya denir. Eksik mülkiyetin iki 
çeşidi vardır. Birincisi sadece rakabe mülkiyetine sahip olmaktır. Miri arazi üzerinde devletin ya da vakıf arazide 
vakfın sahip olduğu mülkiyet hakkı rakabe mülkiyetidir. Bu çeşit mülkiyet sahibine kullanım ve yararlanma hakkı 
sağlamaz. İkincisi ise sadece yararlanma ve kullanma hakkı veren menfaat mülkiyetidir. Miri arazi üzerinde reayanın 
ya da vakıf arazi üzerinde mutasarrıfın sahip olduğu mülkiyet hakkı bu çeşit bir mülkiyettir ve sahibinin arazi üzerinde 
fiili ve hukuki tasarruflarını sınırlar. 

Ermenilerin geride bıraktıkları taşınmazlar söz konusu olduğunda mülk arazi, miri arazi ve vakıf arazi ayrımı 
önem kazanmaktadır. Çünkü Emvâl-i Metruke ile ilgili hukuki düzenlemeler ve merkezden vilayetlere gönderilen 
emirlerde kullanılan kavram ve ifadelerden geride kalan taşınmazların büyük oranda miri ve vakıf arazilerden oluştu-
ğu anlaşılmaktadır. Nitekim Osmanlı arazi rejimi içinde arazi üzerinde özel mülkiyet hakkı kabul edilmekle birlikte 
çok yaygın değildir. Ayrıca Avrupa feodalitesine benzer bir yapının ve toprağa bağlı bir aristokrasinin oluşmasını 
engellemek için özel şahısların çok büyük arazilere sahip olmasına sıcak bakılmamıştır. Hatta bu bir devlet politikası 
olarak benimsenerek devletin arazi rejiminin temelini miri arazi oluşturmuştur20. 

Mülk arazi, rakabe ve tasarruf hakkının kayıtsız şartsız aynı şahsa ait olduğu ve malikinin kimsenin iznine muh-
taç olmadan kanunun çizdiği sınırlar içinde arazisine dilediği gibi tasarruf edebildiği arazi çeşididir. Bir başka ifade 
ile mülk arazinin sahibi satım, kira, vakıf, hibe, vasiyet gibi hukukî işlemleri ya da ağaç dikmek, bina yapmak gibi fiili 
tasarrufları izne gerek olmadan yapabilir21. 

Miri arazi kuru mülkiyeti (rakabe) devlete ait olmak üzere tasarruf hakkının belli bir bedel mukabilinde süresiz 
olarak şahıslara tefviz edildiği arazidir. Miri arazide ayn mülkiyeti yani rakabe hakkı ve menfaat mülkiyeti farklı 
ellerde toplanmıştır. Rakabe hakkı devlete aitken, toprağın kullanım ve yararlanma hakkı bir başka deyimle menfaat 
mülkiyeti reayaya devredilmiştir. Tasarruf hakkından yararlanan reaya arazinin kuru mülkiyetine sahip olmadığı için 
arazi üzerindeki fiili ve hukuki tasarruflarına sınırlamalar getirilmiştir. Bu çerçevede mutasarrıf miri arazi üzerine 
ağaç dikmek, bina yapmak, toprağından tuğla ve kiremit yapmak, çayır olarak tasarruf ettiği miri araziyi tarla haline 
getirmek için arazi memurundan izin almak zorundadır22. 

18 Ali Haydar, Düreru’l Hükkam Şerhu Mecelleti’l-Ahkâm, c. I, İstanbul: 1330, 227-228; Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, c.3, 
Nesil Yayınları, İstanbul 1986, s. 42-43. 

19 Ali Haydar, a.g.e., 228.
20 Akyılmaz, Emvâl-i Metruke, s. 37-38.
21 Cin /Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, 498; Mülk arazinin kapsamına giren topraklar için bkz . Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin 

Bozulması, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1992, s. 26-34; Ali Haydar, Şerh-i Cedid-i Kavanin-ül Arazi, İstanbul 1331, s. 16 vd; Halis 
Eşref, Külliyat-ı Şerh-i Kanun-ı Arazi, İstanbul 1315, s. 53 vd; Atıf Bey, Kanunname-i Arazi Şerhi, İstanbul 1330, s. 15 vd.; Ebulul Mardin , 
Toprak Hukuku Dersleri, Stad Matbaası, İstanbul 1947, 5 vd. 

22 Cin /Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s.527-528; Cin, Osmanlı Toprak Düzeni, s.125-133; Halis Eşref, Külliyat-ı Şerh-i Kanun-ı Arazi, 225, 250, 
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Miri arazi mutasarrıfı arazi üzerinde sadece tasarruf hakkına sahip olduğu için bazı hukuki tasarrufları ise hiçbir 
şekilde yapamaz. Mutasarrıf miri araziyi satamaz, hibe ve vasiyet edemez. Miri arazi mutasarrıfın borcundan dolayı 
cebr-i icraya konu olamaz. Rehnedilemez, ölünceye karşı beslemek kaydıyla ferağ edemez. Zamanaşımı yoluyla mu-
tasarrıf miri arazinin mülkiyetini kazanamaz. Sadece on seneden beri nizasız ve fasılasız miri araziye tasarruf etmişse 
arazi üzerinde hakk-ı kararı yani zamanaşımından doğan tasarruf hakkı olduğu kabul edilerek, bu konudaki davalar 
dinlenmez23. Bu çerçevede mutasarrıfın yapabileceği en önemli hukuki tasarruf miri arazinin ferağ edilmesidir. Ferağ, 
miri arazi mutasarrıfının bu arazi üzerindeki tasarruf hakkını devletin izni ile bedelli veya bedelsiz olarak bir başka-
sına devretmesidir24. Ferağ işleminde önemli olan nokta arazi üzerinde mevcut mülk ağaç, bağ, bahçe veya binaların 
sahibi olan miri arazi mutasarrıfının, söz konusu ağaç ve binaları başkasına satmak istediği zaman, bunların zeminini 
teşkil eden araziyi de aynı şahsa ferağ etmek zorunda olmasıdır. Bu sebeple mutasarrıf ağaç ve binaları bir kimseye 
satıp, araziyi de bir başkasına ferağ edemez25. 

Vakıf araziler konusunda bilgi vermeden önce vakfın tanımını yapmak gerekir. Vakfın tanımı konusunda Osmanlı 
Devleti’nin resmi mezhebi olan Hanefi mezhebi içinde içtihad farklılıkları vardır. Osmanlı Hukukunda vakıf konusun-
da Ebu Yusuf ve İmam Muhammed’in tanımı kabul edilmiştir. Buna göre vakıf “bir malın kullanım hakkı şahıslara, 
mülkiyeti Allah’a ait olmak üzere başkasının mülkiyetine vermekten(temlik) veya mülkiyetini almaktan (temellük) alı-
koymaktır”26. Tanımda mülkiyeti Allah’a ait olmak mecazi bir ifade olup, kamunun mülkiyetinde olmak şeklinde anla-
şılması gerekmektedir. Bir başka ifade ile hiçbir gerçek şahsın mülkiyetinde bulunmadığı vurgulanmaya çalışılmıştır. 

Emvâl-i Metruke ile ilgili olarak yapılan hukuki düzenlemelerden anlaşıldığı kadarıyla sevk ve iskân edilen 
Ermenilerden kalan arazilerin önemli bir kısmını da vakıf araziler oluşturmaktadır. İslam Hukukuna göre vakfedilen 
malın taşınmaz (akar) olması gerekir. Osmanlı Devleti’nin resmi mezhebi olan Hanefi mezhebi sadece araziyi gayri-
menkul mal olarak kabul ettiği için vakfın kapsamı son derece kısıtlanmıştır. Uygulamada zorluklar yaşanınca diğer 
mezheplerin görüşlerinden istifade edilerek bazı istisnalar kabul edilmiştir. Bu çerçevede taşınmaz vakfedilirken ona 
bağlı olan menkullerin de vakfedilebileceği kabul edilmiştir. Böylelikle Osmanlı Devleti’nde arazi üzerindeki bina ve 
ağaçların da vakfedilmesi mümkün olmuştur.

Vakfa tahsis edilen mal ya aynıyla intifa olunan yani amacının gerçekleşmesi için bizzat kullanılan bir maldır ya 
da vakfa gelir getirmek üzere tahsis edilmiş olup, gelirinden yararlanılan bir maldır. Birinci grupta bulunan mallara 
“müessesat-ı hayriye” denilir. Bunlar cami, medrese, köprü, çeşme, hastane gibi vakıf mallardır. Gelirlerinden yararla-
nılan vakıf mallara ise “müstegallat-ı vakfiye” denilir ki bunlar çiftlik, ev, iş hanı, maden ocağı, bağ, bahçe gibi mallar-
dır. Konumuzu ilgilendiren vakıf mallar da esas itibarıyla bu gruptur. Müstegallat-ı vakfiyenin işletilme yollarından en 
önemlisi kira akdidir. İslam Hukuku vakıf malları kamu malları ve yetim mallarında olduğu gibi korunmaya muhtaç 
mallar statüsünde kabul ederek genel kira hükümlerinden farklı esaslara bağlamıştır. Bu hükümlerden bir tanesi de 
kira süresinin belirli olmasıdır. Osmanlı Hukukuna göre çiftlik, arazi gibi vakıf malları en fazla üç yıl süreyle, ev, 
dükkân gibi vakıf malları ise bir yıl süreyle kiraya verilebilirler27. 

Osmanlı Devleti’nde vakıf malların uzun süreli kiralandığı örnekler de vardır. İcareteynli ve mukataalı vakıf uy-
gulaması bu konudaki iki önemli örnektir. Hanefi mezhebinde vakıf mallar için istisnai olarak kabul edilen uzun süreli 
kira akdi (icare-i tâvile) türlerinden birisi icareteynli vakıflardır.28. İcareteynli vakıflarda kiracıdan icare-i muaccele ve 
icare-i müeccele olarak iki ayrı kira bedeli alınır. İcare-i muaccele peşin kira bedeli olup, vakıf malın gerçek değerine 
eşit veya yakın bir meblâğdır. İcare-i müeccele ise periyodik ödemelerden oluşan kira bedelidir ve kiracı her yıl veya 
ay sonunda ödeme yapar29. İcareteynli vakıflarda arsa ve üzerine yapılan binanın mülkiyeti vakıf hükmi şahsiyetine 

165-166; Atıf Bey, Kanunname-i Arazi Şerhi, 59-65, 104-108; Ali Haydar, Kavanin-ül Arazi, 74-77, 147. 
23 Cin /Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 534-535. 
24 Ferağ işlemi şarta bağlı olup olmamasına göre kat’i ferağ ve ve şarta bağlı ferağ olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Kat’i ferağ mutasarrıfın tasarruf 

hakkını herhangi bir şart ileri sürmeksizin kat’i olarak devretmesidir. Şarta bağlı ferağ ise tasarruf hakkının belli şartlar karşılığında devre-
dilmesidir. Üç şekilde ortaya çıkabilir. Vefaen ferağ, istiğlalen ferağ, ölünceye kadar beslemek şartıyla ferağ. Vefaen ferağ mutasarrıfın miri 
arazi üzerindeki tasarruf hakkını borç karşılığında borcunu ödediği zaman kendisine iade edilmek şartıyla ferağ etmesidir. Osmanlı Arazi Hu-
kukunda miri arazinin borç karşılığında rehnedilmesi yasak olduğu için vefaen ferağ müessesesi geliştirilmiştir. İstiğlalen ferağda mutasarrıf 
belli bir miktar borç karşılığında miri arazinin tasarruf hakkını borç veren kişiye ferağ eder, sonra aynı araziyi kiralar. Ölünceye kadar bakma 
şartıyla ferağ ise taraflardan birinin diğerine ölünceye kadar bakması, gözetmesi karşılığında bakıma muhtaç olan tarafın bakma taahhüdünde 
bulunan tarafa miri arazinin tasarruf hakkını devretmesidir, Cin/ Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi,  s. 532-534.

25 Arazi Kanunu md. 49; Ali.Haydar, Kavanin-ül Arazi, s. 279–283; Halis Eşref, Kanunname-i Arazi Şerhi, s. 327; Atıf Bey, Kanunname-i Arazi 
Şerhi, s. 178–179.

26 Ahmet Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, s. 42; Ali Him-
met Berki, Vakıflar, c. I, Cihan Kitaphanesi, İstanbul 1940, s. 40; Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, c. II, İsmail Akgün 
Matbaası, İstanbul 1966,s. 664-665. 

27 Cin/ Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 339-340; Akgündüz, Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, s. 313-314. 
28 Cin / Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 345; Akgündüz, Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, s. 363–366; Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk 

Tarihi, Beta Basın Yayın Dağıtım, İstanbul 1999, s. 267. 
29 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukuki İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, c. 5, Bilmen Matbaacılık, İstanbul 1985, s. 21–22; Akgündüz, Osmanlı 
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aittir. Kiracının sadece süresiz tasarruf hakkı vardır. Ayrıca vakıf akarı başkasına kiralayabileceği gibi, sahip olduğu 
tasarruf hakkını vakfın mütevellisinin iznini alarak bir başka şahsa ferağ edebilir30. İcareteynli vakıf mutasarrıfı öldüğü 
zaman vakıf arazi üzerinde sahip olduğu tasarruf hakkı mirasçılarına intikal eder. Bu intikal İslam miras hukuku kural-
larına göre değil örfi hukuk kurallarına göre olur. Böyle bir durumda mirasçılardan yeniden icare-i muaccele alınmaz. 
İcareteynli vakıf mutasarrıfının mirasçısız ölmesi halinde tasarruf hakkı vakfa geri döner. Vakfın bundan sonra icare-i 
vahide ile kiraya verilmesi gerekir. Ancak uygulamada bu prensibe uyulmadığı görülmektedir. 

Mukataalı vakıflar da icareteynli vakıflar gibi uzun süreli kira akdine konu olan vakıflardır. Mukataa usulü de 
yangın, deprem gibi sebeplerle harap olan vakıfları ihya etmek için kabul edilmiş bir usuldür. Mukataalı vakıfların 
ayırıcı özelliği arsa veya arazinin mülkiyetinin vakfa, bunların üzerine yapılan binaların veya dikilen ağaçların mül-
kiyetinin ise mutasarrıfa ait olmasıdır. Mukataalı vakıfların icareteynli vakıflardan en önemli farkı da budur. Zira 
yukarıda da belirtildiği üzere icareteynli vakıflarda gerek arsa ve arazinin, gerekse bina ve ağaçların mülkiyeti vakfa 
aittir. Mukataalı vakıf mutasarrıfının en önemli mükellefiyeti her sene vakfa kira bedeli ödemektir. Bu kira bedeline 
mukataa veya icare-i zemin denmiştir31. Osmanlı uygulamasında mukataalı vakıflarda da icare-i muaccele denilen 
peşin kira bedelinin de alındığı ve bu bedelin vakıf malların tamiri için sarf edildiği görülmektedir32. 

Mukataalı vakıf mutasarrıfı arazi üzerindeki bina ve ağaçları mütevellinin iznini almadan bir başkasına satabilir. 
Ancak bina ve ağaçları satın alan kişi bunların üzerinde bulunduğu arazi ve arsanın sahibi olan vakfa periyodik olarak 
zemin kirasını ödemek zorundadır. 

Mutasarrıf ölünce mukataalı vakıf üzerindeki tasarruf hakkı mirasçılarına örfi hukuk hükümlerine göre intikal 
eder. Buna karşılık vakıf arazi üzerinde mutasarrıfın mülkü olan ağaç ve binaların bulunması durumunda ise bunlar 
İslam miras hukuku hükümlerine göre mirasçılara geçeceğinden bunların üzerinde bulunduğu arsa ve arazi de aynı 
hükümlere göre mirasçılara intikal edecektir33. 

Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin sahip oldukları mülkiyet hakkı çerçevesinde taşınmaz edinebildikleri ko-
nusunda çok sayıda örnek vardır. Biz burada sadece birkaç örnek vermekle yetineceğiz. Örneğin 1 Numaralı Sivrihisar 
Şer’iyye Siciline göre zimmi Avanis’in terekesinde bir tane mülk menzil, iki tane mülk bağ, Kirakos isimli bir başka 
zimminin terekesinde 1600 kuruşluk bir ev, ayrıca bir bağ, Agob’un terekesinde ise altı odalı bir ev ve mülk bağ var-
dır34. Görüldüğü üzere zimmi reayadan olmaları onların taşınmaz sahibi olmalarını engellememiştir. Üstelik maddi 
değeri oldukça yüksek taşınmazlara sahiptirler.

Divân-ı Hümayuna verilen şikâyet dilekçeleri de gayrimüslim tebaanın taşınmaz mülkiyeti konusunda önemli 
örnekler içermektedir. Örneğin Haziran 1890 tarihli belgede zimmi tebaadan Davud el-Karmi öldüğü zaman karısı, 
kızı ve oğullarının hayatta olduğu ve terekesinde taşınmaz malların da bulunduğu anlaşılmaktadır. Davud’un karısı 
Meryem ve kızı Zibat miras hisseleri ve Davud’un oğullarından senetle sabit olan alacaklarını Kudüs Şer’iyye Mah-
kemesi’nde ispat etmişlerdir. Ancak mahkemenin başkâtibi Mehmet Efendi davanın menine karar vermiştir. Şer’iyye 
mahkemesinden haklarını alamayan iki kadın kendilerine zulmedildiği ve şer’i hukuktan kaynaklanan miras haklarını 
alamadıkları için çaresiz kalarak Padişaha bir arzuhal yazmışlardır35. Bu arzuhalden anlaşılacağı üzere gayrimüslim 
reayadan bir şahsın terekesinde taşınmazları bulunmaktadır.  Üstelik karısı ve kızı hem gayrimüslim hem de kadın 
olmalarına rağmen bunları hukuken intikal hakkına sahip olmuşlardır. Bir başka benzer örnek ise Yahudi bir kadının 
verdiği arzuhal ile ilgilidir. Osmanlı Devleti’nin Yahudi tebaasından Sara bint-i Yasef Suriye Vilayeti Celilesine bir 
arzuhal vererek Şam ahalisinden olan kocası İşhadi Sakal ölünce kocasının birlikte ticaret yaptığı ortağı Davud Ati-
ye’nin kocasının servetini ve malını gizleyerek el koyduğundan şikâyetçi olmuştur. Kocasının terekesinde taşınmaz 
mallar da bulunmaktadır. Sara kendi imzasıyla yazdığı ve Suriye Vilâyet Meclisine verdiği dilekçesinde kendisinin ve 
çocuklarının miras haklarının zarara uğradığından şikâyetle haklarının iadesini talep etmektedir. Suriye Vilayet Mec-
lisi Sara’nın dilekçesini de eklediği yazısında Dâhiliye Nezareti’nin konuyu araştırarak sonucun haber verilmesini rica 
etmiştir36. Cevdet Adliye tasnifinde yer alan 3 Ağustos 1712 tarihli belge ise yine bir hukuki sorun ve bununla ilgili 
şikâyet süreci ile ilgilidir. Beyşehir’in Golos kasabasında yaşayan Polo isimli zimminin babası İştalo hayatta ve akıl 

Tatbikatında Vakıf Müessesesi, s. 367–368; Cin/ Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 354. 
30 Bilmen, Hukukı İslamiyye ve Istılahatı Fıkhiyye Kamusu, c. 5, s. 30-31; Akgündüz Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, s. 376 vd., Aydın, 

Türk Hukuk Tarihi, s. 354. s. 267, Cin /Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 345. 
31 Ömer Hilmi, Ahkâm’ül Arazi, Muharrem Efendi Matbaası, İstanbul 1300, s. 39; Berki, Vakıflar, c. I, s. 36; Cin /Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi 

s. 347; Aydın, Türk Hukuk Tarihi, s. 269. 
32 Akgündüz, Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, s. 394. 
33 Cin /Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 491.
34 Abdülkadir Erçin, 1 Numaralı Sivrihisar Kadı Sicili 1-81 Sahifelerinin Transkripsiyon ve Tahlili, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişe-

hir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2014, s. 153, 155, 188.
35 BOA, Fon Kodu: DH. MKT, Tarih: 04/Za/1307, Dosya No: 1734, Gömlek No: 101.
36 BOA, Fon Kodu: DH MKT, Tarih: 16 Z 1308, Dosya No. 1844, Gömlek No: 19.
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sağlığı yerindeyken kasaba sınırları içinde bulunan bağ, bahçe ve belli miktardaki akçesini Polo’ya hibe edip, teslim 
etmiştir. Belgeden Polo’nun da ölmeden önce üç yıl boyunca bu malları kullanıp, tasarruf ettiği, Polo’nun ölümünden 
sonra ise kız ve erkek dört küçük çocuğunun vasisi olan Siyo ismindeki Hristiyan kadının malların idaresini üstlendiği 
anlaşılmaktadır37. Belgede anlatılan hukuki sorun bir tarafa bırakılırsa İştalo isimli zimminin bağ ve bahçeye yani ta-
şınmaza sahip olabildiği ve aynı zamanda hukuki işlem ehliyetini kullanarak bunları oğlu Polo’ya hibe edebildiği, bu 
taşınmazların Polo’nun ölümünden sonra Hristiyan olan karısı ve dört çocuğuna intikal ettiği açık bir biçimde görül-
mektedir. Konu ile ilgili vereceğimiz son örnek Serbuhi bint-i Karabet ismindeki Ermeni bir kadınla ilgilidir. 1 Ekim 
1883 tarihli arşiv belgesine göre Serbuhi’nin Saruhan sancağı Marmara ve Akhisar sınırındaki Gündüzlü aşiretinin 
iskân edildiği yerde Kebir Çiftlik ya da Kula Çiftliği olarak isimlendirilen büyük bir çiftliği olup, üzerindeki binalar 
ve alet edevatla birlikte Serbuhi’ye aittir. Çiftlik içinde çok sayıda tarla da bulunmaktadır38. Görüldüğü üzere bir gay-
rimüslim üstelik kadın olmasına rağmen Serbuhi arazi ve binalardan oluşan önemli miktarda taşınmaza sahiptir. Tüm 
bu belgelerin de açıklıkla ortaya koyduğu gibi Osmanlı Devleti’nde zimmi tebaanın taşınmaz sahibi olması ve hukuki 
işlem ehliyeti üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Üstelik hukuken sahip olunan haklar uygulamada da 
karşılığını bulmuştur. 

IV. Emvâl-i Metruke Ve Bu Konuda Yapılan Hukuki Düzenlemeler 

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’na girdiği zaman Ermeniler devletin diğer gayrimüslim gruplarıyla birlikte 
Müslümanlar gibi eşit vatandaşlar olarak hayatlarını sürdürmekteydiler. Ancak Fransız İhtilali sonrası bütün Avru-
pa’ya yayılan milliyetçilik akımının etkileri, Şark Meselesi çerçevesinde başta Rusya ve İngiltere olmak üzere Ba-
tılı güçlerin bu konudaki yönlendirmeleri Amira sınıfının sağladığı imkânlarla birleşince Ermeni toplumunda önce 
kültürel ardından da milli bir uyanış başlamıştır. 1915 yılının Nisan ayında Van’da başlayan isyan büyük bir hızla 
devam ederken, başka bölgelerde de Ermenilerin isyan başlattığı, yol keserek ve Müslüman köylerini basarak halkı 
katlettikleri haberleri İstanbul’a ulaşmaya başlamıştır. Türk ordusunun birkaç cephede birden savaşması nedeniyle 
isyanları bastırıp, katliamları önlemek ve kamu düzenini yeniden tesis etmek için sıkıntılı bölgelere asker sevk etme 
imkânı bulunmamaktadır. Duruma bir çözüm bulmak amacıyla 27 Mayıs 1915‘te “Vakt-i Seferde İcraat-i Hükümete 
Karşı Gelenler İçin Cihet-i Askeriyece İttihaz Olunacak Tedâbir Hakkında Kanun-ı Muvakkat” daha basit bir ifadeyle 
Sevk ve İskân Kanunu çıkarılmıştır. Bu geçici kanun 27 Mayıs 1915 (19 Mayıs 1331) tarihinde Takvim-i Vekâyi’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir39. 

Ermenilerin bulundukları toprakları terk etmeleri ile birlikte geride bıraktıkları menkul ve gayrimenkul malla-
rının ne olacağı önemli bir hukuki problem olarak ortaya çıkmıştır. Bu gün de hala tartışılan ve “Emvâl-i Metruke” 
ya da “Terkedilmiş Mallar” olarak adlandırılan Ermeni malları konusunda Cumhuriyet dönemi de dâhil olmak üzere 
otuza yakın düzenleme yapılmıştır. Bunlardan ilki 30 Mayıs 1915 tarihli Heyet-i Vükelâ kararıdır. Heyet-i Vükelâ ka-
rarında sevk ve iskâna tabi tutulacak Ermenilerin özellikle gayrimenkul malları ile ilgili temel ilkelerin tespit edildiği, 
bundan sonra konu ile ilgili olarak yapılacak olan hukuki düzenlemelerin iskeletinin oluşturulduğu görülmektedir. Ka-
rarda öne çıkan birkaç nokta vardır. Her şeyden önce Ermenilerin geride bıraktıkları taşınmaz malların cinsi, miktarı 
ve kıymeti tespit edilecektir. Ardından metinden anlaşılacağı üzere ev ve tarım arazilerine göçmenler (muhacirler) yer-
leştirilecektir. Muhacirler tarafından kullanılamayacağı düşünülen zeytinlik, dutluk, bağ ve portakallık gibi yerlerle, 
dükkân, han, fabrika ve depo gibi gelir getiren yerler muhacirlere verilmeyerek, açık artırma ile satılacak veya kiraya 
verilecek, bedelleri sahiplerine ödenmek üzere mal sandıklarınca emanete alınacaktır. Bütün bu işlemlerin düzenli 
ve hukuka uygun bir biçimde yapılabilmesi, geride kalan malların zarar görmemesi ve işlerin idaresi için Dâhiliye 
Nezareti’ne bağlı üç kişiden oluşan komisyonlar kurulacaktır40. Kararda kurulacak komisyona herhangi bir isim ve-
rilmemiştir. Ancak ilk kez Emvâl-i Metruke komisyonlarından bahsedilmesi kayda değerdir. Kararda dikkat çeken bir 
nokta da konu ile ilgili bir talimatnamenin hazırlanacağının belirtilmesidir. Nitekim Haziranda çıkarılan Talimatname 

37 BOA, Fon Kodu: C.ADL,Tarih: 09/B/1124, Dosya No: 3, Gömlek No: 161. 
38 BOA, Fon Kodu: C.ADL, Tarih: 29/Z/1300, Dosya No: 36, Gömlek No: 2164.
39 Orijinal metin için bkz. Takvîm-i Vekâyi, 18 Receb 1333/19 Mayıs 1331, 7. Sene, nr. 2189; Salâhaddin Kardeş, Tehcir ve Emvâl-i Metruke 

Mevzuatı, Astana Yayınları, Ankara 2016, s. 33-34. 
40 Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânı ( 1878-1920), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkan-

lığı Yayınları, Ankara 2007, s. 156-157; ayrıca bkz. Hasan Güner “Ermenilerin Geride Bıraktığı Mallar Hakkında Yapılan İlk Düzenlemeler 
ve Emval-i Metruke Komisyonları, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, IV, Editör: Hasan Celal Güzel, Yıl 20, sy. 63, Ankara 2014, 
s. 3146-3147; Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1983, s. 214-215;Yusuf Halaçoğlu, “Ermeni Tehciri 
ve Gerçekler”, Türkler, c. 13, Editörler: Hasan Celal Güzel-Kemal Çiçek-Salim Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 485; Nejad 
Göyünç, “Ermeni Tehciri ve Soykırım İddiaları”, Yeni Türkiye Ermeni Sorunu Özel Sayısı, c. 1, sy. 37, 2001, s. 298; Kemal Çiçek, “I. Dünya 
Savaşı’nda Ermeniler: Bir Zorunlu Göç Hikâyesi”, ” Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, IV, Editör: Hasan Celal Güzel, Yıl 20, sy. 63, 
Ankara 2014, s. 2779-2782; Taner Akçam/Umut Kurt, Kanunların Ruhu-Emvâl-i Metruke Kanunlarında Soykırımın İzini Sürmek, İletişim 
Yayınları, İstanbul 2012, s. 33-34; Hilmar Kaiser, “1915-1916 Ermeni Soykırımı Sırasında Ermeni Mülkleri, Osmanlı Hukuku ve Milliyet 
Politikaları”, İmparatorluk’tan Cumhuriyete Türkiye’de Etnik Çatışma, Editör: E. J. Zürcher, Ankara 2012, s. 132-133.
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Meclis-i Vükela kararındaki ilkeleri esas alan düzenlemelerden oluşmuştur. Kararın dilinden anlaşıldığı üzere Os-
manlı Hükümetinin mallara el koyma (müsadere etme) gibi bir niyeti olmayıp, aksine problemi hukuki düzenlemeler 
çerçevesinde Ermenileri mali açıdan bir zarara uğratmadan ve haklarını gasp etmeden çözme gayreti söz konusudur

Emvâl-i Metruke konusundaki ikinci düzenleme 10 Haziran 1915 tarihli “Ahval-i Harbiye ve Zaruret-i Fevkâle-
de-i Siyasiye Dolayısıyla Mahalli Ahire Nakilleri İcra Edilen Ermenilere Ait Emvâl ve Emlâk ve Arazinin Keyfiyet-i 
İdaresi Hakkında Talimatname”dir. Otuz dört maddeden oluşan Talimatname konu ile ilgili belki de en ayrıntılı düzen-
leme olup, sevk ve iskân edilen Ermenilerin menkul ve gayrimenkul malları ile ilgili kapsamlı hükümler içermektedir. 
Bunun dışında talimatnamede öne çıkan iki konu vardır. Bunlardan birincisi Ermenilerin geride bıraktıkları malların 
idaresi için komisyonların kurulması ve bu komisyonların görev ve yetkilerinin düzenlenmesidir. Üstelik Talimat-
namede bu komisyonların adı da konularak “Emvâl-i Metruke İdare Komisyonu” olarak adlandırılmışlardır. Diğer 
önemli konu ise Talimatnamede göçmenlerin (muhacirlerin) iskânı ve Ermenilerden kalan bazı malların kendilerine 
tahsisi ile ilgili hükümlerin bulunmasıdır. Talimatnamede Ermenilerin alacak ve borçları ile ilgili bir hükme yer ve-
rilmemiştir.

Talimatnamede ilk dikkati çeken konu geride kalan mallarla ilgili olarak yapılacak işlemleri idare edecek komis-
yonların kurulmasıdır. Talimatnameye göre Emvâl-i Metruke İdare Komisyonları bir başkan ile biri mülkiye biri de 
maliyeden iki üye olmak üzere üç kişiden oluşup, doğrudan Dâhiliye Nezaretine bağlı olacaklar41 ve yerel idare ile de 
koordineli bir şekilde çalışacaklardır. Komisyon üyelerinin keyfi davranışlarının önüne geçmek için sıkı bir denetim 
kurulmaya çalışılarak aldıkları kararlar, yaptıkları işler konusunda Dâhiliye Nezaretini ve vilayet makamını en geç 15 
gün içinde bilgilendirmeleri istenmiştir. Böylelikle hem komisyon üyelerinin hem de onlar adına işleri yürütecek ma-
aşlı memurların denetim altında tutulması suretiyle malların tasfiyesi sırasındaki haksızlıkları ve görev ve yetkilerin 
kötüye kullanılmasını önleyecek tedbirler alınmıştır. Öte yandan Komisyonların çalışmaları konusunda hem Dâhiliye 
Nezaretini hem de vilayet makamını bilgilendirecek olmaları Komisyonların çifte denetime tabi tutulacağını gös-
termektedir. Düzenlemede komisyonların Talimatname hükümlerine göre faaliyetlerini yürüteceğinden bahsedilmesi 
ise Ermenilerin mallarının tasfiyesinin hukuk kuralları çerçevesinde, hukuka uygun ve keyfilikten uzak bir biçimde 
yapılacağının vurgulanması kaygısından kaynaklanmaktadır. Ayrıca Osmanlı Devleti yaptığı hukuki düzenlemelerle 
bu mallara el koymak gibi bir niyeti olmadığını ortaya koymuştur42.

Talimatname hükümlerine göre emlâk ve arazi cinsi, çeşidi, miktar ve kıymetleri ve sahiplerinin isimleriyle bir-
likte defterlere kaydedilecektir. Dükkân, depo, han, hamam, fabrika gibi gelir getiren binalarla, göçmenlere dağıtılma-
yan bağ, bahçe, zeytinlik, portakallık gibi yerler açık attırma yoluyla satılacak, satılamayan gayrimenkuller özel şart-
larla kiraya verilecek, satış ve kira bedelleri daha sonra sahiplerine ulaştırılmak üzere mal sandıklarına yatırılacaktır. 
Görüldüğü üzere taşınmazlarla ilgili yapılan düzenlemelerde de yine mal sahiplerinin zarara uğramasını engelleyecek 
tedbirler alınmaya çalışılmıştır

10 Haziran 1915 tarihli Talimatnamede düzenlenen üçüncü ana konu Ermenilerden kalan gayrimenkullere göç-
menlerin yerleştirilmesidir. Talimatnamenin göçmenlerle ilgili maddelerinden anlaşıldığı üzere Ermenilerin geride 
kalan bina ve arazilerinin bir kısmı (tamamı değil) muhacirlere dağıtılacaktır. Ancak tıpkı Talimatnamenin diğer mad-
delerinde olduğu gibi bu konuda da sıkı kurallar tespit edilmiş, her şey kayıt altına alınmıştır. Göçmenler geldikle-
ri yerlerdeki sosyo-ekonomik statüleri ve mesleklerine göre köylere ya da şehir ve kasabalara yerleştirileceklerdir. 
Bunlara ihtiyaç ve uzmanlık alanlarına göre bina ve arazi verilecektir. Bağ, bahçe, portakallık, zeytinlik gibi özel 
uzmanlık alanı isteyen araziler bu konudaki yetkinliklerini kanıtlayan kişilere kefil karşılığında dağıtılacaktır. Bu 
mümkün olmazsa bu tür araziler açık arttırma yolu ile satılacaktır. Verilen her türlü bina ve arazi ayrıntılı bir biçimde 
kime dağıtıldığı da yazılarak özel defterlere kaydedileceği gibi, göçmenler de durumlarını gösterir resmi belgelere 
sahip olmak zorundadırlar. Muhacirler kendilerine devredilen emlâk ve araziye zarar verirlerse zincirleme olarak o 
yerleşim birimindeki bütün göçmenler sorumlu kabul edilerek zarar tazmin ettirilecek, ayrıca zararı verenlerin göç-
menlik belgesi iptal edilecektir. Görüldüğü üzere devlet göçmenlere rastgele, keyfî bir dağıtım yapmamış, uzmanlık 

41 Osmanlı Arşivinde DH. ŞFR, 54/226 kayıtlı ve 28 Haziran 1915 tarihli Dâhiliye Nazırı Talat Beyin Kayseri Mutasarrıflığına gönderdiği yazıda 
Emvâl-i Metrukenin muhafazası ve defterlere kaydedilmesi için mülkiye ve maliye memurlarından oluşan bir komisyonun vakit geçirilmeden 
kurulması istenmektedir. Ayrıca bu konudaki Talimatnamenin (10 Haziran 1915 tarihli Talimatname) postaya verildiği belirtilmektedir, Os-
manlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânı, s. 179.

42 Osmanlı Arşivinde DH. ŞFR, 55/201 Kaydıyla bulunan 1 Eylül 1915 tarihli Maliye Nezareti’nden Erzurum Vilâyetine gönderilen yazıdan 
Erzurum’dan tehcire tabi tutulan Ermenilerin menkul mallarının sayım ve kayıtları yapıldıktan sonra mühürlenerek Osmanlı Bankası depo-
larında muhafaza altına alındığı anlaşılmaktadır. Ancak Osmanlı Bankası yetkilileri muhafaza altındaki malların mühürlerinin kırılarak el 
koyma girişimleri olduğu yönünde bilgileri merkeze ulaştırıp, Deutsche Bank yetkililerinden de benzer yönde ihbarlar gelince Maliye Nezareti 
yerel yöneticileri uyarmak mecburiyetini duymuştur. Söz konusu yazıda yerel yöneticilerden Ermenilere ait malların iyi niyetle ve dikkatli bir 
şekilde muhafaza edilmesi ve eşyaların kaydedildiği defterlerin banka yetkilileri tarafından mahalli hükümete teslim edilmesi istenmektedir, 
Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânı, s. 239.
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alanları dikkate alınmış, zararsız kullanım sağlanmaya çalışılmış, her şey ayrıntılı biçimde kayıt altına alınmıştır. 
Burada dikkat edilmesi gereken nokta göçmenlere bina ve arazinin kuru mülkiyetinin verilmemiş olmasıdır. Sadece 
tasarruf yani kullanım hakkı devredilmiştir. Bu durumda ileride mal sahipleri geri dönerse muhacirlerin tahliye edi-
lerek bu taşınmazların esas maliklerine iadesi ihtimali hesaba katılmıştır. Nitekim 12 Temmuz 1915 tarihinde Dâhili-
ye Nezareti’nden Trabzon Vilayetine gönderilen telgrafta Batum civarından gelen muhacirlerin Ermenilerden kalan 
gayrimenkullere yerleştirilmesi istenirken özellikle bu taşınmazların hiçbir surette satılmaması, imar ve gelirinin yarı 
yarıya paylaşılması karşılığında kiraya verilmesi istenmektedir43. Bütün bu örneklerden açık bir biçimde ortaya çıktığı 
gibi Osmanlı Devleti taşınmaz malların esas sahipleri ile mülkiyet ilişkisinin devam etmesine özen göstermektedir. 
Yapılan düzenlemelerde göçmenlere bina ve arazinin kuru mülkiyeti verilmemiş, sadece tasarruf yani kullanım hakkı 
devredilmiştir. Bu durumda ileride mal sahipleri geri dönerse göçmenlerin tahliye edilerek bu taşınmazların esas ma-
liklerine iadesi ihtimali hesaba katılmıştır44.

Ermenilerin özellikle yabancı bankalara ve şirketlere olan borçları Osmanlı Devleti açısından ciddi problemler 
ortaya çıkarınca Talimatnameden birkaç ay sonra bu konuları da içeren on bir maddelik 26 Eylül 1915 tarihli “14 Ma-
yıs 1331 Tarihli Kanûn-ı Muvakkat Mûcibince Ahar Mahallere Nakledilen Eşhasınõ Emvâl ve Düyûn ve Matlûbatıõ 
Metrûkesi Hakkında Kanun-u Muvakkat” çıkarılmıştır. 

26 Eylül 1915 tarihli kanun 10 Haziran tarihli Talimatnameden çok daha az ayrıntı içermekte olup, daha çok 
nakledilen Ermenilerin geride bıraktıkları taşınır ve taşınmaz malların tasfiyesi, nakledilen kişilerin borçları, bunların 
tahsili ve konu ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki anlaşmazlıkların çözümü üzerine odaklanmış görünmektedir. Ancak 
kanunda göz ardı edilemeyecek çok önemli birkaç noktayı vurgulamak gerekmektedir. Bunlardan ilki Ermenilerin 
geride kalan her türlü malları ile ilgili işlemleri yapmada Emvâl-i Metruke Tasfiye Komisyonlarını yetkili kılmasıdır.

Kanunun birinci maddesinde başka mahallere nakledilen gerçek ve tüzel kişilerin terk etmiş oldukları malların, 
alacaklar ve borçların, bu husus için oluşturulacak komisyonların her kişi için ayrı ayrı düzenleyecekleri mazbatalar 
üzerine, mahkemelerce tasfiye edileceği belirtilmektedir. Birinci maddenin devamında Ermenilerin nakilleri sırasında 
tasarruf ettikleri icareteynli müsakkafat ve müstagallat-ı vakfiyenin Vakıflar Hazinesi ve diğer taşınmaz malların Ma-
liye Hazinesi adlarına kayıtları yapılarak, her iki kısım taşınmaz malların bahsi geçen hazineler tarafından verilecek 
bedellerinden tasfiyeden sonra kalacak miktarın sahiplerine ait olacağı hüküm altına alınmıştır. 9. maddeye göre ise 
Vakıflar ve Maliye hazineleri adlarına kayıtları yapılan icareteynli müsakkafat ve müstagallat-ı vakfiyeler ile diğer 
gayrimenkul mallar, Göçmenler Tüzüğü uyarınca göçmenlere bedelsiz olarak da tefviz ve tevzi (dağıtmak) edilebile-
cektir45. 

26 Eylül 1915 te çıkarılan kanunun uygulanabilmesi amacıyla 13 Eylül 1331 Tarihli Kanun-u Muvakkatin Su-
ver-i İcraiyesini Mübeyyin Nizamname” başlıklı 26 Ekim 1915 tarihli Nizamname çıkarılmış ve 28 Ekim 1915’te 
Takvim-i Vekayi’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 25 maddeden oluşan Nizamnamenin birinci bölümü taşınmaz 
mallar, ikinci bölümü ise komisyonların kuruluş biçimleri ve görev ve yetkileri konusunda düzenlemeler getirmiştir. 
Nizamnamede dikkat çekici olan nokta Ermenilerin nakledildiği yerlerde heyetler kurulması ve bu heyetlerin tapu ve 
vergi sicil kayıtlarına müracaat ederek mahalle ve köy itibariyle nakledilen gerçek kişiler, dernekler, azınlıklara ait 
topluluklar ve hayır kurumları gibi tüzel kişilere ait icareteynli müsakkafat ve müstegallat-ı vakfiye ile diğer taşınmaz 
malları kaydederek, ikişer nüsha defter düzenleme görevi ile yükümlü tutulmalarıdır. Bu defterlerin bir nüshası Tapu 
Sicili Müdürlüklerine, bir nüshası ise İdare Meclislerine verilecek, İdare Meclisinin kontrol ve onayından sonra Tas-
fiye Komisyonlarına ulaştırılacaktır46.

Osmanlı Devleti döneminde Emvâl-i Metruke konusundaki son hukuki düzenleme kısaca Reddi Emvâl Karar-
namesi olarak bilinen “Ahar Mahallere Nakledilmiş Bulunan Eşhasın 17 Zilkade 1333 Tarihli Kararname Mucibince 
Tasfiyeye Tabi Tutulan Emvali Hakkındaki Kararname”dir. 8 Ocak 1920 tarihli bu kararname uygulanma kabiliyetin-
den yoksun bir hukuki metin olup, ölü doğmuştur. Kararname 26 Eylül 1915 tarihli Kanun- Muvakkat ve bu kanunun 
uygulanması hususundaki 26 Ekim 1915 tarihli Nizamname hükümleri gereğince Maliye ve Vakıflar Hazinesi’ne 
intikal eden taşınmazların hak sahipleri olduğunu iddia eden kişilere ya da onların mirasçılarına iade edilmesini dü-

43 BOA. DH. ŞFR, nr: 54/420, Osmanlı Belgelerinde Ermeniler (1915-1920), Başbakanlık Osmanlı Arşivi Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı Yayınları, İstanbul 1995, s. 64.

44 Talimatnamenin tam metni için bkz. Kardeş, Tehcir ve Emvâl-i Metruke Mevzuatı, s. 49-56; Nevzat Onaran, Emvâl-i Metrûke Olayı, Osman-
lı’da ve Cumhuriyette Ermeni ve Rum Mallarının Türkleştirilmesi, Belge Yayınları, İstanbul 2010, s. 326-331.

45 Kanunun tam metni için bkz. Kardeş, Tehcir ve Emvâl-i Metruke Mevzuatı,.s. 63-67; Ali Elbeyoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Tapu ve Emval-i 
Metruke, Adalet Yayınevi Ankara 2014, s. 96-99; Onaran, Emvâl-i Metrûke Olayı, s. 323-325; Kanunun hukuki yorumu için bkz. Akyılmaz, 
Emvâl-i Metruke, s. 27-32.

46 Nizamnamenin tam metni için bkz. Kardeş, Tehcir ve Emvâl-i Metruke Mevzuatı, s. 85-100; Nizamnamenin hukuki yorumu için bkz. Akyıl-
maz, Emvâl-i Metruke, s. 32-36.
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zenlemektedir. 33 maddelik kararnamede malların nasıl iade edileceği, ödenecek tazminatlar gibi konularda ayrıntılı 
düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu kararname TBMM’sinin 14.09. 1338 (1922) tarih ve 284 sayılı kararı ile redde-
dilmiştir47. 

Osmanlı sonrası döneme ait olmakla birlikte Emvâl-i Metruke Mevzuatı açısından önemli olan bir diğer düzen-
leme ise TBMM açıldıktan sonra yapılan ve Emvâl-i Metruke Mevzuatı içinde yer alan “Ahar Mahallere Nakledilen 
Eşhasın Emval ve Düyûn ve Matlûbat-ı Metrukesi Hakkındaki 17 Zilkade 1333 ve 13 Eylül 1331 Tarihli Kanunu 
Muvakkatin Bazı Mevaddı ile 20 Nisan 1338 Tarihli Emval-i Metruke Kanununu Muadil Kanun” dur. 9 maddelik bu 
kanun 26 Eylül 1915 tarihli Kanun-u Muvakkatin bazı maddelerinde değişiklikler yapmıştır. 1923 tarihli Kanuna göre 
26 Eylül 1915 tarihli Kanunun 1. maddesinde belirtilen kişilerin nakledildikleri zaman tasarruflarında bulundurdukları 
icareteynli müsakkafat ve müstegallat-ı vakfiyelerin Vakıflar Hazinesi ve diğer taşınmazların Maliye Hazinesi adları-
na kayıtları yapılacak, her iki kısım taşınmaz malların takdir olunacak bedellerinden tasfiyeden sonra kalacak miktarı 
bahsi geçen hazinelerce sahipleri adına emaneten irat olarak kayıt olacaktır. Bu konuda açılacak davalarda Hazine 
hasım olacak ve bu mallarda tasarrufun ispatında tapu senetlerinden başka belgeler de geçerli kabul edilecektir. Bahsi 
geçen kişilerin nakil tarihlerinden on beş gün önceki süre içinde yapmış oldukları ferağ işlemlerinde mahkeme tarafın-
dan muvazaa ve gabn-i fahişin varlığı tespit edilirse bu sözleşmeler fesih ve iptal edilecektir. Geçerli evrak ve belgeye 
dayanan bir sözleşme olmadan taşınmaz malların fuzulen işgali söz konusu ise komisyon kararı ile on beş gün içinde 
en büyük mülkiye memuru tarafından tahliye ettirilecektir. Kanunun 1.maddesine göre geride kalan taşınmazların 
niteliklerine bağlı olarak Vakıflar Hazinesine mi yoksa Maliye Hazinesine mi kalacağı konusunda bir değişiklik yok-
tur. Buradaki değişiklik her iki kısım taşınmaz malın takdir olunacak bedellerinden tasfiyeden sonra kalacak miktarın 
sahipleri adına irat olarak kaydolacağı konusudur. Bir önceki düzenlemede bahsi geçen kurumlar tarafından verilecek 
bedellerin tasfiyeden sonra kalacak miktarının hak sahiplerine teslim edileceği öngörülmüştür. Bir diğer değişiklik 
açılacak davalarda artık Vakıflar ve Maliye Hazinelerinin hasım olacağının kabul edilmesidir. Oysa 26 Eylül 1915 
tarihli Kanuna göre tapu sicili memurları hasım olarak kabul edilmiştir. 1923 tarihli kanununun 1. maddesine yapılan 
ekle Emvâl-i Metruke kapsamındaki taşınmazlara geçerli bir hukuki sebebe dayanmadan üçüncü kişilerin haksız bir 
şekilde el atmalarının önüne geçilmiştir. 26 Eylül 1915 tarihli kanunla terk edilen mallar üzerinde hakları ve nakil olu-
nan kişilerde alacakları olduğunu iddia edenler, taleplerini asaleten veya vekâleten iki ay içinde tasfiye komisyonları-
na sunacaklardı. Osmanlı ülkesi dışında bulunanlar için bu süre dört ay olarak tespit edilmişti. 1923 tarihli kanunda ise 
başvuru süreleri uzatılmış, Türkiye’de olanların komisyonlara kanunun yürürlük tarihinden itibaren dört ay, yabancı 
ülkelerde bulunanların ise altı ay içinde asaleten ya da vekâleten başvurabilecekleri kabul edilmiştir48.

Emvâl-i Metruke konusunda Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girdiği tarih büyük önem arz etmektedir. Çünkü bu 
antlaşmanın yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 1924 tarihinden itibaren artık Emvâli Metruke mevzuatı uygulanmayacaktır. 
Ayrıca Lozan Antlaşmasının yürürlüğe konulmasından önce ailesini bulundukları mahalde bırakarak geçici olarak 
ülke dışına giden ve dönenlerin mallarına Tasfiye Komisyonları ve onların kaldırılmasından sonra Hazinece el konul-
mamış ve müdahale edilmemişse bundan sonra müdahale edilmeyecektir. 05.02.1341 tarihli “Lozan Antlaşmasının 
Kabul Edildiği Tarihten Sonra Gitmiş Olanların Taşınmaz Mallarına Müdahale Edilmemesi Hakkındaki Kararna-
me”ye göre bu suretle giden ve dönenlerin taşınmaz mallarına el konulmuş ancak Antlaşmanın yürürlüğe konulduğu 
tarihte başında bulunuyorlarsa bu kişilerin mallarının iadesinin de kanunların ruhuna uygun olacağı belirtilmiştir. Bu 
tarihte mallarının başında olan kişiler daha sonra hayatlarını kaybederlerse malları mirasçılarına intikal edecektir. Ant-
laşmanın yürürlüğe girdiği tarihte mallarının başında olmayıp, daha sonra gelen Ermeniler için ise Emvâl-i Metruke 
mevzuatı geçerli olacaktır49. 

Son olarak üzerinde durmak istediğimiz düzenlemeler 1928 yılında peş peşe çıkarılan iki kanundur. Bunlardan 
ilki 24.05.1928 tarihli “Mübadil, Gayrimübadil, Muhacir ve Saireye Kanunlarına Tevfikan Tevzi ve Adiyen Tahsis 
Olunan Gayrimenkul Emvalin Tapuya Raptına Dair Kanun” dur. Bu kanunla Emvâl-i Metruke düzenlemeleri uyarın-
ca Hazinece el konulan taşınmazların eski sahiplerine iade edilmeyeceği açık bir biçimde ortaya konmuştur. Ayrıca 
firari ve mütegayyip olmayıp, mallarına yanlışlıkla el konulan kimselerin bunu mahkemede ispatlamaları durumunda 
sadece bedelinin ödenebileceği, mallarının iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 1928 yılındaki ikinci hukuki dü-
zenleme 30 Mayıs 1928 tarihli “Emval-i Metruke Hesab-ı Carilerinin Bütçeye İrat Kaydına Dair Kanun”’dur. Bu 

47 Kararnamenin metni için bkz. Kardeş, Tehcir ve Emvâl-i Metruke Mevzuatı, s. 119-132; Kararnamenin hukuki değerlendirmesi için bkz. Ömer 
Bağcı, Emvâl-i Metruke Mevzuatı Çerçevesinde Taşınmazların Hukuki Durumu ve Tasfiyesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2016, 62-65; Karar-
nameyi büyük bir yanlıştan dönüş olarak niteleyen görüşler için bkz. Onaran, Emvâl-i Metrûke Olayı, s. 153-161; Akçam /Kurt, Kanunların 
Ruhu, s. 49 vd. 

48 Kanunun metni için bkz. Kardeş, Tehcir ve Emvâl-i Metruke Mevzuatı, s. 150-153; Kanunun hukuki tahlili konusunda bkz. Bağcı, Emvâl-i 
Metruke Mevzuatı Çerçevesinde Taşınmazların Hukuki Durumu, s. 71-79.

49 Kararnamenin metni için bkz. Kardeş, Tehcir ve Emvâl-i Metruke Mevzuatı, s. 194-196.
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kanununun 1. maddesiyle 31 Mayıs 1928 sonunda terk edilmiş mallar cari hesaplarının matlup bakiyeleri 1928 mali 
yılı gelir bütçesinin çeşitli gelirler faslına irat kayıt edilmiş ve bundan sonra ortaya çıkacak gelirler hakkında da aynı 
işlemin yapılacağı belirtilmiştir50. 

Emvâli Metruke konusundaki hukuki düzenlemelerin Osmanlı Hukukunda mülkiyet hakkı ve Arazi Hukuku 
hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 1915 yılında bulundukları toprakları terk eden 
Ermenilerin geride bıraktıkları arazilerin hukuki statüsünün ne olduğu büyük bir önem arz etmektedir. Çünkü bunların 
bir kısmı miri arazi ve vakıf arazi statüsünde ise nakledilen kişiler sadece tasarruf hakkına yani bu arazileri kullanma 
hakkına sahip olup, kuru mülkiyetine sahip değillerdir.  Sevk ve iskân edilen Ermeniler sadece 1858 Arazi Kanunna-
mesinde “arazi-i memlûke” olarak adlandırılan mülk arazi üzerinde hem rakabe hem de tasarruf hakkına sahiplerdir. 
Nitekim incelediğimiz hukuki düzenlemelerde bu konuda atıflar vardır. Örneğin 26 Eylül 1915 tarihli Kanun-ı Mu-
vakkatte icareteynli vakıflara ait taşınmazlardan söz edilmektedir. Kanun-ı Muvakkate göre başka mahallere nakledi-
len gerçek ve tüzel kişilerin terk etmiş oldukları mallar arasında icareteynli müsakkafat ve müstagallat-ı vakfiyenin de 
bulunduğu görülmektedir. Bu taşınmazlar Vakıflar Hazinesi adına kaydedilecektir. Yine hem bu geçici kanunda hem 
de 10 Haziran 1915 tarihli Talimatnamenin uygulanması konusunda Dâhiliye Nazırı Talat Paşa tarafından Emvâl-i 
Metruke İdare Komisyonlarına gönderilen telgraflarda Ermenilerin geride bıraktıkları taşınmazların bir kısmının miri 
ve vakıf arazi olduğunu gösterecek kavramlar kullanılmıştır. Bu belgelerde karşımıza çıkan “tefviz”, “ferağ”, “vefaen 
ferağ” gibi kavram ve hukuki işlemler sadece miri ve vakıf araziler üzerinde mümkün olup, mülk arazilerde geçerli 
değildir. Ayrıca yine yapılan hukuki düzenlemelerde “mutasarrıf”, “tasarruf eden” gibi ifadeler kullanılmış olup, bu 
ifadeler sadece miri ve vakıf arazilerde kullanılan kavramlardır. Çünkü bu arazi çeşitlerinde rakabe devlete ya da vakfa 
ait olduğu için kişiler sadece menfaat mülkiyetine bir başka ifade ile tasarruf hakkına sahiplerdir. 26 Eylül 1915 tarihli 
Kanun-ı Muvakkatin uygulanabilmesi amacıyla çıkarılan 26 Ekim 1915 tarihli Nizamnamede de Ermenilerin geride 
bıraktığı taşınmazların mülk araziden ziyade miri ve vakıf arazi olduğunu gösteren ifadeler vardır. Tasfiye Komis-
yonlarının görev ve yetkilerinin düzenlendiği ilk maddede ferağ işlemine vurgu yapılarak bu işlemlerde muvazaa ve 
gabn-i fahiş söz konusu ise Komisyonun işlemin feshi ve iptali için yargı organına başvuracağının vurgulanması son 
derece dikkat çekicidir. Yapılan düzenlemelerden anlaşıldığı üzere Ermenilerin geride bıraktığı taşınmazların önemli 
bir kısmı kuru mülkiyeti vakfa, kullanım hakkı (menfaat mülkiyeti) kişilere ait olan icareteynli vakıf statüsündedir. 
Yine Osmanlı Hukukuna göre bu araziler üzerine dikilen ağaçlar ve yapılan binaların mülkiyeti de vakfa aittir. Diğer 
taşınmazlar ifadesinden geride kalan taşınmazların bir kısmının icareteynli vakıf statüsünde olmadığı anlaşılmaktadır. 
Ancak birinci maddede geçen ferağ kavramından ve ikinci maddede yer alan mutasarrıf-ı hakiki ifadelerinden diğer 
taşınmazların da mülk arazi kapsamında yer almadığı açıktır. Çünkü bu kavramlar sadece miri ve vakıf araziler için 
kullanılabilir. Bilindiği üzere ferağ bir hukuki işlem olup, kişinin sadece taşınmazın tasarruf hakkını bir başkasına 
devrini ifade eder. Mutasarrıf ise tasarruf hakkına sahip olan kişidir. Bunları bu günkü kiracılık ilişkisine benzetebi-
liriz. Ancak kiracı yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe akid süresiz olarak devam eder. Mutasarrıf ölünce de 
mirasçılarına örfi miras hukuku kurallarına göre intikal eder. O halde diğer taşınmazlardan kastedilen büyük ölçüde 
miri arazi, icareteynli vakıf araziler ve mukataalı vakıf araziler olup, Ermeniler bu taşınmazların sadece kullanım 
hakkına yani tasarruf hakkına sahiplerdir. Arazinin kuru mülkiyeti onlara ait değildir. Nitekim Osmanlı Devleti’nin 
ölüm fermanı olarak kabul edilebilecek ve I. Dünya Savaşı’nı kazanan devletler tarafından dikte ettirilen Sevr Ant-
laşmasının Emvâl-i Metruke ile ilgili 144. maddesinde dahi bu ayırıma dikkat edilmiştir. Maddenin başında Osmanlı 
Hükümeti Emvâl-i Metruke konusunda 1915 tarihli Kanun-ı Muvakkat ve ek düzenlemelerin haksız olduğunu kabul 
ederek bunların geçersiz ve hükümsüz olduğunu ve malların iade edileceğini kabul etmiştir. Ancak maddede mülkiyet 
ve tasarruf hakkı ayrımının yapılması da ihmal edilmemiştir. Yine maddeden anlaşıldığı üzere Ermenilere ait malların 
mülkiyeti muhacirlere iddia edildiği gibi mülkiyet üzere devredilmemiş olup, ilgili kişiler sadece zilyed yani elde bu-
lundurma hakkına sahiptir. Terkedilen malların sahiplerinden “mutasarrıf” olarak söz edilmesi ise bu mallar üzerinde 
sadece tasarruf hakkına sahip olunduğunun göstergesidir. 

V. Emvâl-i Metruke Sorununun Günümüze Yansımaları Ve Karşılaşılan Ya Da Karşılaşılması Muhtemel 
Olan Hukuki Sorunlar

Ermeni sorunu olarak adlandırılabilecek olan problemde ilk ortaya atılan iddia soykırım olmuştur. Ancak ulusla-
rarası hukuktaki soykırım tanımı bunu mümkün kılmayınca bu kez soykırımın sadece kitlelerin öldürülmesi anlamına 
gelmediği, siyasi, toplumsal, hukuki, entelektüel, ekonomik, biyolojik, dini ve ahlaki konuları da içerebileceği, sağlık, 
beslenme, aile hayatı, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi, doğum ve ölümün de soykırımın bir parçası olduğu iddia 

50 Her iki kanunun da tam metni için bkz. Kardeş, Tehcir ve Emvâl-i Metruke Mevzuatı, s. 161-164, 169; Hukuki yorumları konusunda bkz. 
Bağcı, Emvâl-i Metruke Mevzuatı Çerçevesinde Taşınmazların Hukuki Durumu, s. 96-101.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

425

edilmiştir. İnsanların onuru ve haysiyetinin, geleceğinin de soykırım kapsamında ele alınması gerektiği savunulmuş-
tur. Bu çerçevede soykırım tezlerini savunanlar soykırımın ekonomik boyutunun da olduğu ve sevk ve iskâna tabi 
tutulan Ermenilerin mallarına el konulmasının soykırımın ekonomi siyasetinin en önemli kısmını teşkil ettiği iddiasını 
ortaya atmışlardır. Bu görüş sahiplerine göre devletin yönettiği Ermeni mallarının yağmalanması politikası mağdurları 
kısa sürede fakirleştirmiş, süreç müsadere ve istimlâk (kamulaştırma) yoluyla işletilmiştir. Böylelikle gelecekte Er-
menilerin toprak üzerinde bir bağlantı kurmalarının yolu kapatılmıştır. Geride kalan mallarla ilgili çıkarılan kanunlar, 
yönetmelikler, kararnamelerin amacı hukuk dışı bir süreci hukuki bir örtü altında gerçekleştirmektir. Ermenilerin 
mallarına el konulması ve ülke dışına gönderilmelerinin iki temel amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki Ermenileri 
ülke dışına çıkararak homojen ve tek etnik unsura dayanan bir ulus devlet kurmaktır. Mallarına devletin idare ettiği 
bir süreçte el koyulmasının nedeni ise hem bir daha hiç geri dönmeyeceklerini göstermek hem de bu malları Türklere 
aktararak bir Müslüman-Türk burjuva sınıfı yaratmaktır51. Kurt’a göre Ermenilerden kalan malların tespiti için bu 
kadar ayrıntılı düzenlemeler ve eylem planı yapılırken, bu malların bedellerinin sahiplerine nasıl verileceği ya da 
ulaştırılacağı ile ilgili herhangi bir hukuki düzenleme yapılmaması aslında böyle bir ihtimalin hiç düşünülmemesinden 
kaynaklanmaktadır52. Yine Kurt’a göre Emvâl-i Metruke Kanunları normal ve sıradan hukukî düzenlemeler olarak 
kabul edilmiş, gerek Osmanlı Devleti gerekse Cumhuriyet döneminde hiç sorgulanmamıştır. Oysa Ermeni soykırımın 
ekonomik boyutunu anlamak için bu hukuki düzenlemelerin analizi çok önemlidir53. 

Ermenilerin geride bıraktıkları mallarla ile ilgili bir diğer iddia Emvâl-i Metruke Mevzuatı ya da yazarın ifadesi 
ile “malların yeniden dağıtımını düzenleyen mevzuat”ın gerçekte sınırlı bir etkiye sahip olduğudur. Bu süreçte hukuki 
düzenlemelerden daha çok Dâhiliye Nezareti’nin gönderdiği şifreli telgraflar ve mahalli faktörler esas şekillendirici 
unsurlar olarak ortaya çıkmıştır54. Yine Durmaz’ın iddiasına göre Dâhiliye Nezareti, ordu, tasfiye komisyonları ve 
mahalli güçler süreci kontrol eden aktörler olarak nitelenirse bunların arasında bir uyum, eşgüdüm olmamış aksine 
tartışma ve çatışmalar yaşanmıştır55. Dâhiliye Nezareti’ne Ermenilerin mallarının satışı sırasında yapılan yolsuzluklar, 
tasfiye komisyonlarının görev ve yetkilerini kötüye kullanmaları ile ilgili yoğun şikâyetler gelmiş, merkezi otorite 
Dâhiliye Nezareti kanalıyla bu şikâyetlere mümkün olduğunca hızlı müdahale etmeye çalışmıştır56. Ancak yine yaza-
rın iddiasına göre bu müdahalenin ve Osmanlı hükümeti ile taşradaki temsilcilerinin amacı sevk ve iskân edilenlerin 
haklarını korumak değil, devletin çıkarlarını korumaktır. Ermenilerin sevk ve iskânı sonrası geride kalan mallar yeni 
bir güç kaynağı ortaya çıkarmış ve hükümet bunun farkında olduğu için bu yeni güç kaynağını kontrol etmeye ve 
tasfiyeyi devletin çıkarları doğrultusunda organize etmeye çalışmıştır57. 

Ermeni tehcirinin soykırımın ekonomik boyutunu teşkil ettiğini söyleyen ve bu çerçevede mallarına el konul-
duğunu iddia eden yazarlar Emvâl-i Metruke konusunda Osmanlı döneminde yapılan hukuki düzenlemelerin ana 
amacının Ermenilerin ekonomik ve kültürel zenginliğine el koymak ve bunu en ince ayrıntısına kadar düzenlemek 

51 Ümit Kurt, “The Plunder of Wealth through Abondened Properties Laws in Armenian Genocide”, Genocide Studies International, vol: 10, 
Number: 1, Spring 2016, s. 37-38; Ümit Kurt, “Revisiting the Legal Infrastructure on the Confiscation of Armenian and Greek Wealth: an 
Analysis of the CUP Years and the Early Modern Republic” Middle Eastern Studies, 2017, s. 1, Kurt daha da ileri giderek Ermenilerin taşınır 
ve taşınmaz mallarına el konmasının bir benzerinin Nazi Almanya’sı tarafından yapıldığını iddia etmiştir. Kurt’a göre Nazi Almanya’sı Avru-
pa’yı işgali sırasında Yahudi servetini hukukun sınırları genişletmek suretiyle hazinesine aktararak savaşı finansa etmiştir. Bu zenginliklerin 
bir kısmı ise rejimi destekleyen ve ari ırkı temsil eden sosyal sınıflara aktarılmıştır. Yahudilerinse Alman vatandaşlığı iptal edilmiş, devlet bun-
ları “ölü siviller” statüsüne indirgemiş ve hakları hukukî olarak reddedilmiştir. Osmanlı Devleti aynı şeyleri Ermenilere yapmıştır. Çıkardığı 
hukuki düzenlemeler ve kurduğu komisyonlarla sistematik olarak Ermeni mal varlığına el koymuş, yine bu düzenlemelerle sevk ve iskâna tabi 
tutulan Ermenilerin mallarını satmaları, ferağ etmeleri ve kiraya vermeleri gibi hukuki işlemleri engellemiştir, Kurt, “The Plunder of Wealth 
through Abondened Properties”, s. 38.

52 Kurt, “Revisiting the Legal Infrastructure on the Confiscation of Armenian and Greek Wealth”, s. 2.
53 Kurt, “The Plunder of Wealth through Abondened Properties”, s. 39; “Revisiting the Legal Infrastructure on the Confiscation of Armenian and 

Greek Wealth”, s. 1.
54 Oya Gözel Durmaz, A City Transformed: War, Demographic Change and Profiteering in Kayseri (1915-1920), Yayınlanmamış Doktora Tezi, 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran 2014 Ankara, s. 121; Durmaz’ın inceleme konusu yaptığı Kayseri Emvâl-i 
Metruke açısından önemli bir örnektir. Çünkü vilâyetlerde genellikle birer tasfiye komisyonu kurulurken üç vilâyette ikişer komisyon kurul-
muştur. Bu bize bu illerde Ermeni mal varlığının çok fazla olduğunu kanıtlar. Üç vilâyetten birisi de Kayseri olup, Kayseri’de merkezde ve 
Develi’de tasfiye komisyonu kurulmuştur. Kayseri dışında İzmit (İzmit ve Adapazarı) ve Eskişehir’de (Eskişehir ve Sivrihisar) ikişer komis-
yon vardır, Gözel-Durmaz, a.g.e., s. 128. 

55 Örneğin sevk ve iskân edilen Yusufyan’ın mağazasındaki ilaçlara mahalli idare el koyunca tasfiye komisyonu Dâhiliye Nezareti’ne şikâyette 
bulunmuştur. Dâhiliye Nezareti derhal duruma müdahale ederek Yusufyan’ın Deutche Bank’a borcu sebebiyle mağazadaki malların banka 
tarafından haczedileceği, bu nedenle iade edilmesi gerektiğini bildirmiştir. Ancak yerel yönetim ordunun ilaç ihtiyacı bulunduğu gerekçesiyle 
bu emri uygulamamıştır, Gözel- Durmaz, a.g.e., s. 147. 

56 Yazarın iddiasına göre Emvâl-i Metrukeye el koyma ve yeniden dağıtımı sürecinde çeşitli güç odakları arasında bir mücadele ve ekonomik 
savaş söz konusu olmuştur. 1915 Ağustos’unda Kayseri valisi ile Emvâl-i Metruke İdare Komisyonları arasındaki yazışmalarda bu gerilimi 
görmek mümkündür. Vilâyet yapılan satışlarda fiyatların çok düşük olmasından şikâyet edince komisyon konuyu mercek altına almış, ancak 
vali yine de İstanbul’a komisyonla ilgili eleştirilerini bildirerek daha tecrübeli ve konuya hâkim yeni üyeler atanmasını talep etmiştir. İddiaları 
ciddiye alan Dâhiliye Nezareti Emvâl-i Metruke İdare Komisyonunun başkan ve üyelerini değiştirmiş, tasfiye komisyonları kurulana kadar 
Emvâl-i Metrukenin korunmasını istemiştir. Valinin İstanbul’a gönderdiği yazıda sadece Komisyonun başkan ve üyelerinden değil, komisyo-
nun istihdam ettiği memurlar ve tehciri kötü yöneten Bünyan kadısından da şikâyetçi olduğu ve görevden alınmasını istediği görülmektedir, 
Gözel-Durmaz, a.g.e., s. 148, ayrıca mutasarrıf ve tasfiye komisyonları arasındaki tartışmalar için bkz., Gözel-Durmaz, a.g.e, s. 151-152.

57 Gözel-Durmaz, a.g.e., s. 153.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

426

olduğunu savunmuşlardır. Bunun için de Ermenileri kendi malları üzerinde hiçbir hukuki işlemi yapamaz hale getire-
cek, adeta fiil ehliyetlerini ellerinden alacak hükümler getirilmiştir. Bu iddia sahiplerine göre Ermeniler başka yerlere 
gönderilseler de kendi mallarını avukat ve benzeri temsilcilerle idare etmeye devam edebilecekken, bu haktan yoksun 
bırakılmış, onların yerine bu iş kurulan komisyonlara bırakılmıştır. Ayrıca sevk ve iskân işlemi başlamadan 15 gün 
öncesinden başlayarak mülkiyet devrine yol açabilecek satım ve ferağ işlemlerinin geçersiz olacağının duyurulma-
sı, Ermeni malları ile ilgili olarak mahkemelerce başlatılan haciz işlemlerinin feshi ve Ermenilere borcu olanların 
borçlarının doğrudan devlet tarafından tahsil edilmesi gibi önlemler devletin planlı bir şekilde Ermeni mallarına el 
koyacağının göstergesidir58.

Ermeni soykırımının ekonomik boyutunun da olduğunu iddia ederek Ermeni servetinin devlete ve devlet eliyle 
kurulmaya çalışılan Müslüman-Türk burjuva sınıfına aktarıldığı iddiaları Emvâl-i Metruke ile ilgili olarak bazı hukuki 
başlıklar üzerinde çalışmanın önemini arttırmaktadır. Bunlardan ilki Emvâl-i Metruke kapsamında değerlendirilen ta-
şınmazların hukuki niteliğidir. Ermenilerden kalan araziler için çeşitli ihtimaller söz konusudur. Bunlar kuru mülkiyeti 
ve tasarruf hakkı aynı kişi üzerinde toplanmış olan mülk araziler olabileceği gibi kuru mülkiyetinin devlette, sadece 
kullanım hakkının kişilerde olduğu miri araziler de olabilir. Bunların rakabenin vakfa, kullanım hakkının kişilere ait 
olduğu icareteynli, ve mukataalı vakıf araziler olma ihtimali de bulunmaktadır. Hatta Osmanlı uygulamasında karşı-
mıza çıkan aile üyelerine vakıf gelirlerinden yararlanma imkânı veren zürri vakıflara ait araziler de söz konusu olabi-
lir. Osmanlı Arazi Hukuku bilgilerimiz ışığında Emvâl-i Metruke içerisinde yer alan arazilerin büyük kısmının mülk 
arazi tanımına uymadığı görülmektedir. Bu görüşümüzü destekleyen en önemli kanıt bir önceki başlıkta da belirtildiği 
üzere konu ile ilgili olarak yapılan hukuki düzenlemelerde açıkça icareteynli vakıflardan bahsedilmesi, sadece miri 
ve vakıf arazilerde geçerli olacak hukuki işlem ve kavramlara yer verilmesidir. Hatta 1923 yılında çıkarılan “Ahar 
Mahallere Nakledilen Eşhasın Emval ve Düyûn ve Matlûbat-ı Metrukesi Hakkındaki 17 Zilkade 1333 ve 13 Eylül 1331 
Tarihli Kanunu Muvakkatin Bazı Mevaddı ile 20 Nisan 1338 Tarihli Emval-i Metruke Kanununu Muadil Kanun”da 
dahi Ermenilerin nakledildikleri zaman tasarruflarında bulundurdukları taşınmazlardan bahsedilmektedir. Eğer mülk 
araziler söz konusu olsa idi “mülkiyetlerinde bulunan” tabirinin kullanılacağı aşikârdır. Yine bu kanunda icareteynli 
müsakkafat ve müstegallat-ı vakfiyelerin Vakıflar Hazinesine intikali konusu vurgulanmıştır. Bu konudaki görüşleri-
mizi destekleyen bir diğer nokta da Osmanlı Devleti’nin genel politikası sebebiyle çok büyük miktarlardaki mülk ara-
ziye izin vermemesidir. Oysa günümüzde açılan Agopyan , Sucuyan, Agavni Mari Hazaryan davalarında görüldüğü 
üzere davacılar çok büyük miktarlardaki araziler üzerinde hak iddia etmektedirler. Yine örneğin Agavni Mari Hazar-
yan ve diğerleri davasında açıkça dava konusu olan arazinin mukataalı vakıf arazisi olduğu belirtilmiştir. Bu bilgiler 
ışığında Emvâl-i Metruke kapsamındaki arazileri kendi hukuki durumlarına göre değerlendirmek çok daha isabetli 
olacaktır. Bu durum hem mülkiyet iddiaları hem de bu arazilerin mirasla intikali açısından büyük önem taşımaktadır. 

Konu ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken hususlardan biri de miri arazi ve vakıf arazilerin Cumhuriyet 
dönemindeki hukuki statüsüdür. 4 Ekim 1926 tarihinde Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra Arazi Ka-
nunu ve miri arazi ile ilgili hükümler ilga edilmiş olduğundan miri arazi mutasarrıflarının mülkü haline gelmiştir59. 
Medeni Kanun devlete ait olan rakabe hakkını miri arazinin zilyedine (mutasarrıf) vermiştir. Ancak bunun gerçekle-
şebilmesi için miri arazi üzerindeki hakların tapuya tescili gerekmektedir. 

Konuya icareteynli ve mukataalı vakıflar açısından baktığımızda ise Cumhuriyet döneminde her iki vakıf türünde 
de bir tasfiye sürecinin yaşandığı ve tasarruf hakkına sahip olan kişilerin yani mutasarrıfların bu tür arazilerin mülki-
yetini kazanabildiklerini görmekteyiz. 1935 yılında çıkarılan Vakıflar Kanunu ile gerek icareteynli vakıflar gerekse 
mukataalı vakıflar üzerinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün sahip olduğu haklar icare-i müeccelenin yaklaşık 20 katına 
tekabül eden “taviz bedeli” karşılığında tasarruf hakkı sahiplerine devredilmiştir60. Böylelikle hem miri araziler hem 
de vakıf araziler mülk arazilere dönüşmüştür. Ancak bir kez daha vurgulamak gerekir ki miri arazinin mülk araziye 
dönüşebilmesi için mutasarrıfın miri arazi üzerindeki tasarruf hakkının Medeni Kanunun kabulünden sonra tapuya 
tescili gerekmektedir. İcareteynli ve mukataalı vakıf taşınmazlarında ise özel mülkiyetin söz konusu olabilmesi için 
mutasarrıfın taviz bedeli ödemesi gerekmektedir. Dolayısı ile bu tür araziler üzerinde tasarruf hakkına sahip olan Er-
menilerin mülkiyet iddiasında bulunabilmeleri için bu şartları gerçekleştirmeleri gerekmektedir. 

Emvâl-i Metruke konusunda yargı organlarına yansıyacak sorunlarda tespit edilmesi gereken iki önemli nokta 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki tabiiyet konusudur. Bir başka ifade ile kök muris olduğu iddia edilen Ermenilerin ya da 
onların mirasçılarının 4 Ekim 1926 tarihinde Medeni Kanun yürürlüğe girmeden önce Osmanlı vatandaşı olup olma-
dıklarının tespit edilmesidir. İkinci konu ise yine Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki dönemde özellikle 

58 Kurt, “The Plunder of Wealth through Abondened Properties”, s. 41-44.
59 Bu yöndeki tartışmalar için bkz. Cin, Osmanlı Toprak Düzeni, s. 362-374.
60 Cin/ Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 346-347.
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taşınmazların Ermeni mirasçılara hangi kurallar çerçevesinde intikal edeceğidir.
1867 tarihli Ecanibin Hakk-ı İstimlak Nizamnamesi ile Osmanlı Devleti’nde yabancı ülke vatandaşlarına gay-

rimenkul sahibi olma hakkı tanınmıştır. Safer Kanunu olarak da bilinen bu düzenlemenin 1. maddesinde bu haktan 
yararlanabilmek için geçerli olan ilkeler de ortaya konmuştur. Madde ile Osmanlı Devleti’nde taşınmaz sahibi olan 
yabancıların Osmanlı tebaası ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip oldukları ve eşit statüde kabul edildikleri belir-
tilmiştir. Bir başka ifade ile yabancılar Osmanlı tebaasının ödediği vergileri ödemek, taşınmazlarla ilgili her türlü 
hukuki sorunun Osmanlı mahkemelerinde görülmesini kabul etmek şartıyla taşınmaz sahibi olabileceklerdir. Ancak 
Osmanlı vatandaşı olup da sonradan tabiiyet değiştirmiş kişilerin bu haktan yararlanamayacakları, bu kişilerin hukuki 
durumlarının özel bir kanunla düzenleneceği belirtilmiştir61. Nizamnamenin birinci maddesinin ikinci fıkrasındaki bu 
düzenlemeye göre daha önce Osmanlı vatandaşı olup, tabiiyet değiştiren Ermeniler Safer Kanunu’nun hükümlerinden 
yararlanarak Osmanlı Devleti’nde taşınmaz mülkiyetine sahip olamayacaklardır. Tabiiyet değiştiren kişilerin hukuki 
durumu ile ilgili hukuki düzenleme ancak kanundan on altı yıl sonra çıkarılan “Ecanibin Hakk-ı İstimlak Kanunu’nun 
1. Maddesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlak ve Arazisine Mahsus Kanun”ile yapılmıştır. Kanunun birinci maddesine 
göre doğumla Osmanlı vatandaşlığını kazanmış olup da Safer Kanunu yürürlüğe girmeden önce uluslararası anlaşma-
lar uyarınca ve Osmanlı Devleti’nin izin ve onayı ile başka devlet vatandaşlığına geçen veya Safer Kanunu yürürlüğe 
girdikten sonra usulüne uygun bir biçimde tabiiyet değiştiren kişiler tabiiyetine girdikleri devlet tarafından Safer 
Kanununa bağlı ek protokol imzalanmışsa 1867 Ecanibin Hakkı İstimlak Nizamnamesinin hükümlerinden yararlana-
bileceklerdir. Yani Osmanlı ülkesinde taşınmaz edinmeleri mümkündür. Ayrıca Osmanlı vatandaşı oldukları dönemde 
edindikleri mülk gayrimenkullerle miri ve vakıf araziyi de ellerinde tutabileceklerdir.

Kanunun ikinci maddesi izin almaksızın tabiiyet değiştirmeleri sebebiyle Osmanlı vatandaşlığından ıskat olu-
nanların Osmanlı ülkesinde taşınmaz sahibi olamayacaklarını hükme bağlamıştır. Bu şahıslar Osmanlı sınırları içinde 
taşınmaz edinemeyecekleri gibi eskiden beri ellerinde bulunan miri ve vakıf arazi, intikal ve tapu hakkı sahibi mirasçı 
bırakmadan ölmüşler gibi mahlûl olarak devlete geri dönecektir. Kanunun üçüncü maddesine göre mülk taşınmazları 
ise menkul malları gibi Osmanlı tebaasından olan mirasçıları arasında taksim edilecektir. Ayrıca mirasçılık hakkından 
da mahrum olacakları için bu yolla da taşınmazlara tasarruf edemeyeceklerdir62. Kanunun getirdiği düzenlemeler 
açısından izinsiz tabiiyet değiştiren kişinin tabiiyetine girdiği devletin Safer Kanununa bağlı ek protokolü imzalamış 
olmasının bir önemi yoktur.

Görüleceği üzerine 1883 tarihinde çıkan kanun izin almadan Osmanlı tabiiyetinden çıktığı için Osmanlı vatan-
daşlığından çıkarılan şahısların -ki bunların sayıca kabarık kısmını Ermeniler teşkil etmektedir- hiç bir şekilde ve hiç-
bir yolla Osmanlı sınırları dâhilinde taşınmaz edinmesi mümkün değildir. Ayrıca Osmanlı tebaası oldukları günlerde 
sahip oldukları taşınmazlar da statüsüne göre ya Osmanlı tebaasından olan mirasçıları arasında paylaşılacak ya da dev-
lete veya vakfa geri dönecektir. Sadece izin almadan yabancı ülke vatandaşlığına geçenler değil, yabancı bir devletin 
askerlik hizmetine girdikleri ya da askerlik hizmeti dışında bir hizmetine girip, devleti bundan haberdar etmedikleri 
için Osmanlı vatandaşlığından ıskat edilen Ermeniler için de taşınmaz mülkiyeti konusunda aynı sınırlamalar geçerli 
olacaktır. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni tebaa ile ilgili bu tip olaylara da rastlanıldığı için bu konumdaki 
Ermenilerin taşınmaz mülkiyetine sahip olamamaları ve ellerinde bulananları da kaybetmeleri önem arz etmektedir. 

Sonuç olarak Osmanlı Devleti 1869 Tabiiyet Kanunu, 1867 Ecânibin Hakk-ı İstimlak Kanunu ve 1883 Ecanibin 
Hakk-ı İstimlak Kanunu’nun 1. Maddesinde İstisna Olunan Eşhasın Emlak ve Arazisine Mahsus Kanun’da yaptığı 
düzenlemelerle Osmanlı tabiiyetinden izin almadan çıktıkları için vatandaşlıktan çıkarılan şahısların ve yabancı bir 
devletin askerlik hizmetine girdikleri ya da askerlik hizmeti dışında bir hizmetine girip, devleti bundan haberdar 
etmedikleri için Osmanlı vatandaşlığından ıskat edilen kişilerin Osmanlı ülkesinde taşınmaz sahibi olmasının önünü 
kapamıştır. Çünkü bu düzenlemelerle Osmanlı vatandaşlığından çıkarılanlar yeni gayrimenkul edinemedikleri gibi, 
Osmanlı tabiiyetinde oldukları günlerde sahip oldukları taşınmazları koruyamamakta63 ve miras yoluyla da yenilerine 
sahip olamamaktadırlar64. Bu bilgiler çerçevesinde Ermenilerden kalan mallarla ilgili olarak tespit edilmesi gereken 

61 Ecânibin Hakkı İstimlâk Nizamnamesi ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi için bkz. Belkıs Konan, Osmanlı Devleti’nde Yabancıların Hukuki Statü-
sü, Irmak Yayıncılık, Ankara 2010, s. 106-138.

62 Kanunun metni için, bkz. Düstur, 1. Tertip, c. 3; Vedat Raşit Seviğ, Türkiye’nin Devletler Hususi Hukuku Düzeni ile İlgili Kanun ve Anlaşma-
lar, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1979, s. 799-802. 

63 Şura-yı Devlet, 15 Ocak 1898 tarihinde izinsiz olarak Amerika’ya giderek belirlenen sürede dönmeyenlerin uhdelerinde bulunan miri arazile-
rinin geri kalan kardeşlerine bırakılsa dahi mahlûl nazarıyla bakılacağına (devlete geri dönerek yeniden tefviz edileceğine) karar vermiştir. 12 
Kasım 1898 tarihinde de Erzurum vilayetinde yabancı ülkelere kaçan Ermenilerden kalmış olan arazi, çayır ve evlerden bir kısmı Rusya’dan 
göç eden muhacirlerin kullanımına tahsis edilmiştir.

64 Konu ile ilgili bilgi için bkz. Gül Akyılmaz, “Cumhuriyet Öncesi Dönemde Yabancıların Taşınmaz Edinimi ile İlgili Düzenlemelerin Ge-
rekçeleri, Kapsamları ve Uygulamaların İncelenmesi: Hukuk Tarihi Yönünden Değerlendirme”, Türkiye’de Tarihsel Gelişim Süreci İçinde 
Yabancıların Taşınmaz Edinimlerinin Analizi, Editörler: Harun Tanrıvermiş -Vahit Doğan-Şebnem Akipek Öcal, Ankara: 2013, s. 52-65; Gül 
Akyılmaz, “Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki 
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temel hususlardan birisi de kök muris olduğu iddia edilen Ermenilerin ya da onların mirasçılarının 1926 da Medeni 
Kanun yürürlüğe girmeden önce Osmanlı vatandaşı olup olmadıklarıdır. 

Ermeni tezlerini savunanların çok fazla üzerinde durdukları ve şikâyetçi oldukları konulardan birisi de yukarıda 
hakkında hukuki açıklamalar yapılan yabancı ülke vatandaşı olan Ermenilerin Osmanlı Devleti’nde taşınmaza sahip 
olup, olamayacakları hususudur. Kurt tabiyyet değiştiren Ermenilerin Osmanlı ülkesine dönmelerini engelleyen en 
önemli hukuki düzenlemenin 1869 Tabiyyet Kanunu olduğunu ve amacı dışında kullanıldığını iddia etmektedir. Yaza-
ra göre Vatandaşlık Kanunun çıkarılmasının esas sebebi Avrupalı devletlerin vatandaşlık verdiği Osmanlı Devleti’nin 
gayrimüslim tebaasının kapitülasyonlardan yararlanmasını engellemektir. Ancak kanun Ermenilerin geri dönmelerini 
ve mallarını yeniden kazanmalarını önlemek için kullanılmıştır. 1923’ten sonra da devam eden uygulama yabancı 
ülke vatandaşı olan Ermenilerin ülkeye girişlerini önlemek amacıyla 1911, (1915’te yapılan değişikliklerle) ve 1918 
Pasaport kanunlarından da destek alarak sürdürülmüştür.65. Gerek bu kanunlar kullanılarak gerekse bu hukuki düzen-
lemeler çerçevesinde çeşitli vilayetlere gönderilen emirlerle Ermenilerin (ve de Rumların) ülkeye girişi sistematik 
bir şekilde engellenmiştir. Böylelikle hükümetin iznini almadan yabancı bir ülkeye göç ederek yabancı bir ülkenin 
vatandaşlığına geçenlerin ülkeye girişi ve mallarına yeniden sahip olmalarının önü kesilmiştir66. Bütün bu iddialar 
1915 öncesi ve sevk ve iskân sırasında çok sayıda Ermeni’nin ülke dışına çıkma imkânını bulduğu gerçeğini ortaya 
çıkarmaktadır.  

Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden önceki dönemde Ermenilerden kalan malların mirasçılara hangi ku-
rallar çerçevesinde intikal edeceği konusu da günümüzde Emvâl-i Metrukeyi ilgilendiren davalarda dikkate alınması 
gereken bir diğer husus olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilindiği üzere Osmanlı Hukukunda mülk olan her türlü mal 
mirasçılara İslam Miras Hukuku hükümlerine göre intikal eder. Bu nedenle Ermenilerden kalan mülk taşınmazlar 
mirasçılara şer’i miras hukuku hükümlerine göre geçecektir67. Buna mukabil Osmanlı Devleti’nde miri ve vakıf ara-
ziler örfi miras hukuku kurallarına yani bu konuda devletin yaptığı düzenlemelere tabi olmuştur68. Ermenilerin sevk 
ve iskânından önce konuyla ilgili son hukuki düzenleme 1913 yılında yapılan “Emvâl-i Gayrimenkulenin İntikalatı 
Hakkındaki Kanun” olup, bu düzenleme ile miri arazi, gayrisahih vakıflar, icareteynli vakıflar ve mukataalı vakıfların 
mirasla intikali konusundaki düzenlemeler birleştirilmiştir Dolayısı ile Ermenilerden kalan miri arazilerle icareteynli 
ve mukataalı vakıf taşınmazlarının mirasçılara intikali 1913 tarihli kanunun hükümlerine göre olacak ve mirasçılar 
bu kanuna göre belirlenecektir69. Ancak unutulmaması gereken nokta eğer mukataalı vakıf araziler üzerinde binalar 
varsa bu durumda bu arazilerdeki paylaşımın 1913 tarihli düzenlemeye göre değil İslam Miras Hukuku hükümlerine 
göre yapılacağıdır. 

Günümüzde Emvâl-i Metruke ile ilgili olarak karşılaşılabilecek en önemli hukuki sorun sevk ve iskâna tabi 
tutulan Ermenilerin mirasçısı olduğunu iddia edenlerin Türk mahkemelerinde taşınmaz mallarının iadesi için açabile-
cekleri davalar ve bu davaların sonuçlarına göre Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmalarıdır. Son adım 
ise bu aşamadan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeleridir. 

Türk yargı organlarında açılan ve gelecekte açılabilecek davalar açısından “Sarıyer Davası” önemli bir örnektir. 
Açılan dava başka davaları da beraberinde getirmiştir70.

Nakledilen kişilerin mirasçıları tarafından ilk derece mahkemelerinde açılan ve taşınmaz malların iadesini ve 
adlarına tapuya tescilini talep eden davaların yanı sıra mülkiyet hakkının ihlali konusunda Anayasa Mahkemesine 
yapılan bireysel başvurular da karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bu konuda 2016 Haziranında Anayasa Mahkemesi 
iki önemli karar vermiştir. Bunlardan ilki Agavni Mari Hazaryan ve diğerleri tarafından mülkiyet ve adil yargılanma 

Statüsü”, Yeni Türkiye Ermeni Meselesi Özel Sayısı, IV, Eylül –Aralık 2014, Yıl, 20, sy. 63, Ankara 2014 s. 3123-3137.
65 Kurt, “The Plunder of Wealth through Abondened Properties”, s.45; Kurt, “Revisiting the Legal Infrastructure on the Confiscation of Ar-

menian and Greek Wealth”, s.5-7; 1911 Pasaport Kanununda 1915’te yapılan değişiklikle kanun ve mevzuata uygun olarak pasaport taşıyan 
kişilerin bile ülkeye girişlerinin yasaklanabileceği belirtilmiştir. Bunlar; işsiz güçsüz serseriler, süresiz olarak sınır dışı edilenler, hapis cezasını 
tamamlamayanlar, devlete karşı şüpheli faaliyetler içinde olanlar, yürürlükte olan kanun ve kurallara aykırı hareketler içinde olanlar, hükümet-
ten izin almadan ülkeyi terkedenler, vatandaşlıktan ıskat edildikleri için ülkeye girişi yasaklananlardır. Ayrıca 23. maddede yapılan değişikle 
Osmanlı topraklarına yabancı bir ülkenin pasaportunu taşıyarak giren Osmanlı tebaasının 6 ay ile 2 yıl arasında hapisle cezalandırılacağına 
dair hüküm konulmuştur. Bu değişiklikler 1918 tarihli Pasaport Kanununda da korunmuştur. Kurt’a göre 1918 tarihli Kanunun 3. maddesinde 
görünüşte küçük aslında büyük bir değişiklik yapılarak resmi izin almadan “göç edenler” yerine “gelen mülteciler” terimi kullanılmıştır. Bu-
rada kastedilenler Ermeniler ve Rumlardır, “Revisiting the Legal Infrastructure on the Confiscation of Armenian and Greek Wealth”, s. 6.

66 Kurt bu konuda bazı örnekler vermiştir. Örneğin 4 Mayıs 1919’da Erzurum’a gönderilen telgrafta Pasaport Kanununun 3. maddesi ile Rusya 
ve diğer ülkelere giderek o ülkenin vatandaşlığını alan ve ülke güvenliğini tehdit eden Ermenilerin ülkeye girişlerinin yasaklandığı bildiril-
mektedir. 28 Mayıs 1919’da Trabzon’a gönderilen telgrafta da aynı yasak Rumlar için tekrar edilmektedir, Kurt, “Revisiting the Legal Infrast-
ructure on the Confiscation of Armenian and Greek Wealth”, s.6. 

67 Osmanlı Hukukunda şeri intikal ve paylaşım konusunda bkz. Cin /Akyılmaz, Türk Hukuk Tarihi, s. 448-474.
68 Osmanlı Hukukunda örfi intikal ve konuda yapılan hukuki düzenlemeler konusunda bkz. Cin /Akyılmaz, a.g.e., s. 474-491.
69 Cin /Akyılmaz, a.g.e., s. 487-489.
70 Bu davalar konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Akyılmaz, Emvâl-i Metruke, s. 56-58.
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hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 2014 yılında açılan davadır. Davaya konu olan taşınmaz Sarıyer’de olup, arazi 
“mukataalı vakıf” statüsündedir. Arazi üzerinde binalar da vardır. Taşınmaz 24.510 metre kare olup, 16.124 metre 
karesi yol ve yeşil alan yapılacağı gerekçesi ile kamulaştırılmış, 6.890 metre karesi ev ve tarla, 1.405 metre karesi arsa 
olarak Maliye Hazinesi adına tescil edilmiştir. Davacılar Agavni Mari Hazaryan, Erol Donikoğlu, Anahit Hazaryan ve 
Agavni Hazaryan dava dilekçelerinde kök murislerinin firari, mütegayyip kişiler olduğu gerekçesi ile Emvâli Metruke 
mevzuatı çerçevesinde 1958 yılında idari bir işlemle tapularının iptal edildiğini, bu işlemin düzeltilmesi için başlatılan 
idari ve yargısal süreçlerden bir sonuç alamamaları nedeniyle mülkiyet haklarının ihlal edildiğini ileri sürmüşlerdir. 
Ayrıca İstanbul 12. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtıkları tapu iptal ve tescil davasının bu konuda idari yargı yerinin 
görevli olduğu gerekçesiyle reddedilmesi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini iddia etmişlerdir. İh-
lallerin tespiti, yeniden yargılama yapılması ve 5.000.000 TL tazminat talebi ile AYM’ne başvurmuşlardır. AYM 15 
Haziran 2016’da mülkiyet hakkının ihlaline ilişkin iddianın zaman bakımından yetkisizlik nedeniyle, adil yargılanma 
hakkının ihlaline ilişkin iddianın ise açıkça dayanaktan yoksun olması sebebiyle kabul edilemez olduğuna hükmet-
miştir. Böylelikle davacıların AİHM’ne başvurularının önü açılmıştır71. Nitekim AİHM’ne başvuru gerçekleşmiştir. 

AİHM’sine taşınan bu davada Osmanlı Arazi Hukuku konusundaki tespitlerimizi doğrular nitelikte bilgiler var-
dır. Her şeyden önce dava konusu olan taşınmazın Sultan Bayezid Vakfı’na ait mukataalı bağın zemini ve sırf mülk 
ebniyeden oluştuğu ve mutasarrıfının da Serpuhi olduğu belirtilmiştir72. Daha önce de belirtildiği üzere mukataalı 
vakıf arazinin kuru mülkiyeti vakfa ait olup, mutasarrıf sadece tasarruf hakkına sahiptir. Dava dosyasında da kök 
muris Serpuhi’nin mutasarrıf olduğu ve sadece tasarruf hakkı bulunduğu açıkça belirtilmiştir. Mukataalı vakıf araziler 
üzerine yapılan binaların ise yapan kişinin mülkü olması kuralı gereği evden mülk ebniye olarak söz edilmiş ve daha 
önce verilen bilgiler çerçevesinde mukataalı vakıf arazi üzerinde mülk yapılar olduğu için Serpuhi’nin çocukları ara-
sında İslam miras hukuku hükümlerine göre paylaştırılmıştır. Bu çerçevede erkek çocuk olan Avadis iki pay alırken 
kızlar Nazik ve Maryam birer pay almışlardır73. Yine dava dosyasından anlaşıldığı üzere 10 Ocak 1958’de vaziyet 
işlemi yapılarak arazi Maliye Hazinesi adına tescil edilmiş, taviz bedeli de ödenerek taşınmaz üzerindeki vakıf şerhi 
kaldırılmıştır. Görüleceği üzere Serpuhi’nin mirasçıları olduğunu iddia eden şahıslar 1958’e kadar mukataalı vakıf 
araziyi mülkleri haline getirecek işlemi yapmamışlardır.

Hazaryan Davası ile aynı gün AYM ikinci bir davayı daha karara bağlamıştır. Bu dava Kilikya Ermeni Katali-
kosluğu Davasıdır. Dava 28 Nisan 2015 tarihinde Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Antilyas kasabasında 
bulunan ve Lübnan makamları evraklarında Kilikya Ermeni Katalikosluğu olarak geçen Ermeni Apostolik Kilisesi 
tarafından açılmıştır. Dava dilekçesinde Kilikya Azize Sofia Manastırı ve tarihi Sis Ermeni Katalikosluğunun ara-
zisine Emvâl-i Metruke mevzuatı hükümlerine göre el konulması nedeniyle mülkiyet hakkının, bir ibadet mekânına 
el konulmakla din ve vicdan özgürlüğünün ve tapu kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesi sebebiyle adil yargılanma 
hakkının ihlal edildiği gerekçesi ile davanın açıldığı belirtilmektedir. AYM 15 Haziran 2016 tarihli kararında başvuru 
yollarının tüketilmemesi sebebiyle başvurunun kabul edilemez olduğu kararına varmıştır74. Bu karara rağmen 6 Aralık 
2016’da Katalikos I. Aram AYM‘nin başvurularını reddetmesi nedeniyle davayı AİHM’ne taşıyacaklarını duyurmuş 
ve dava iç hukuk yolları tüketilmemesine rağmen AİHM’ne götürülmüştür.. 

Ermenilerin mülkiyet hakkının ihlali gerekçesi ile AİHM’ne taşıyacakları davalar Emvâl-i Metruke mevzuatı 
ve bu mevzuatın uygulanmasını yeniden gündeme getirecektir. Bu çerçevede Osmanlı Arazi Hukuku da tartışma 
konusu olacaktır. Konuyla ilgili olarak AYM’nin  1963 yılında verdiği karar büyük önem teşkil etmektedir. AYM 
Danıştay 8. Dairesinin Emvâl-i Metruke ile ilgili düzenlemelerin Anayasaya aykırı olduğu itirazı üzerine, 22.04. 1963 
tarihinde 26 Eylül 1915 tarihli geçici kanunun 1. ve değişik 2. maddeleriyle 15 Nisan 1923 günlü 333 sayılı kanunun 
6. maddesi hükümlerinin Danıştay’da açılmış olan davanın konusu bakımından Anayasaya aykırı olmadığına karar 
vermiştir. Kararın gerekçesinde Emvâl-i Metruke mevzuatının 6 Ağustos 1924 tarihinden önce gerçekleşmiş firar ve 
tegayyüp olaylarının bugün tespiti halinde uygulanmasının tabii ve zorunlu olduğu belirtilmiştir. Bu konuda Medeni 
Kanunun’un yürürlüğe girmesinden önceki ölüm ve evlenme olaylarına bağlı hukuki meselelerde o zaman yürürlükte 
olan hükümlerin bugün için de uygulanmakta olmasının konu açısından güzel bir örnek teşkil ettiği vurgulanmıştır. 
Dolayısı ile Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 1924 tarihinden önce firari, mütegayyip duruma giren 

71 Anayasa Mahkemesi, “Agavni Mari Hazeryan ve Diğerleri Başvurusu ”, Haziran 15, 2016, Başvuru Numarası: 2014/4715. 
72 Anayasa Mahkemesi kayıtlarında yer alan ifade aynen şöyledir. “14 Temmuz 1300 (1884) tarihli zabıt kaydında uyuşmazlık konusu taşın-

mazın İstanbul ili Arnavutköy ilçesi Anbarlıdere Caddesinde olup, taşınmazın cinsi ve nev’inin Sultan Bayezid Vakfı’ndan mukataalı bağın 
zemini ve sırf mülk ebniyesi olduğu, mutasarrıfının Eğinli Filibos’un eşi ve Azakil’in kızı Serpuhi olduğu belirtilmiştir.” 

73 Anayasa Mahkemesi kayıtlarında bu durum şu şekilde ifade edilmiştir. “Sarıyer ilçesine ait ve 17 cilt numaralı zabıt defterinin 31. sayfasının 
26 Mayıs 1336 (26 Mayıs 1920) tarih ve 100 sıra numaralı kaydında bu taşınmazın mutasarrıfı olan Eğinli Filibos’un eşi ve Aakil’in kızı Ser-
puhi’nin yaklaşık 15 yıl önce ölümüyle tasarruf hakkının çocukları Avadis, Nazik ve Maryam’a intikal ettiği açıklanmış, taşınmazın tasarruf 
hakkı yönünden iki payının Avadis’e, birer payının da Maryam ve Nazik’e ait olduğu kaydı mutasarrıf kısmında gösterilmiştir.”

74 Anayasa Mahkemesi, “Kilikya Ermeni Katalikosluğu Başvurusu”, Haziran 15, 2016, Başvuru Numarası: 2015/7661. 
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veya başka mahallere nakledilmiş bulunan bir kimsenin mallarının mülkiyeti, bu duruma girdiği tarihten itibaren 
dosyasında o tarihte alınmış bir vaziyet kararı75 olsun olmasın taşınmazın niteliğine göre Maliye ve Evkaf Hazinesi 
uhdesine Kanun uyarınca geçmiş bulunmaktadır. Gerekçede ayrıca Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 
1924 tarihinden sonra vuku bulan fiil ve hareketlere ise Emvâl-i Metruke kanunlarının uygulanamayacağı açık biçim-
de ifade edilmiştir76. 

Medeni Kanun’un yürürlüğe girdiği 4 Ekim 1926 tarihine kadar Osmanlı Hukuku ilkeleri nasıl aile ve miras 
hukukunda geçerli ise Emvâl-i Metruke açısından da geçerli olmalıdır. Bu çerçevede firari, mütegayyip konumunda 
olan ve başka yerlere nakledilen Ermenilere ait taşınmazların büyük oranda miri arazi, icareteynli ve mukataalı vakıf 
statüsünde olduğu düşünülürse bu kişilerin taşınmazlar (arazi) üzerinde mülkiyet hakkına değil, sadece tasarruf yani 
kullanma hakkına sahip olacağı açıktır. AİHM’nde bu argümanın kuvvetli bir biçimde savunulması gerekmekle bir-
likte Mahkeme mülkiyet hakkını çok geniş kapsamlı olarak tanımladığı için “makul beklenti” kavramı çerçevesinde 
de çalışmalar yapılması gerekmektedir. 

4 Kasım 1950’de imzalanıp, 3 Eylül 1953’te yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ana metninde 
içeriğinin tayinine ilişkin devletlerarasındaki görüş ayrılıkları sebebiyle mülkiyet hakkına yer verilmemiştir. Mülkiyet 
hakkı Sözleşmenin 20 Mart 1952’de imzalanıp, 18 Mayıs 1954’te yürürlüğe giren 1 Numaralı Ek Protokolünde dü-
zenlenmiştir. Protokol Türkiye tarafından 10 Mart 1954 tarihli kanunla onaylanmıştır. Ek protokolün 1. Maddesiyle 
mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır. Buna göre “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına riayet 
edilmesini isteme hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve 
uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.”77. Maddede mülkiyet 
hakkının kapsamı belirlenmemiştir. Ulusal düzenlemelerde farklı mülkiyet tanımlarına rastlandığından AİHM mülki-
yet hakkının kapsamını ulusal hukuka bağlı olmaksızın bizzat belirlemeye çalışmış ve çok geniş yorumlamıştır. Mül-
kiyet hakkının içerisine soyut ve somut tüm ayni haklar, kamu ve özel hukuk ilişkilerinden doğan şahsi haklar, maddi 
ve manevi tazminat talepleri, müşteri çevresi, fikri mülkiyet hakları kapsamındaki telif hakları, hisseler, patentler, 
tahkim kararları, emeklilik maaşı hakkı, kira hakları gibi bütün maddi haklar dâhil edilmektedir. Ayrıca ulusal hukuk 
tarafından tanınmış olmak şartıyla her türlü meşru beklenti de bu kapsamda sayılmaktadır78. Bir başka ifade ile madde 
hükmünde yer alan “mal ve mülk” deyimi her türlü taşınabilir ve taşınmaz mal yanında maddi varlığa sahip olmayan 
“hak” ve “menfaatleri”, mameleke dâhil her türlü aktifi, mali ve ekonomik değeri de içermektedir. Strasbourg içti-
hadına göre bir hak veya menfaatin ya da şeyin kısaca bir varlığın 1. madde içeriğine dâhil edilebilmesi için iktisadi 
değere sahip olması, belli bir parasal değerle ifade edilebilir olması gerekmektedir. Ayrıca malik olunan “değerin” 
halen somut surette hiç olmazsa “meşru beklenti” sıfatıyla tespiti mümkün olmalıdır79. AİHM’nin mülkiyet hakkına bu 
çerçevede yaklaşımı Emvâl-i Metruke ile ilgili davalarda Türkiye’nin üzerinde önemle durması gereken bir konudur.

1.madde metninden anlaşılacağı üzere mülkiyet hakkından yararlanma konusunda sınırlandırmalar getirilebilir. 
Mülkiyet hakkına meşru müdahale olarak nitelendirebilecek bu hallerde bazı şartların gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Bunlar “yoksun bırakma” halinde “kamu yararı”, “kullanımı düzenleme” halinde ise “genel menfaatin” bulunmasıdır. 
İkinci koşul müdahale teşkil eden tedbirin her iki halde de yasayla öngörülmüş olmasıdır. Ayrıca yoksun bırakma du-
rumunda uluslararası hukukun genel ilkelerine uygunluk aranmaktadır. Üçüncü şart ise her ne kadar açıkça maddede 
yer almasa da Sözleşmenin tamamına egemen olan “orantılılık” veya “ölçülülük” ilkesidir80. Mahkemenin önüne 
Emvâl-i Metruke kapsamında bir dava geldiği zaman mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğini değerlendirirken bu 
ilkelere dikkat edeceği kuşkusuzdur.81 Emvâl-i Metruke konusuna bu ilkeler açısından yaklaşıldığında müdahale teşkil 
eden tedbirlerin yasa ile öngörülmüş olması şartı gerçekleşmiştir. Çalışma boyunca ayrıntılı bir biçimde açıklandığı 
üzere Osmanlı Devleti geride bırakılan mallarla ilgili olarak dört önemli hukuki düzenleme yapmış olup, bu düzen-
lemelere herkesin erişmesi ve hükümlerinden haberdar olması mümkündür. Kamu yararı ya da genel yarar şartının 
da gerçekleştiği söylenebilir. Özellikle taşınmazların boş bırakılması halinde devlet bu arazilerden alacağı vergileri 

75 Vaziyet kararı, taşınmaz malın Emvâl-i Metruke mevzuatına göre 6 Ağustos 1924 tarihinden önce firari ya da mütegayyip veya başka mahalle-
re nakledilmiş olan şahıslara ait olduğunun tespit edilmesi anlamına gelmekte olup, bir idari işlem olarak kabul edilmektedir. Bu karar üzerine 
taşınmazlar Maliye Hazinesi adına tapuya tescil edilmektedir.

76 Anayasa Mahkemesi, Nisan 22, 1963, Başvuru Numarası: 1963/41. 
77 A. Şeref Gözübüyük/ Feyyaz Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İnceleme ve 

Yargılama Yöntemi, 9. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2011, s. 417-418; Cavid Abdullahzade, “Emval-i Metruke Kapsamındaki Mülkiyet Da-
valarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Süreci Açısından Değerlendirilmesi”, Uluslararası Hukuk Boyutuyla 1915 Olayları, Editör: İlyas 
Doğan, Astana Yayınları, Ankara 2016, s. 61-62.

78 Abdullahzade, “Emval-i Metruke Kapsamındaki Mülkiyet Davaları” s. 62.
79 Gözübüyük /Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 418.
80 Gözübüyük /Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 423; David Harris /Michael O’B’oyle /Colin Warbrick, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi Hukuku, Çevirenler: Mehveş Bingöllü Kılcı /Ulaş Karan, Şen Matbaa, Ankara 2013, s. 687-693. 
81 Emvâl-i Metruke mevzuatının bu ilkeler açısından değerlendirilmesi konusunda bkz. Abdullahzade, “Emval-i Metruke Kapsamındaki Mülki-

yet Davaları” s. 80-87.
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toplayamayacağı gibi icare-i zemin ve icare-i müeccele gibi düzenli ödemeleri de tahsil edemeyecektir. Dolayısı ile 
ekonomik açıdan büyük zarara uğrayacaktır. Geride kalan arazilerin büyük kısmı miri ve vakıf arazi statüsünde olduğu 
için zaten Osmanlı Hukukunda geçerli olan kurallara göre bu taşınmazların devlete veya vakfa geri dönmesi ve ye-
niden tefviz edilmesi gerekmektedir. Ayrıca taşınmazların bir kısmının Balkanlar ve Kafkaslardan yoğun bir biçimde 
gelen muhacirlere dağıtılması da kamu yararı açısından uygundur. Ermenilere gittikleri yerlerde uğraş alanları ve 
sosyo-ekonomik durumlarına göre arazi, ev, araç, gereç ve tohumluk tahsis edildiği ve 1918 yılında yapılan hukuki 
düzenleme ile geri dönmelerine izin verilerek mallarının iade edildiği düşünüldüğünde ölçülülük ilkesi açısından 
önemli şartların sağlandığı düşünülebilir.

AİHM’nin Emvâl-i Metruke konusunda önüne gelecek davalarda büyük önem arz eden bir nokta da eğer mülki-
yet hakkının ihlal edildiği kabul edilirse bunun “anlık ihlal” mi yoksa “süregelen ihlal” mi olduğunun tespitidir. Anlık 
ihlal söz konusu olduğunda ilk dikkat edilecek husus Mahkemenin meseleyi zaman bakımından incelemeye yetkili 
olup olmadığının tespiti olacaktır. Bu konunun belirlenmesinde ise mülkiyet hakkına müdahalenin hangi tarihte ger-
çekleştiğinin önem kazandığı görülmektedir. AİHM içtihatlarında kural olarak müdahalenin gerçekleştiği tarihin esas 
alındığı görülmektedir. AİHM’nin içtihatlarına göre ilgili devlet sözleşmeye taraf olmadan önce meydana gelen anlık 
ihlallerden sorumlu tutulamaz ve bu gibi ihlalleri tazmin ve telafi etmekle yükümlü değildir. Konuya Emvâl-i Metruke 
mevzuatı çerçevesinden baktığımız zaman nakledilen kişilerin menkul ve gayrimenkul mallarının bedelleri ödenmek 
üzere tasfiyesi 1915-1923 yılları arasında yapılan hukuki düzenlemelerle gerçekleştirilirken, nakledilen kişilere mal-
larının bedeli olarak ödenecek paraların Hazineye irat kaydedilmesi de 1928 Mayısında çıkarılan bir hukuki düzen-
leme ile olmuştur. Bu durumda Emvâl-i Metruke mevzuatı çerçevesinde başka mahallere nakledilen, kaybolan ya da 
firari olan kişilerin mülkiyet haklarına müdahalenin Türkiye’nin AİHM’ne bireysel başvuru hakkını tanıdığı 28 Ocak 
1987 tarihinden çok önce gerçekleşmiş ve tamamlanmış olduğu açıktır. Böylelikle anlık ihlalin varlığı kabul edildiği 
takdirde Mahkemenin zaman bakımından yetkisizliği ileri sürülebilecektir. Türkiye tarafından bireysel başvurunun 
kabul edildiği 1987 yılında mülkiyet haklarına sahip olmayan veya mülkiyet hakları sona ermiş olan Emvâl-i Metruke 
kapsamındaki malların önceki sahipleri ya da mirasçılarının AİHM’ne yapacakları başvurular başvuru anında bir mül-
kiyet hakkına sahip olmadıkları gerekçesi ile reddedilebilecektir. Ancak burada önemli olan nokta “davanın canlandı-
rılmamış” olmasıdır. Söz konusu kişiler ya da mirasçılarının Hazineye karşı açacakları davalarda Türk Mahkemeleri 
davaları esastan reddederse AHİM’nin zaman bakımından yetkisizliği ileri sürülebilecektir82.

AİHM’nin Emvâl-i Metruke mevzuatı kapsamında nakledilen, kaybolan ya da firari olan Ermenilerin malları ile 
ilgili düzenlemeleri “süregelen ihlal” olarak değerlendirmesi ise konuyla ilgili daha önceki içtihatları göz önüne alın-
dığında Türkiye açısından daha sıkıntılı sonuçlara yol açabilecektir. Çünkü AİHM eskiden hukuka aykırı bir şekilde 
gerçekleşen eylemlerin etkisi günümüzde de sürüyorsa kendisini davaya bakmaya yetkili görmektedir. Söz konusu 
durumlarda Mahkeme mülk üzerindeki tasarruf hakkı hukuka aykırı bir şekilde elinden alınmış olan kişinin mülkiyet 
hakkının günümüzde de devam ettiğini, bu çerçevede konu ve zaman açısından yetkisizliğin söz konusu olamayaca-
ğını kabul etmiştir83. Bu nedenle AİHM yapılan başvurularda bir mülkiyet ihlali olduğuna hükmederse bu durumda 
Emvâl-i Metruke mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemleri “anlık ihlal” olarak kabul etmesi Türkiye için önem 
kazanmaktadır. Nitekim bu açıdan iç hukuk yolları tüketilmemesine rağmen AİHM’sine taşınan Kilikya Ermeni Ka-
talikosluğu Davası’nın Anayasa Mahkemesine başvuru dilekçesinde bu konuya atıf yaptığı görülmektedir. Dilekçede 
“Sis Katalikosluğunun mal varlığına el konmasının süregiden bir durum olarak değerlendirilmesi gerektiği” belirtil-
miştir. Ayrıca dilekçede AİHM açısından önemli olabilecek iki konuya daha vurgu yapıldığı görülmektedir. Bunlardan 
ilki “Kamulaştırmasız el atma hükümleri, Emvâl-i Metruke Mevzuatındaki hükümler ve Lozan Antlaşması’nın bazı 
hükümleri doğrultusunda tazminat alma hakkının kuvvetli bir meşru beklenti oluşturduğu” konusundaki ifadedir. 
Diğeri ise “iç hukuk yollarının Emvâl-i Metruke mevzuatına göre başarı şansı içermeyip, etkisiz olması sebebiyle 
tüketilmesine gerek olmadığı” vurgusudur. 

AİHM’ne taşınacak davalarda iç hukuk yollarının tüketilmesi şartı Kilikya Ermeni Katalikosluğu Davasında 
Anayasa Mahkemesi iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle davayı reddetmesine rağmen davanın AİHM’ne 
taşınması suretiyle aşılmaya çalışılmıştır. AİHM davayı kabul yönünde henüz bir karar ortaya koymasa da böyle bir 
ihtimalin mevcut olabileceğini de değerlendirmek gerekir84. Böyle bir durumda karar örnek karar niteliğini alacağı 

82 Abdullahzade, “Emval-i Metruke Kapsamındaki Mülkiyet Davaları” s. 75-76.
83 Abdullahzade, “Emval-i Metruke Kapsamındaki Mülkiyet Davaları” s. 78.
84 Tebliğin sunulması ve yayınlanması arasında geçen yaklaşık bir yıllık süre içerisinde AİHM iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesi 

ile davayı reddetmiştir. 7 Aralık 2017 tarihinde yapılan başvurunun kabul edilmediği Katalikos I. Aram tarafından 19 Ekim 2017 tarihinde 
Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’nun Ermeni sorunu ile ilgili olarak düzenlediği konferansta açıklanmıştır. Aslında AİHM başvuruyu 2017 
Martında reddetmiş, ancak Katalikosluk bunu kamuoyundan gizlemiştir. Bu karardan sonra gerek Katalikos I. Aram’ın gerekse Katalikoslu-
ğun hukuk heyetinin yaptığı açıklamalardan bir kez daha iç hukuk yolları tüketilmeden AİHM’nin kapısının çalınacağı anlaşılmaktadır. 
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için son derece sıkıntılı bir sürecin kapılarını açabilir. Nitekim AİHM’nin çeşitli sebeplere dayanarak iç hukuk yolları 
tüketilmediği halde kabul ettiği davalar vardır85. Bunlardan birisi Akvardar ve Diğerleri Davası olup Türkiye’ye karşı 
açılmıştır86. AİHM’si 16 Eylül 1996 tarihli kararıyla olağanüstü şartlar sebebiyle iç hukuk yolları tüketilmeden dava-
cıların Strasbourg Mahkemesine başvurabileceklerini kabul etmiştir. Bu kararın gerekçelerinden birisi olarak iç hukuk 
yollarının etkili olarak kullanılamaması gösterilmiştir87. İç hukuk yolları tüketilmemesine rağmen Mahkemenin kabul 
ettiği bir diğer dava Guincho’nun Portekiz aleyhine açtığı davadır. AİHM bu dava ile ilgili kararında davanın “makul 
süre” içinde sonuçlandırılmadığı, sürece ek olarak ayrıca yaşanan zaman kaybının davanın tamamlanma süresini uzat-
tığı, bu durumun sadece eylemin etkinliğini azaltmadığı aynı zamanda davacı için belirsizlik yarattığı ve nihai karar 
ileride davacının lehine de olsa kaybolan çıkarı tazmin edemeyeceği gerekçesi ile tazminata hükmetmiştir88. Daha 
yakın tarihli bir örnekte de AİHM ilgili hükümetin iç hukuk yollarının tüketilmediği iddiasına rağmen yapılan baş-
vuruyu kabul etmiştir. Mahkeme kararında Azerbaycan hükümetinin davacının Supreme Court’un kararını Anayasa 
Mahkemesine götürmediği, bu nedenle iç hukuk yollarının tüketilmiş sayılamayacağı yönündeki iddiasını Azerbaycan 
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının 2004’ten önce mümkün olmadığı, Anayasa Mahkemesinin genel 
yargılamanın bir parçası olmaması sebebiyle etkili bir yargılama yolu teşkil etmediği, davacının AİHM’ne başvurduğu 
tarih olan 30 Aralık 2003’te Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkı olmadığı, kaldı ki başvuruya izin verildiği 
tarihten itibaren bunun özel bir koşula bağlandığı (Supreme Court’un başkanı özel bir yargılama talep edecek, incele-
nip uygun görülürse davaya bakılacak) gerekçesi ile reddederek davayı kabul etmiştir89. 

VI. Sonuç 

Çokuluslu bir İmparatorluk olan Osmanlı Devleti’nde zimmi olarak adlandırılan gayrimüslim tebaa içinde önem-
li bir grubu Ermeniler oluşturmuştur. Ermeniler Osmanlı millet sistemi içinde Gregoryen Ermeni milleti olarak Or-
todoks Rum Milleti ve Yahudi milleti ile birlikte yer almıştır. Osmanlı Devleti’nde diğer gayrimüslim gruplar gibi 
Ermenilerin de hukukî statüsü İslam Hukuku kuralları tarafından belirlenmiş ve hâkim unsur olan Müslümanlardan 
farklı bir inanca sahip oldukları için bazı hukuki kısıtlamalarla karşı karşıya kalmışlardır. Ancak bu kısıtlamalar mül-

85 Komisyon ve Mahkemenin çeşitli kararlarından anlaşıldığı üzere kimi durumlarda iç hukuk yollarının tüketilmesi zorunlu görülmemektedir. 
Bunlar: a) İç hukuk yolunun etkisiz olması b) Açık bir ulusal yasa hükmünün bulunması: Bazı durumlarda yasa ile yargı yolu kapatılmış ola-
bilir ya da yasa ile Sözleşme kuralı açıkça çatışabilir. Bu durumda iç hukuk yolu etkisizdir, tüketilmesine gerek yoktur. c) Yerleşmiş bir yargı 
içtihadının bulunması durumunda bu yolun bir sonuç vermeyeceği anlaşılıyorsa iç hukuk yollarının tüketilmesi için yargıya başvurmaya gerek 
yoktur. d) Sözleşmeye aykırı yerleşmiş yönetsel uygulamalar e) Davanın sürüncemede kalması ve makul bir sürede içinde sonuçlandırma 
imkânının bulunmaması. f) Engelleme: Kamu görevlilerince kişinin iç hukuk yollarını tüketmesinin engellemesi g) İç hukuk yolunun etkili ve 
uygun olduğu konusunda kuşku duyulmaması, Gözübüyük/Gölcüklü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, s. 71-74.

86 Başvurucular Hüseyin Akvardar ve Ahmet Çiçek Diyarbakır’ın Kelekçi köyünde yaşamaktadırlar. Bu köy ve köyün komşusu olan Boğazköy 
PKK’nın sık sık saldırdığı, köylüleri öldürüp, jandarmayı şehit ettiği yerlerdir. Davacıların iddiasına göre 1992’de köye gelen güvenlik güç-
leri davacıların da aralarında bulunduğu köylülere ait 9 evi yakmış ve köyü zorla tahliye etmiştir. Hükümet bu iddiaları reddetmiş ve evlerin 
PKK tarafından yakıldığını ifade etmiştir, Europen Court of Human Rights (Grand Chamber), “Case of Akdıvar and Others v. Turkey” , 16 
September 1996, Application no. 21893/93, s. 5-6 

87 Komisyon raporunda belirtildiği üzere eğer iç hukuk yolları etkin bir şekilde kullanılabilseydi tazminat ödenmesi ve sorumluların cezalandırıl-
ması ile ilgili yargı kararı örnekleri olması gerekirdi. Ayrıca söz konusu olayda  köydeki evlere kasıtlı olarak zarar verilmesi ile ilgili yargılama 
yapılması gerekirdi. Sorumlu hükümet böyle bir yargılama yapılmasını sağlayamamış, tazminata hükmeden ancak zarardan dolayı ortaya 
çıkan sorumluluk konusunda boşluk bırakan ve soruyu cevaplamayan idari yargı kararı da yargı yolunun etkinliği konusunda şüpheye yol 
açmıştır. Komisyon raporunda başvurucuların da içinde bulunduğu köylülerin yargı sürecini başlatıp sürdürebilmelerinin imkânsız olduğunu 
belirtmiştir. Bu konuda her şeyden önce pratik zorluklar vardır. Evi harap olmuş bir köylünün avukat masraflarını karşılaması imkânsızdır. 
Bu tür suçlamalarda sonuç alınabilmesi idare tarafından yapılacak tarafsız araştırmalara bağlıdır. Mevcut şartlarda böyle bir araştırmanın 
yapılabileceği kuşkuludur. Hepsinin ötesinde Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde güvenlik güçleri görevlerini güvensiz ve gergin bir 
ortamda sürdürmektedirler. Bu nedenle soruşturma yapan görevliler orduyu korumak isteyerek güvenlik güçlerine karşı yapılan suçlamaları 
kabul etmekte isteksiz davranabilirler. Benzer olaylarda zarar görenlere tazminat ödendiğine dair bir veri bulunmamaktadır. Aksine bazı olay-
larda tazminat talep etmeye teşebbüs edenler hukuk dışı eylemlerin mağduru olmaktadırlar. Bu tür eylemlerin failleri ise çok seyrek olarak 
yargı önüne çıkartılmakta ve çok hafif cezalar verilmektedir. Komisyon ayrıca raporunda evlerin yakılması ile ilgili olarak gerekli araştırma 
yapılmadığı, başvurucular evlerini kaybetmelerine rağmen onlara ve diğerlerine kayıplarından dolayı tazminat talepleri konusunda nereye 
başvuracakları ile ilgili olarak tavsiyede bulunulmadığı, hiçbir yetkilinin başvurucuların problemlerini dikkate alarak ilgili yerlere yönlen-
dirmediklerini, başvurucular Hüseyin Akvardar ve Ahmet Çiçek’in AİHM’ne başvuruları sebebiyle sorgulandıklarını, konu ile ilgili yeterli 
araştırma yapılmadığını belirtmiştir. Köylülerin ifadelerinde de evleri PKK’nın yaktığına dair bir bilgi olmadığı vurgulanarak Komisyonun 
güvenlik güçlerinin 9 evi yaktığına dair iddiaları inandırıcı bulduğu ifade edilmiştir, Europen Court of Human Rights (Grand Chamber), “Case 
of Akdıvar and Others v. Turkey” , 16 September 1996, Application no. 21893/93, s. 7-19. 

88 Olayda davacı 1949 doğumlu bir Portekiz vatandaşı olup, elektrikçidir ve Lizbon’da yaşamaktadır. 18 Ağustos 1976’da aracın sahibi de olan 
Mr. Domingos Lopes’in kullandığı araba ile seyahat ederken Alverca’da Canalux Company’e ait Antonio Rodrigues Baptista tarafından kulla-
nılan bir araçla çarpışma sonucunda Guincho yaralanarak, sol gözünü kaybetmiştir. Tazminat talebi ile şirketi dava açan Guincho 1983 yılına 
gelindiğinde hala sonuç alamayınca AİHM’ne başvurmuştur, Europen Court of Human Rights, “Case of Guıncho v. Portugal” 10 July 1984 
Application no. 8990/80, s. 3-14. 

89 Davacı 1947 doğumlu ve Bakü’de yaşayan “İnsan ve Muhit İçtimai Birliği”nin kurucularındandır. Dernek 6 Eylül 1999’da kurulmuştur. Ku-
rucular 30 Eylül 1999’da bu tür derneklerin kaydını yapmak üzere görevlendirilmiş olan Adalet Bakanlığı’na kayıt için başvurmuştur. Ancak 
6 Aralık 2002 tarihine kadar çeşitli gerekçelerle bakanlık belgeleri defalarca geri göndermiştir. Bunun üzerine yargı yoluna başvurulmuş, 22 
Mayıs 2003’te İstinaf Mahkemesi Bölge Mahkemesinin kararını onamıştır. Davacı Supreme Court’a başvurmuş, Supreme Court alt derece 
mahkemelerinin kararını onamıştır. Davacı İsmayilov AİHM’ne başvurunca Azerbaycan hükümeti davasını Anayasa Mahkemesine götürme-
den AİHM’ne başvurduğu için iç hukuk yollarının tüketilmediği savunmasını yapmıştır, Europen Court of Human Rights “Case of Ismayılov 
v. Azerbaıjan”, 17 January 2008 Application no. 4439/04, s. 2-15. 
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kiyet hukuku alanında hiçbir zaman söz konusu olmamıştır. Osmanlı tebaası olan bütün gayrimüslimler dolayısı ile 
Ermeniler de gerekli şartları taşıyorlarsa tıpkı Müslüman tebaa gibi eda ehliyetine (fiil ehliyeti) sahip olarak her türlü 
hukuki işlemi yapabilmişler, bunun sonucu olarak menkul ve gayrimenkul mallara sahip olabilmişlerdir. 1856 Islahat 
Fermanı ile birlikte Osmanlı Devleti’nin müslim ve gayrimüslim tebaası arasında tam olarak hukuki eşitlik sağlan-
mış, 1869 Tabiiyet Kanunu ile adeta laik bir vatandaşlık tanımı yapılarak vatandaşlık konusunda dini vurgulardan 
kaçınılmıştır. 1876 tarihli Kanun-i Esasi ile bu konuya son nokta konulmuştur. Kanun-i Esasinin 8. maddesinde yer 
alan “Osmanlı tabiiyetinde bulunan herkes hangi din ve mezhepten olursa olsun istisnasız Osmanlı tabir olunur” ve 
17. maddedeki “Bütün Osmanlılar dinî ve mezheple ilgili durumlar dışında hak ve görevler açısından kanun önünde 
eşittirler” ifadeleri artık tüm Osmanlı vatandaşlarının hukuken eşit olduğunu ve hangi inanca mensup olduklarının 
herhangi bir öneminin kalmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. 

I. Dünya Savaşı başladıktan sonra Ermenilerin bir kısmı özellikle nüfus olarak yoğun oldukları Doğu Anado-
lu bölgesinde birbiri ardına isyanlar çıkartıp, Müslüman halka karşı harekete geçince Osmanlı Hükümeti 27 Mayıs 
1915’te Sevk ve İskân Kanununu çıkararak belli yerlerdeki Ermenileri zorunlu göçe tabi tutmuştur. Ermenilerin bu-
lundukları toprakları terk etmeleri ile birlikte geride bıraktıkları menkul ve gayrimenkul mallarının ne olacağı önemli 
bir hukuki problem olarak ortaya çıkmıştır. Bu gün de hala tartışılan ve “Emvâl-i Metruke” ya da “Terkedilmiş Mal-
lar” olarak adlandırılan Ermeni malları konusunda Cumhuriyet dönemi de dâhil olmak üzere otuza yakın düzenleme 
yapılmıştır. Günümüze yansımaları açısından Lozan Antlaşması’nın yürürlüğe girdiği tarih büyük önem arz etmekte-
dir. Çünkü bu antlaşmanın yürürlüğe girdiği 6 Ağustos 1924 tarihinden itibaren artık Emvâli Metruke mevzuatı uy-
gulanmayacaktır. Bu tarihte mallarının başında olan kişiler daha sonra hayatlarını kaybederlerse malları mirasçılarına 
intikal edecektir. Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte mallarının başında olmayıp, daha sonra gelen Ermeniler için 
ise Emvâl-i Metruke mevzuatı geçerli olacaktır90. 

Emvâl-i Metruke konusunda üzerinde durulması gereken önemli noktalardan birisi Ermenilerin geride bırak-
tıkları arazilerin Osmanlı Arazi Hukuku hükümleri çerçevesinde hangi arazi grubuna girdiğidir. Gerek konu ile ilgili 
olarak yapılan hukuki düzenlemelerde gerekse zaman zaman Dâhiliye Nezaretinden çeşitli vilâyet ve mutasarrıflıklara 
gönderilen yazılarda bu arazilerin büyük bir kısmının mülk arazi statüsünde olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü tefviz, 
ferağ, vefaen ferağ gibi hukuki işlemlerin mülk arazi üzerinde gerçekleşmesi mümkün değildir. Kullanılan ifadeler 
değerlendirildiğinde nakledilen Ermenilerden kalan arazilerden önemli bir kısmının miri ve vakıf arazi olduğu konusu 
şüpheye yer bırakmamaktadır. Dolayısıyla Ermeniler bu taşınmazların sadece kullanım hakkına yani tasarruf hakkına 
sahiplerdir. Arazinin kuru mülkiyeti onlara ait değildir. 

Emvâl-i Metruke konusu değerlendirilirken unutulmaması gereken hususlardan birisi de Osmanlı Devleti’nin 
1918 yılında nakledilen Ermenilerden isteyenlerin geri dönmesi için bir hukuki düzenleme yapmış olmasıdır. 31 
Aralık 1918 tarihinde Osmanlı Hükümeti bir geri dönüş kararnamesi hazırlamıştır91. Bu kararnameye göre tehcir edi-
len halktan sadece geri dönmek konusunda istekli bulunanlar sevk edilecek, bunun haricinde kimseye geri dönmesi 
konusunda baskı yapılmayacaktır. Yerlerine iade edileceklerin, yollarda perişan olmamaları ve dönüş mahallerinde 
mesken ve iaşe sıkıntısı çekmelerinin önlenmesi için gerekli tedbirler alınacak; gidecekleri bölgelerin idarecileriyle 
irtibat sağlanıp bu konudaki güvenceler sağlandıktan sonra sevkiyat ve geri dönüş işlemlerine başlanacaktır. Bu şartlar 
dâhilinde dönecek olanlara ev ve arazileri teslim edilecektir. Yerlerine daha önce muhacir yerleştirilmiş olanların ev-
leri tahliye edilecektir. Nitekim Osmanlı arşiv belgelerinde geri dönen Ermenilerin menkul ve gayrimenkul mallarının 
iade edileceği ve bu konuda gerekli önlemlerin alınacağı konusunda çok sayıda örnek vardır92. 15 Şubat 1919 tarihli 

90 Osmanlı Devleti’nin Ermenilerin mal varlıklarına el koyduğu ve Cumhuriyet döneminde izlenen politikalarla bu sürecin devam ettiğini sa-
vunanlar Lozan Antlaşması ile Ermenilere taşınmazlarına sahip olmaları için bir hak tanınmış gibi görünse de aslında devletin uygulamada 
çeşitli yöntemlerle Ermenilerin 6 Ağustos 1924’ten önce ülkeye dönüp, mallarının başında bulunmalarının engellendiğini iddia etmektedirler. 
Bunlara göre başta Amerika’da yaşayan Ermeniler olmak üzere ekonomik gücü elveren ve Osmanlı ülkesinde çok sayıda taşınmaza sahip olan 
Ermeni Lozan hükümlerine göre mallarını geri alabileceklerini düşünerek ülkeye dönmek istemişlerdir. Ancak 1869 Tabiiyet Kanununa ve 
1918 Pasaport Kanununa göre ülkeye girmelerinde sakınca bulunmayan Ermeniler hakkında dahi güvenlik soruşturması yapılarak bir kısmı 
bu soruşturmalar sonucunda sınır dışı edilmiştir. Bu yöntemle de sonuç alınamazsa birtakım skandallara ve şayialara isimleri karıştırılarak 
itibarsızlaştırılmış ve ülkeyi terketmek zorunda bırakılmışlardır. Bu konuda çok miktarda taşınmaza sahip olan Sübuhyan, Gümüşgerdanyan, 
Değirmenciyan ve Tahtaburunyan’ın haklarında çıkan rüşvet skandalından sonra mallarının Milli Emlâka devredilerek sınır dışı edilmeleri 
örnek olarak gösterilmiştir, Kurt, Revisiting the Legal Infrastructure on the Confiscation of Armenian and Greek Wealth , s. 12-17.

91 22 Ekim 1918 tarihinde Dâhiliye Nezareti’nden vilâyet ve livalara gönderilen telgrafta savaş sebebiyle başka yerlere nakledilen Rum ve Erme-
nilerin iaşe ve iskânlarının temin edilerek emniyet içinde geri dönmelerine müsaade edildiği bildirilmektedir. BOA, HR. MÜ. 43/34, Osmanlı 
Belgelerinde Ermeniler, s. 171.

92 Eşhâs-ı mebhûsenin emval-i menkûle ve gayr-ı menkûleleriyle eşhâs zimmetindeki matlûblarına gelince; mebânî-i metrûkeden cihet-i aske-
riye ile memurîn ve yerli ahalinin taht-ı işgalinde bulunanların avdet edecek eşhâsa tahsisleri zımnında hemen tahliyelerine ibtidâr olunduğu 
gibi evvelce muhacirîn-i İslâmiye’ye i‘tâ edilmiş olan emâkin-i metrûke ile bu vaziyetde bulunan emval-i gayr-ı menkûle-i sairenin de sahib-i 
hakikîleri vürûd etdikçe peyderpey tahliye etdirilerek ashabına iadesi ve hiçbir kimsenin açıkda bırakılmaması için memurîn-i mülkiyeye 
vesâyâ-yı lâzıme ve tebligât-ı kat‘iye icra ve haiz-i ehemmiyet mevâki‘e muhacirîn müdür ve memurlarıyla müfettiş de i‘zâm kılınmışdır, 
BEO,341055, Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânı, s. 412-413; bu konudaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. 
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Dâhiliye Nazır Vekili Ahmet İzzet’in çok sayıda vilayete çektiği telgrafta ise Ermenilere ait malların iade edilmesi, 
tazminat ödenmesi, Emvâl-i Metrukenin satım ve rehin gibi işlemlerle elden ele geçmesine kesinlikle izin verilmemesi 
istenmektedir93. Yine 4 Mayıs 1919’da Dâhiliye Nezaretinden Bitlis vilâyetine gönderilen telgrafta tehcir edilip, daha 
sonra memleketlerine geri dönen Ermenilerin korunması için Emvâl-i Metruke kapsamındaki taşınır ve taşınmaz tüm 
mallarının sadece kendilerine teslim edileceği Müslüman vekil ve vasilerine verilmeyeceği önemle vurgulanmakta-
dır94. Böylece suiistimallerin önüne geçilerek kötü niyetli kişilerin Ermenilerin haklarını gasp etmesi önlenmek isten-
mektedir95. Buna benzer belgelerin sayısını çoğaltmak mümkündür. Ancak ortaya çıkan sonuç bellidir. Geri dönen 
Ermenilere geride bıraktıkları taşınmaz mallar iade edilmiştir. Resmi yazışmalarda da görüldüğü üzere memurlar ya 
da askerler tarafından kullanılan malların derhal iadesi istenirken, Ermenilere ait gayrimenkullere yerleştirilen muha-
cirlerin de tahliyesinin kısa sürede gerçekleştirilmesinin sağlanması talep edilmektedir. Bütün bunlar bize Ermenilerin 
geride bıraktıkları gayrimenkullerin tamamının tasfiyesinin gerçekleşmediğini ve esas sahiplerinin mülkiyet ya da 
tasarruf hakkının devam ettiğini göstermektedir. Üstelik bu mallar üzerinde Ermenilerin mülkiyet veya tasarruf hak-
kını zedeleyecek hukuki işlemlerin yapılması yasaklanmıştır. Gözel-Durmaz bazı arşiv belgesi örneklerine dayanarak 
Osmanlı hükümetinin Dâhiliye Nezareti aracılığıyla gönderdiği emirlerle Ermenilerin mallarına zarar verilmesinin 
önlenmesini ve Ermeni toplumuna ait olan ev, okul, kilise, şapel ve benzeri yapıların mümkün olan en kısa sürede Er-
meni cemaatine iadesini istediğini ancak bu emirlere rağmen yerel yöneticilerin Emvâl-i Metruke’nin sahiplerine geri 
verilmesinde isteksiz davrandığını ortaya koymaktadır96. Gözel-Durmaz gerek Ermeni mallarının tasfiye sürecinde 
gerekse geri dönenlere mallarının iade edilmesi konusunda merkezi otoritenin zaman zaman Emvâl-i Metruke İdare 
ve Tasfiye Komisyonları ve yerel yöneticiler karşısında çaresiz kaldığını iddia etmektedir. Çünkü yazara göre Osmanlı 
hükümeti Emvâl-i Metrukeyi Müslüman-Türk tebaaya aktararak milli bir ekonomi yaratmaya çalışırken, Müslüman 
girişimciler bu çabayı kolayca köşeyi dönerek zenginleşmek olarak anlamışlardır97. 

Günümüzde Emvâl-i Metruke ile ilgili olarak karşılaşılabilecek en önemli hukuki sorun sevk ve iskâna tabi tutu-
lan Ermenilerin mirasçısı olduğunu iddia edenlerin Türk mahkemelerinde taşınmaz mallarının iadesi için açabilecek-
leri davalar ve bu davaların sonuçlarına göre Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmalarıdır. Son adım ise 
bu aşamadan sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gitmeleridir. Bu nedenle Emvâl-i Metruke kapsamına giren 
davalara bakacak hâkimlerin Osmanlı Arazi Rejimi ve Emvâl-i Metruke mevzuatı konusunda bilgi sahibi olmaları 
büyük önem arz etmektedir. 

Anayasa Mahkemesi 2016 Haziranında Emvâl-i Metruke açısından önemli sonuçları olabilecek iki karar ver-
miştir. Bunlar Agavni Mari Hazaryan ve diğerleri davası ile Kilikya Ermeni Katalikosluğu davasıdır. Her iki dava da 
AİHM’ne taşınmıştır. Bu örneklerin de gösterdiği üzere önümüzdeki günlerde Türkiye AİHM’nde 1915 olayları teme-
linde mülkiyet hakkının ihlali konusundaki davalarla ve tazminat talepleri uğraşmak zorunda kalacaktır98. Bu hukuk 
mücadelesi sırasında Emvâl-i Metruke mevzuatı ve Osmanlı Arazi Hukukunun özellikleri konusundaki uzmanlıklar 
önem kazanmaktadır. 

Ermenilerin sevk ve iskânı ve Emvâl-i Metruke meselesi değerlendirilirken mutlaka olayların gerçekleştiği dö-
nemdeki Osmanlı hukuk düzeni çerçevesinde konuya yaklaşmak gerekir. Bu nedenle kapsamlı bir yaklaşımla sadece 
Emvâl-i Metruke ile ilgili olarak ortaya çıkan hukuki düzenlemeler değil, aynı zamanda o günkü anayasal yapı ve ceza 
hukuku anlayışı da değerlendirmelere dâhil edilmelidir. Günümüzde bazı çalışmalarda Ermenilerden geriye kalan 
malların devlet tarafından müsadere edildiği bir başka ifade ile el konulduğu iddialarının ön plana çıktığı görülmekte-
dir. Hatta yeni tarihli bir çalışmada savaş sırasında yardım derneklerinin yöneticisi pozizyonunda mülkî idare amirleri, 
bürokratların bulunduğu ve Ermenilerin mal varlıklarına iane (yardım) adı altında el konulduğuna dair örneklerden 
bahsedilmektedir. Ermeni tebaa görüntüde tamamen kendi iradeleri ile ancak aslında zorunlu olarak mal varlıklarının 
bir kısmını Müdafaa-ı Milliye, Donanma-i Osmani, Muavenet-i Milliye ve en çok da Hilâl-i Ahmer’e “cem-i iane” adı 

93 DH. ŞFR, 96/195, Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânı, s. 450.
94 DH, ŞFR, 99/35, Osmanlı Belgelerinde Ermenilerin Sevk ve İskânı, s. 481. 
95 Ancak bazı kaynaklarda bu düzenlemenin Ermenilerin mülkiyetinde ya da tasarrufunda bulunan taşınmazların üzerinde hukuki işlem yapamaz 

hale getirildiği, devletin bu önlemle esas amacının mallara el koymak olduğu iddia edilmiştir, Kurt, “The Plunder of Wealth through Abonde-
ned Properties”, s. 44.

96 Dâhiliye Nezareti’nin 19 Nisan 1919 tarihli belgesine göre 40 Ermeni Sivas vilayetinin Pirkinik köyüne dönmüş, evlerinin ve topraklarının 
iadesini istemişlerdir. Sivas’taki idareciler birtakım güçlükler çıkararak taşınmazları teslim etmemişlerdir. Bunun üzerine Dâhiliye Nezareti 
Sivas valiliğine şikâyetlerin araştırılması ve taşınmazların tahliye edilerek sahiplerine teslim edilmesi talimatını vermiştir. Benzer durumlara 
Eskişehir ve Urfa’da da rastlanmıştır. Örnekler çoğaltılabilir, Gözel-Durmaz, A City Transformed, s. 215-216 Ayrıca bu konuda son derece ilgi 
çekici bir örnek olan Gülizar Gürünyan örneği için bkz. Gözel-Durmaz, a.g.e., s. 212-214.

97 Gözel-Durmaz, a.g.e., s. 215, 235.
98 AİHM’nin bakacağı davalarda yaşam hakkı ile ilgili olanlar öncelik teşkil etse de birkaç yıl içerisinde bu davalara da sıra geleceği kuşkusuz-

dur. Hatta etkili bazı siyasi kişiliklerin devreye girmesi ile öne alınma ihtimalleri dahi olabilir. Eğer mülkiyet davalarında Türk mahkemele-
rinde davalar sürekli canlı tutulursa süregelen ihlalin kanıtı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca sıradan davalarda başvuru koşullarının sağlanıp, 
sağlanmadığı tek hâkim tarafından değerlendirilirken, popüler davalarda mutlaka kurulun önüne gelmektedir. 
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altında bağışlamışlardır. Hatta bazen bunun için taşınmazlarını nakde çevirmek zorunda kalmışlardır99.
 Müsadere Osmanlı Hukukunda karşımıza çıkan bir kavram olup, kişinin mal varlığının tamamına yahut bir 

kısmına herhangi bir bedel ödemeksizin devlet adına el koyulması anlamına gelmektedir. Aslında müsadere Osmanlı 
Ceza Hukukunda tazir cezası olarak uygulanmış, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’a kadar olan süreçte genellikle devlet 
görevlilerinin mallarının müsadere edildiği görülmüştür. Ayrıca tazir cezası dışında da Osmanlı Devleti’nde 19. Yüz-
yıla kadar kul sistemi çerçevesinde yönetici sınıf mensupları hayatını kaybettiği zaman mal varlıkları müsadere edil-
miştir. Burada zikredilmesi gereken nokta reayaya yani halka bu cezanın çok seyrek olarak uygulandığı, uygulanacağı 
zaman da mutlaka hâkim kararının arandığıdır. Bir başka ifade ile Osmanlı halkına yargılama yapmadan müsadere 
cezası verilmemiştir. III. Selim bir hatt-ı hümayununda miri ile münasebeti olmayanların (devletle alakası olmayan-
lar) mal varlıklarına el konulmasını yasaklamıştır100 . II. Mahmut da yayınladığı fermanla her kim olursa olsun vefat 
edenlerin terekelerinin artık müsadere edilmeyeceğini, mirasçılar arasında bölüştürüleceğini ilan etmiştir. Tanzimat 
Fermanı’nda mülkiyet hakkından bahsedilirken bir kez daha müsadere yasağına vurgu yapılmıştır. Fermanda müsade-
re uygulamasının sakıncalarına değinilerek özel mülkiyeti sürekli tehdit altında bırakan bu yöntemin insanların çalışıp 
üretme azmini kırmak suretiyle ülkenin kalkınmasını engellediği önemle belirtilmiştir. Kısacası 20. Yüzyıla gelindi-
ğinde müsadere yönetici sınıf açısından bile yargılanmadan verilemeyecek bir ceza haline gelmiştir101. 

1915 yılında yürürlükte olan Osmanlı Anayasasının (Kanun-i Esasi) 21. maddesi mülkiyet hakkından bahsetmiş 
ve mülkiyet hakkına ancak kamu yararı söz konusu ise ve malın gerçek değeri üzerinden parası peşin verilirse bir sı-
nırlama getirilebileceğini belirtmiştir. Arşiv belgeleri incelediği zaman Ermenilerin sevk ve iskânı ve bunu takip eden 
süreçte Ermeni mallarının istimlâk edilmesi ile ilgili çok fazla örneğe rastlanmamaktadır. Ancak ilgi çekici biçimde 
taşınmazları istimlâk edilen Müslüman-Türk vatandaşlara istimlâk bedeli ödemek yerine Emvâl-i Metruke içinde yer 
alan taşınmazların tahsis edildiği görülmektedir102. Bununla birlikte istimlâk bedeli olarak verilen evler bu evlerin 
sahibi olan Ermeniler geri dönünce tahliye edilerek esas sahiplerine iade edilmiştir. Dâhiliye Nezareti malları kamu-
laştırılanlara bedel-i istimlâkiye ödenmesi ve bu şahısların mağdur olmaması için taşraya emir göndermiştir. 

Kanun-i Esasi’nin 24. maddesinde müsadere yasaklanmıştır. Ancak savaş halinin istisna teşkil ettiği belirtilmiştir. 
Bir başka ifade ile savaş sırasında farklı kurallar uygulanabilir. “Müsadere ve angarya ve cerime memnudur. Fakat 
muharebe esnasında usulen tâyin olunacak tekâlif ve ahval bundan müstesnadır.”

Kanun-i Esasi’nin 113. maddesinde ise ülkenin herhangi bir yerinde ihtilal çıkacağını doğrulayan bir iz ya da 
belirti olursa hükümetin o mahalde örfi idare ilan etme hakkı olduğu yer almıştır. Burada önemli olan husus örfi 
idare süresince ilgili bölgede mevcut kanunlar yerine özel hukuki düzenlemelerin uygulanacağıdır. Dolayısı ile savaş 
esnasında Osmanlı Devleti’nin Ermenilerin isyan ettiği bölgelerde anayasa hükümleri çerçevesinde örfi idare ilan 
etme ve mevcut kanunlar haricinde özel birtakım kurallar uygulama yetkisi vardır. “Mülkün bir cihetinde ihtilâl zuhur 
edeceğini müeyyid âsâr ve emarât görüldüğü halde Hükümet-i Seniyyenin o mahale mahsus olmak üzere muvakkaten 
idâre-i örfiye ilânına hakkı vardır. İdâre-i örfiye kavânin ve nizâmât-ı mülkiyenin muvakkaten tatilinden ibret olup, 
idâre-i örfiye tahtında bulunan mahallin sûret-i idâresi nizâm-ı mahsus ile tayin olunacaktır.” Görüleceği üzere Ana-
yasanın 24 ve 113. maddeleri çerçevesinde devletin 1915 yılı şartlarında Ermenilerin mallarını müsadere etme yetkisi 
bulunmakla birlikte bu yetkiyi kullanmamıştır. Osmanlı Devleti’nde Emvâl-i Metruke ile ilgili olarak yapılan hukuki 
düzenlemelerden hiç birinde yukarıda tanımını verdiğimiz müsadereyi çağrıştıracak bir uygulamaya yer verilmemiş-
tir.  Aksine sevk ve iskân edilen Ermenilerin taşınır ve taşınmaz malları büyük bir titizlikle tespit edilerek kaydedilmiş, 
bunun için üç ayrı komisyon kurulmuş, Kanun-i Esasi’nin 21. maddesinde belirtildiği gibi kamu yararı gereği tasfiye 
edilen mallarının bedelleri hesaplarına yatırılmış, geri dönenlerin ise malları iade edilmiştir. Dolayısı ile yapılanların 
hukuka aykırı olduğu ya da geride kalan malların müsadere edildiğini söylemek mümkün değildir. 

Mutlaka üzerinde durulması gereken noktalardan birisi de sevk ve iskân ve Emvâl-i Metruke konusundaki hu-
kuki düzenlemelerin hükümlerinin uygulamada ne oranda dikkate alındığıdır. Arşiv belgelerindeki yazışmalardan 
anlaşıldığı kadarıyla bu konuda odak noktasında Dâhiliye Nezaretinin yer aldığı görülmektedir. Birçok örneğin de 
gösterdiği üzere hem mahalli otoriteler hem de bireyler Dâhiliye Nezareti’nden sorularını cevaplamalarını ve tereddüt 

99 Mehmet Taylan Esin, Hilâl’in Karanlık Yüzü: Osmanlı Kızılayı, Teşkilat-ı Mahsusa ve Emvl-i Metruke (1914-1921), Libra Kitap, İstanbul 
2017, özellikle 7. ve 8. Bölüm.

100 Enver Ziya Karal, Selim III’ün Hatt-ı Hümayunları-Nizam-ı Cedit, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988, s. 33
101 Müsadere hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Gül Akyılmaz, “Osmanlı Devleti’nde Yönetici Sınıf Açısından Müsadere Uygulaması”, Gazi Üni-

versitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Atilla Özer’e Armağan, c. XII, sy. 1-2, 2010 s. 389-420. 
102 Kamulaştırmalar genellikle yol ve hapishane yapımı için gerçekleştirilmiştir. Örneğin Kayseri-Yozgat yolunun genişletilmesi için Kayseri’de 

bazı dükkânlar kamulaştırılınca bunlara parasal bir karşılık verilmek yerine Uzunçarşı’da Mıgırdıç Bedros’un karısına ait olan Emvâl-i Met-
ruke kapsamındaki dükkânlar tahsis edilmiştir. Yine yeni bir hapishane yapmak için Kale semtindeki 80 ev istimlâk edilmiş ve bu evlerin 
sahiplerine Emvâl-i Metrukeye dâhil olan evlerden verilmiştir, Gözel-Durmaz, A City Transformed, s. 134, 211.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

436

ve şikâyetlerini gidermelerini istemişlerdir. Burada ilgi çekici olan nokta Emvâl-i Metruke konusundaki sorunlarda 
yargı organlarına başvurmak yerine Dâhiliye Nezaretine verilen şikâyet dilekçeleriyle konunun çözülmesi beklentisi-
dir. Bunu belki de toplumun genlerine işlenmiş olan ve Divân-ı Hümayunla vücut bulan “vatandaşın devletten adalet 
talep etme” ve “padişahın adaleti” kavramlarına duyulan güvenle açıklamak mümkündür. Ancak sağlıklı değerlen-
dirmeler yapılabilmesi için Emvâl-i Metruke ile ilgili yargılama örnekleri ve mahkemelerin ve yargı kararlarının bu 
süreçteki yeri ile ilgili incelemelerin de yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede kuşkusuz Nizamiye Mahkemeleri ve 
Divân-ı Ahkâm-i Adliye’nin kayıtlarının gözden geçirilmesi yararlı olacaktır.

I. Dünya Savaşı’nın sonunda toplanan Paris Barış Konferansı’nda “savaş hukuku ve teamülleri konusunda ulus-
lararası ahlak kuralları ve antlaşmaların kutsallığına aykırı davrananların” yargılanması ile ilgili olarak uluslara-
rası bir mahkemenin kurulması konusunda bir çalışma yapılmış ve konudaki ilkeleri ve suçluları tespit etmek üzere 
“Comission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties” adıyla bir komisyon 
kurulmuştur. Komisyonun hazırladığı rapor 29 Mart 1919’da Barış Konferansına sunulmuştur. Raporun ikinci bölümü 
“Violations of the Laws and Customs of War” (Savaş Hukuku ve Teamüllerinin İhlali) başlığına ayrılmış olup, konuyla 
ilgili bir liste yapılarak hangi fillerin bu kapsama girdiği sıralanmıştır. 32 maddelik listede tehcir, (deportation) md. 
7, mallara el konulması (confistication of property) md. 14, malların kasten harap edilerek yakılıp yıkılması (Wanton 
devastation and destruction of property), md.18 de yer almaktadır. İkinci bölümün sonuç kısmında merkezi güçler 
ve müttefikleri (Türkiye, Bulgaristan) tarafından sürdürülen savaşta barbarca ve hukuk dışı metotlarla yürürlükteki 
savaş hukuku ve teamülleri ile temel insanlık hukukunun ihlal ettiği iddia edilmiştir. Bu sebeple özel bir komisyon 
kurulması gerektiği, bu komisyonun mevcut bilgileri sistematik olarak sınıflandırması ve Alman İmparatorluğu ve 
müttefiklerinin karada, denizde ve havada savaş yasalarını ve teamüllerini ihlal eden eylemleri ile ilgili olarak bir 
liste hazırlanması istenmiştir103. Sevr Antlaşmasında da suçluların yargılanması ile ilgili düzenlemeler vardır. Her ne 
kadar uluslararası bir mahkeme fikri hayata geçirilememiş olsa da Osmanlı Devletiyle ilgili suçlamaları kanıtlayan 
belgelere ulaşılması durumunda tereddütsüz olarak kullanılacağı aşikâr olmasına rağmen bu yönde kayda değer bir 
adım atılmamıştır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki Emvâl-i Metruke ile ilgili düzenlemelerden de anlaşıldığı gibi Osmanlı Hükü-
meti konuyu hukuki kurallar çerçevesinde hak sahiplerini zarara uğratmayacak şekilde çözmek için çeşitli önlemler 
almıştır. Ancak savaş şartlarının da ağırlaştırdığı karmaşa ortamında mutlaka tam olarak kontrol sağlanamamış, görev 
ve yetkileri kötüye kullanan görevliler olmuştur. Nitekim arşiv belgelerindeki pek çok örnekten de anlaşıldığı üzere 
bu kişiler yargılanarak, cezalandırılmışlardır. Ancak bu örnekleri kullanarak Osmanlı Devleti’nin soykırım yaparak 
Ermeni malvarlığına el koyduğu gibi bir sonuca ulaşmak mümkün değildir. Bu nedenle bazı kaynaklarda iddia edildiği 
gibi Osmanlı Devleti ve Cumhuriyet döneminde yapılan hukuki düzenlemeleri Ermeni soykırımını hukukilik ambalajı 
içinde reddetme ve meşru hale getirme girişimi olarak kabul etmek mümkün değildir. Yine aynı görüş sahiplerinin 
savundukları Emvâl-i Metruke Kanunlarının Ermenilerin ekonomik varlığını ve Anadolu’daki Ermeni izlerini silmek, 
Ermenilerin Anadolu ile bağlantısını kesme planının önemli bir parçası olduğunu varsaymak104 büyük bir insafsızlık 
olacaktır.

ÖZET

Osmanlı Hukukunda gerek Tanzimat öncesi gerekse sonrası mülkiyet hakkı büyük öneme sahip olmuş ve mülki-
yet hakkının kullanımı konusunda hiçbir zaman din farkı bir önem teşkil etmemiştir.  Bir başka ifade ile gayrimüslim 
Osmanlı tebaası bu hakkın kullanımı konusunda Müslüman tebaa ile aynı kurallara tabi olup, eğer fiil ehliyetine 
sahiplerse her türlü hukuki işlemi yapabilmişler, taşınır ve taşınmaz mallara sahip olmuşlardır. Bu konuda şer’iyye si-
cilleri ve arşiv belgelerinde sayısız örnek bulunmaktadır. Günümüzde Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne 
aktarılan sorunlardan birisi de Emvâl-i Metruke olarak nitelenen sevk ve iskâna tabi tutulan Ermenilerin geride bırak-
tıkları mallardır. Bilindiği üzere gerek Osmanlı Devleti gerekse Cumhuriyet döneminde konu ile ilgili çeşitli hukuki 
düzenlemeler yapılmış, hak sahiplerinin kayba uğramaması için önlemler alınmıştır. Ancak bugün Emvâl-i Metruke 
ile ilgili olarak karşılaşılabilecek en önemli hukuki sorun sevk ve iskâna tabi tutulan Ermenilerin mirasçısı olduğunu 
iddia edenlerin Türk mahkemelerinde taşınmaz mallarının iadesi için açabilecekleri davalar ve bu davaların sonuçları-
na göre Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmalarıdır. Son adım ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 
gitmeleridir. Bu davalarda özellikle mülkiyet hakkının ihlal edildiği üzerinde durulacaktır. Nitekim bu konuda Ana-
yasa Mahkemesinde 2016 Haziranında iki önemli dava karara bağlanmıştır. Bunlardan ilki Agavni Mari Hazaryan ve 

103 Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalities, The American Journal of International Law, 
Vol. 14, No. 1/2 (Jan. - Apr., 1920), s. 112-115.

104 Kurt, “The Plunder of Wealth through Abondened Properties”, s. 48-49.
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diğerleri tarafından mülkiyet ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 2014 yılında açılan davadır. İkinci 
dava ise Kilikya Ermeni Katalikosluğu Davasıdır. Dava mülkiyet hakkının, bir ibadet mekânına el konulmakla din ve 
vicdan özgürlüğünün ve tapu kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesi sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği 
gerekçesi ile açılmıştır. Her iki dava da dava AİHM’sine götürülmüştür. Bu örneklerin de gösterdiği üzere önümüz-
deki günlerde Türkiye AİHM’de 1915 olayları temelinde mülkiyet hakkının ihlali konusundaki davalarla ve tazminat 
talepleri uğraşmak zorunda kalacaktır. Ermenilerin sevk ve iskânı ve Emvâl-i Metruke meselesi değerlendirilirken 
mutlaka olayların gerçekleştiği dönemdeki Osmanlı hukukunda mülkiyet hakkının düzenlenişi çerçevesinde konuya 
yaklaşmak gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mülkiyet Hakkı, Osmanlı Hukuku, Emvâl-i Metruke, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi 

ABSTRACT 

In Ottoman Law, property right has a huge importance both before and after the Tanzimat Era. In Ottoman 
Empire, individual’s religion had never affected exercising the property right. In other words, non-muslim Ottoman 
subjects are depend on the same procedures in order to exercise their property rights as the Muslim subjects. It means 
that if they have capacity to act, they can possess movable and immovable property just as they can do any other legal 
transactions. There are several examples regarding to this matter where it can be confronted in Islamic court records 
and Ottoman Archive records. Today, one of the conflicts that has adapted by Turkey from Ottoman Empire is “aban-
doned properties” which means the properties of deported Armenians. As it is known, this matter is subject to several 
legal arrangements both in Ottoman Empire and in the Republic Period. Precautions had taken in order to prevent the 
loss of the right holder. However, today the most important legal issues related to abandoned properties are the cases 
which the ones who claimed to be departed Armenians’ heirs demanding the return of immovable properties of deport-
ed Armenians. Regarding to their demands they may also apply individual application to Constitutional Court. As the 
final step they file an appeal to European Court of Human Rights. In those cases, they specifically assert their property 
right was invaded. In 2016 June related to those applications Constitutional Court had rendered two important judge-
ments. One of them is the case which was taken before court by Agavni Mari Hazaryan and others in 2014 claiming 
property right and right to fair trial is invaded. Second one is Armenian Catholicosate of Cilicia case. The conflict in 
this case is invasion of right to fair trial related to prevention of property right by commandeering a prayer place and 
prevention of attaining land register. Both cases had been taken before ECJ. Regarding to those examples Turkey will 
have to face the trials related to breach of right to property based on 1915 events and the claims to compensation. In 
order to evaluate Armenians relocation and resettlement and the abandoned properties conflicts, implementation of 
property right in Ottoman law order when those issues occur must be taken into consideration.

Key Words:Property Right, Ottoman Law, Abandoned Properties, Constitutional Court, European Court of Hu-
man Rights
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BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞIVI’NDE KONSOLOSLUK 
YAZIŞMALARININ TEK TOPLU KATALOĞU: KIBRIS 
MUTASARRIFLIĞI KONSOLOSLUK YAZIŞMALARI (TŞR.
KB.KNS)

Güven DINÇ*

GIRIŞ

Konsolos terimi yabancı bir ticaret şehir veya iskelesinde devletinin menfaatlerini, vatandaşlarının ve tacirlerinin 
haklarını koruyan, ticaret gemilerine nezaret eden ve bulunduğu ülke makamları tarafından tanınmış idarî ve ticarî 
faaliyetleri bulunan memura verilen isimdir. Konsolosluklar ülkeler arasında yapılan anlaşmalarla mütekabiliyet esas-
larına dayanılarak tesis edilmektedir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nde konsolosluklar ile ahitnâme-i hümâyûnlar ile  
“imtiyaz/kapitülasyon” edinen tüm ülkelere verilen bir ayrıcalıktı.1

Osmanlı Devleti XVI. yüzyılda Doğu Akdeniz ve Karadeniz’e hâkim olunca Avrupa devletleri belli başlı li-
man şehirlerinde çeşitli temaslarda bulundu. Ticarî konularda kendilerini ilgilendiren anlaşmalar yaptılar. İstanbul’un 
fethinden sonra, 1460’ta Floransalılar Osmanlı yönetimi ile bir ticaret anlaşması akdine ve Osmanlılarca Emin adı 
verilen konsoloslarını (balio) İstanbul’da bulundurmayı başardılar. Ancak Osmanlı ülkesinde bugünkü manada kon-
solosluk teşkilat ve hükümlerinin I. Süleyman zamanında oluştuğu bilinmektedir. Bu konudaki ilk belge daha önce 
Memlûk sultanları ile Fransa arasında imzalanan anlaşmaya dayanan İskenderiye’deki Fransız ve Katalonyalıların 
konsolosuna tanınan hakları içeren anlaşmadır 1528’de (6 Muharrem 935). Bu hakkın alınmasının ardından Fransa 
konsolosları Halepgibi ticaret şehirlerinde de yerleştiler.2

İngiltere ile 1580’de ahitname imzalandığı zaman İngiltere’nin Trablus-Şam, Cezayir, Tunus, Trablusgarb ve 
vb. yerlere konsolos tayin edebileceği kararlaştırıldı. Nitekim 1583’te İskenderiye ve Suriye limanlarına ilk İngiliz 
konsolosları tayin edildi.3 İlerleyen yıllarda ahitnamelerle konsolosluk açmaya hak kazanan diğer devletler de benzer 
şehirlerde konsolosluklarını oluşturdular. 

XIX. yüzyılda konsolosluk kurumu çok daha fazla önem kazandı. Bu dönemde Avrupalı devletlerin konsolos 
hizmetinde çoğunlukla gayrimüslim Osmanlı tebaası bulunmaktaydı. Bu ise zaman zaman sorunlara da yol açtı.4

 Türkiye’de konsoloslar hakkındaki çalışmaların geçmişi çok eskilere uzanmaz. Son dönemlerde Osmanlı coğraf-
yasındaki konsolosluklara ilişkin çalışmalar yeni bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Elbette Türk tarihçilerin 
bu alandaki çalışmaların yeni ortaya koyulmasında Türk tarihçilerin Osmanlı coğrafyasına ilişkin yurtdışı arşiv mal-
zemesi ile yoğun bir şekilde yakın bir zamanda tanışmaya başlamalarının etkisi büyüktür.

Osmanlı ülkesinde ahitnameler gereği görev yapan konsoloslar, başta konsolosluk çalışmaları olmak üzere ülke 
vatandaşlarının ticarî, günlük faaliyetleri, görev bölgesinde yaşanan her türlü gelişme, görev yaptığı ülkede yaşanan 
önemli gelişmeleri kaydetmekte ve bunları hükümetine bildirmekteydi. Bunun yanında konsoloslara elçiliklerinden 
ve hükümetlerinden gelen mektuplar da bulunmaktaydı. Bu raporlar ve mektuplar günümüzde Osmanlı tarih çalışma-

∗  Doç.Dr. Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü/ANTALYA. gdinc@akdeniz.edu.tr
1 Mehmet Tayyib Gökbilgin, “Konsolos”, İslâm Ansiklopedisi, MEB., C. 6, İstanbul 1977, s.836.
2 Gökbilgin, agm., s.837.
3 Akdes Nimet Kurat, Türk-İngiliz Münasebetlerinin Başlangıcı ve Gelişmesi, Ankara 1953, s.64.
4 Celâl Erdönmez, “Tanzimat Devrinde İngiltere Konsoloslarının Kıbrıs’taki Faaliyetleri (1839-1856)”, Bilig, S. 58, 2011, s.107.
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larında en önde gelen birincil kaynaklar arasındaki yerini almıştır. Bunların tarihî değeri tartışmasızdır. Öte yandan 
Osmanlı ülkesinde görev yapan konsoloslar sadece kendi elçileri veya hükümetleri ile irtibat halinde değildi. Bunun 
yanında görev yaptıkları ülkenin yetkilileriyle de sürekli münasebetteydiler. Bu ilişki mahalli veya merkezî yönetimle 
olabilmekteydi. Çoğu zaman konsolosların görev yaptıkları ülkedeki merkezi yönetimle irtibatları yerel yöneticiler 
kanalı üzerinden gerçekleşmekteydi. Dolayısıyla konsoloslar yazışma defterlerinde bunlara da yer vermişlerdir.

Konsolosların yerel yönetimler ile yaptıkları bu yazışmalar İstanbul’a Bâb-ı Âli’ye de intikal ettirilmişse birer 
örneğinin Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunması beklenir. Gerçekten de Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde konso-
losların yerel idareciler ile kurduğu münasebetleri gösteren ya da konsolosların yerel yöneticiler vasıtasıyla Bâb-ı Âli 
ile haberleşmelerini konu alan çok sayıda belge bulunmaktadır. Bu yazışmalar XIX. yüzyılda ve XX. yüzyıl başların-
da yoğunluk kazanmaktadır. Ancak bunlar dağınık halde ve çok farklı fonlarda yer almaktadır. Hemen hemen bütün 
fonlarda konsoloslarla yazışmalar bulabilmek mümkündür. Bu ise bir şehirde görevli herhangi bir ülkenin konsolosu 
ya da konsolosluğu ile ilgili bilgilerin çok farklı fonlarda dağınık olarak bulunacağı anlamına gelmektedir. Bunun bir 
istisnası bulunmaktadır. Bu istisna Kıbrıs Mutasarrıflığı’na ait konsolosluk yazışmalarıdır (TŞR.KB.KNS).

Bu çalışmada Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde konsolosluk yazışmalarının tek toplu kataloğu olan ve Taşra Ev-
rakı fonunda Kıbrıs Mutasarrıflığı Kataloğu içerisinde yer alan Kıbrıs Mutasarrıflığı Konsolosluk yazışmaları konu 
edilmektedir. Ayrıca bu katalogdaki belgelere göre Amerika konsolosluğu örnek konsolosluk olarak irdelenecektir.

Kıbrıs Mutasarrıflığı Konsolosluk Yazışmaları (TŞR.KB.KNS)

Osmanlı Devleti 93 Harbi sonrası Rusya ile imzaladığı 3 Mart 1878 tarihli Ayastefanos anlaşması ile ağır kayıp-
lar yaşamıştı. Rusya’nın Balkanlardan ve Kafkasya’dan güneye doğru inme hayalleri gerçekleşmek üzereydi. Bu ise 
İngiltere başta olmak üzere Avrupa devletlerini rahatsız ettiğinden Rusya’nın ele geçirdiği toprakları Osmanlı Devle-
ti’ne iade etmesi istendi. Ancak Ruslar bu talebe olumlu karşılık vermediler. Bunun üzerine İngiltere ve diğer Avrupalı 
devletler Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki anlaşmanın âdilâne olmadığı ve yenilenmesi gerektiğini öne sürdüler. 
İngiltere İstanbul elçisi aracılığı ile Padişah II. Abdülhamit’e Ruslara karşı savunma anlaşması önerdi. Karşılığında ise 
Kıbrıs adasını geçici bir üs bölgesi (place d’armes) olarak kendilerine bırakılmasını talep etti.

Kıbrıs’ı İngiltere’ye vermek istemeyen II. Abdülhamit bu teklifi sürekli olarak erteledi. Bunun üzerine İngiliz 
Dışişleri Bakanı İstanbul elçiliği vasıtasıyla adanın devredilmediği takdirde silah zoru ile alınacağı uyarısında bulun-
du. Bu şartlar altında II. Abdülhamit Kıbrıs’ı İngiliz idaresine bırakmanın sorumluluğunu tek başına üstlenmek iste-
mediğinden konunun Meclis-i Mahsûs’ta görüşülmesini istedi. Bunun üzerine Meclis-i Mahsûs’ta müzakere edilen 
anlaşma taslağı Meclis tarafından onaylandı.

Kıbrıs adasının devrini öngören anlaşma 4 Haziran 1878 tarihinde İstanbul’da imzalandı. Padişah II. Abdülhamit 
bu anlaşmaya “hukuk-ı şâhâneme aslâ halel gelmemek şartıyla muâhedeyi tasdîk ederim” şerhini düşerek onayladı 
ve anlaşmanın geçici olduğuna vurgu yaptı. Bunun yanında 1 Temmuz tarihinde bir ek anlaşma ile de İngiltere Kıbrıs 
adasının idaresini geçici olmak koşuluyla resmen aldı.5

Adanın İngiltere idaresine devredildiğini bildiren ferman 7 Temmuz akşamı İngiliz yetkilisi Baring’e teslim 
edildi. Baring fermanı alarak Amiral John Hay ile birlikte Osmanlı hükümetinin bu iş için görevlendirdiği Sadaret 
Yaveri Sami Paşa ile birlikte Kıbrıs’a gitmek üzere hareket etti. II. Abdülhamit tarafından Sami Paşa’ya fermanı Kıbrıs 
Valisi’ne verme ve durumu ada halkına açıklama görevi verildi. 12 Temmuz’da fermanın son Osmanlı valisi Besim 
Paşa huzurunda okunması üzerine adanın yönetimi İngiltere’ye devredilmeye başlandı. 

Adanın İngiltere’ye devri sürecinde İstanbul’dan gönderilen sadaret yaveri Sami Paşa’ya bir görev daha verilmiş-
ti. Bu görev Kıbrıs muhassıllığının adada bulunan evraklarını İstanbul’a getirmekti. Sami Paşa bu görevi yerine getirdi 
ve Kıbrıs mutasarrıflığına ait evrakları toplayarak İstanbul’da Hazine-i Evraka teslim etti.

Sami Paşa tarafından Hazine-i Evraka teslim edilen belgeler Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde tasnif çalışmaları 
sırasında Taşra Evrakı (TŞR) fonu içerisine dâhil edilmiştir. Böylece Taşra Evrakı fonunda Kıbrıs (TŞR.KB) mutasar-
rıflık belgeleri oluşturulmuştur.

Kıbrıs Mutasarrıflığı idaresi, Tanzimat’tan sonra vilâyât nizamnamesi ile düzenlenmiştir. Mutasarrıflığın teşkilât 
yapısı 1861 yılında merkez Lefkoşa olmak üzere 6 kaza (Değirmenlik, Girne, Tuzla, Baf, Mağusa ve Leymosun) 
kaymakamlıklarında toplanmıştır. 1868 yılında ise Cezair-i Bahr-i Sefid Eyaleti’ne bağlanmıştır. Ancak bu da uzun 
sürmemiş, 1871 yılında yeniden müstakil mutasarrıflıkla idare olunmuştur. Yine adanın İngiltere’ye devrinden hemen 

5 Kıbrıs adasının İngiltere’ye devrine dair ayrıntılı bilgi için bkz. Rifat Uçarol, 1878 Kıbrıs Sorunu ve Osmanlı-İngiliz Anlaşması (Ada’nın 
İngiltere’ye Devri), Filiz Kitabevi, İstanbul, 1998.
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öncesinde tekrar aynı vilayete bağlandığı görülmektedir.6

Belgeler tasnif edilirken kayıt defterlerinin tertibi göz önüne alınarak 4 ana grup halinde toplanmıştır.
1. Kıbrıs Mutasarrıflığı’nın Lefkoşa’da Bulunan Birimlerinin Evrakı ile Konsolosluklar ve Kaza Kaymakamlıkla-

rıyla Yaptığı Yazışmalar
2. Dersaadet’teki Nezaret ve Dairelerle Yapılan Yazışmalar
3. Cezair-i Bahr-i Sefid ve Diğer İdari Merkezlerle Yapılan Yazışmalar
4. Kaza Kaymakamlıkları Haricindeki Diğer Küçük Yerleşim Birimleriyle Yapılan Yazışmalar
5. Sonradan eklenen nüfus defterleri

Gruplandırılan belgeler, ayrıca gelen-giden olarak ayrılmış ve bu grupların bazı bölümleri kayıt numarası bu-
lunan ve bulunmayan evrak olarak sınıflandırılmıştır. Kıbrıs Mutasarrıflığı Evrak Kataloğu defterler ve belgelerden 
oluşmaktadır.

Kataloğun ihtiva ettiği belge ve defter miktarı:7

 Dosya: 266
 Gömlek: 56622
 Vesika: 51936
 Varak: 54336
 Defter: 64
Bu fonun önemli kısımlarından biri Kıbrıs Mutasarrıflığı ile Kıbrıs’ta bulunan konsolosluklar ile yapılan yazış-

malardır. Konsolosluklar ile yapılan yazışmalar 3 dosya halinde bulunmaktadır (192, 193, 194 numaralı dosyalar). 
Belge tarih aralığı 1853 ile 1878 tarihlerinde 25 yıllık bir süreci kapsamaktadır.

Tablo 1. Kıbrıs Mutasarrıflığı ile Kıbrıs’ta Bulunan Konsolosluklar İle Yapılan Yazışmalar

Dosya No Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Gömlek Vesika Varak Açıklama

192 5 C. 1270 20 M. 1283 108 180 287 Gelen-Giden

193 20 M. 1283 (1267-1295) 96 140 225 Gelen-Giden

194 11 Ca. 1276 4 S. 1295 198 204 221 Gelen-Giden

Kataloğa göre Kıbrıs’ta konsolosluğu bulunan ülkeler şunlardı:
1. Fransa
2. Rusya
3. İngiltere
4. Amerika Birleşik Devletleri (Şimal Müctemia-i Amerika)
5. Hollanda (Flemenk)
6. İtalya
7. Avusturya
8. İsveç ve Norveçya
9. Prusya
10. Belçika
11. Danimarka

6 Ayrıntı bilgi için bkz. Hasan Samani, Tanzimat Devrinde Kıbrıs (1839-1878), Hacettepe Üniversitesi Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 
2006.

7 BOA., Kıbrıs Mutasarrıflığı Arşiv Kataloğu, İstanbul 1996, s.3.
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12. Yunanistan
13. İspanya
14. Hükümet-i Müttefika-i Cermaniye-i Şimâlî

Üç dosya içerisinde mutasarrıflığın konsolosluklar ile ilgili olmayan bazı evraklar da bulunmaktadır. Bunların 
bazılarının sehven bu dosyalara girdiği anlaşılmaktadır. Bunlar katalog içerisinde mutasarrıflığın Rüsumat nezareti ile 
yaptığı yazışmaların toplandığı 189, 190, 191 numaralı dosyalarda bulunması gereken evraklardır (TŞR.KB.RSN). İki 
gömlekte toplam üç belge (193 numaralı dosyada 6 ve 12 numaralı gömleklerde) bu tasnife girmiştir. Bunun yanında 
Osmanlı Bankası’ndan gelen bazı evraklar da bu dosyalar içeresine konulmuş durumdadır.

Bu belgelerin dışında kalanların tamamı adadaki konsolosluklardan gelen, konsolosluklara yazılan ya da konso-
losluklarla ilgili İstanbul’daki merkezi kurumlarla gelen giden evraklardır.

Tablo 2. Belgelerin Konsolosluklara Göre Dağılımı  

 Devlet Adı Gömlek Sayısı

1 Fransa 48

2 Rusya 18

3 İngiltere 43

4 Amerika Birleşik Devletleri (Şimal Müctemia-i Amerika) 42

5 Hollanda (Flemenk) 12

6 İtalya 90

7 Avusturya 28

8 İsveç ve Norveçya 6

9 Prusya 5

10 Belçika 13

11 Danimarka 16

12 Yunanistan 32

13 İspanya 10

14 Hükümet-i Müttefika-i Cermaniye-i Şimali 8

15 Belirsiz/Konsolosluklarla İlgili Olmayan 27

16 Umum Konsoloslara 5

 Toplam 403

Tablodan da anlaşılacağı üzere Kıbrıs’ta mutasarrıflık ile en fazla yazışmada bulunan devlet temsilcisi İtalya 
olmuştur. Fransa, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri temsilcileri İtalya konsolosluğunu takip etmektedir. Konso-
losluğu bulunan devletlere bakıldığında tamamının “tüccar devlet” oldukları görülmektedir. Bu ise ilgili devletlere ait 
konsoloslukların tüccarlarının işleriyle alakadar olmak üzere tesis edildiğine işaret etmektedir.

Konsoloslarla ilgili yazışmaların toplandığı 3 dosyanın ilk ikisi (192 ve 193 numaralar) daha çok konsoloslardan 
mutasarrıflığa yazılmışken 194 numaralı dosyada yer alan belgeler ise çoğunlukla mutasarrıflıktan konsoloslara yazı-
lan belgelerden oluşmaktadır.

Konsoloslardan mutasarrıflığa gönderilen belgelerin ülkelerin kendi dillerinde veya Fransızca kaleme alındığı 
görülmektedir. XIX. yüzyılda diplomasi dili Fransızca idi.8 Bu sebeple Rus, ABD, Danimarka gibi konsoloslar da 
bazı yazılarını Fransızca kaleme almışlardı. Bu yazılar tercümanlar tarafından Türkçe’ye (Osmanlı Türkçesi) aktarıl-
dıktan sonra mutasarrıfa sunuluyor ve gerekli işlemler yürütülüyordu. Konsoloslar tarafından yazılan yazılar Milâdi 
takvimde olduğu için bunların tercümelerinde de Rûmi takvimdeki aylar kullanılmış, ancak yıl ifadeleri Milâdi olarak 

8 Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, “Kuruluştan Tanzimat’a Osmanlı Diplomasi Tarihi Literatürü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt: 
1, Sayı: 2, 2003, s.425.
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bırakılmıştır.
Mutasarrıflığa gönderilen belgelerin büyük çoğunluğu konsolosluklar dâhilinde istihdam edilen memurların ata-

malarına dairdir. Konsolosluklar nizamnamesine göre konsoloslar bağlı bulundukları vilayetin âmirine bu atamalarını 
onaylatmak ve bildirmekle yükümlü idiler. Bu sebeple bu yönde çok belge bulunmaktadır.

Kıbrıs Mutasarrıflığı Konsolosluk Yazışmalarında Amerika Birleşik Devletleri (Bilâd-ı Müttehide-i Ame-
rika) Konsolosluğu

Osmanlılar ile Amerikalılar arasındaki ilk ilişkiler ABD’nin bağımsızlığından önce, yeni kıtadaki kolonilerin 
İngiltere bayrağı altında Batı Akdeniz’de giriştikleri ticaretle başladı. Bu dönemde ABD’nin Osmanlı topraklarında 
resmî elçisi olmadığı için iki ülke arasındaki ilişkiler, İngiliz konsolosları tarafından yürütülmekteydi. ABD ise bu 
hizmeti karşılığı İngiltere’ye önemli miktarda para ödemekteydi.9

Bu devirde Amerikalı tüccarlar Garb Ocaklarında “Dayı”lar ile sürekli mücadele halindeydi. Fas, Tunus, Cezayir 
ve Trablus dayılarıyla temasa geçen Amerikalılar, önce bu beylerin talep ettiği vergileri öderken bir süre sonra yeni 
kurdukları donanmalarını Akdeniz’e yollayarak, bir dizi savaştan sonra kendi tacirlerinin güvenliğini silah zoruyla 
sağladılar.10

1801-1815 yılları arasında meydana gelen ve Amerikan tarihinde “Berberî Savaşları” adıyla anılan mücadele-
lerden sonra, Akdeniz’in büyük bölümünde serbestçe dolaşmaya başlayan Amerikan tacirleri, yavaş yavaş, kendileri 
için büyük bir hammadde kaynağı ve pazar olan Osmanlı topraklarına yöneldiler. ABD henüz 1802 yılında İzmir’de 
konsolosluk açmıştı. Bâbıâli, iki devlet arasında yapılmış bir muahede olmadığından bu gibi konsolosluk taleplerinde 
berat vermiyor, ancak yapılan işleri de engellemiyordu.11

Artan ticarete düzenli biçimde yön vermek isteyen Amerika yönetimi 1799’dan itibaren bir antlaşma yapılması 
amacındaydı. Ancak Bâbıâli bu konuya pek de sıcak bakmıyordu.12 ABD tüccarlarının Osmanlı ülkesindeki ticaret 
hacmi 1820’li yıllarda büyük hız kazanınca, Bâbıâli 1829 yılında bir antlaşmayla neticelenebilecek resmî müzakerele-
rin başlatılmasına izin verdi. Bunun üzerine, görevlendirilen heyet 1830 Şubatı’nda İstanbul’a geldi.13 Yapılan görüş-
melerden sonra iki devlet arasında 7 Mayıs 1830 (14 Zilkade 1245) tarihli “Ticaret ve Seyr-i Sefain Antlaşması-Com-
merce and Navigation” imzalandı.14 Antlaşmanın açık maddeleriyle, Osmanlı imparatorluğu, ABD’ye ticarette “en 
ziyade müsaadeye mazhar millet” (the most favored nation) statüsü tanıdı. İki devlet karşılıklı konsolosluklar açmayı 
kabul ediyor, Amerikan ticaret gemilerinin Osmanlı limanlarından kolayca yararlanmasının önü açılıyor, Amerikan 
vatandaşlarının işledikleri suçlar nedeniyle yargılanmaları konusu düzenleniyor, Amerikan elçi veya konsoloslarının 
Osmanlı tebaa ve reâyâsını kendi korumalarına almayacakları taahhüt ediliyor, Amerikan ticaret gemilerinin Bo-
ğazlardan geçiş serbestisi sağlanıyor, iki devlet bandırasını taşıyan gemilerin kazaya uğramaları halinde birbirlerine 
yardım etmesi kabul ediliyordu.15

Antlaşmanın imzalanmasından sonra ABD, İstanbul’a ilk maslahatgüzârı olan David Porter’i tayin etti. Bununla 
birlikte Osmanlı ülkesinde Amerikalı tüccarların sıkça uğradıkları Selanik, İskenderiye, Beyrut, İstanköy, Bozcaada 
Kudüs, Bursa gibi mevkilere de konsolos atamaları gerçekleştirdi.16 Bunlardan biri de Kıbrıs’a yapılan tayindi. Aralık 
1833 (Şaban 1249) tarihinde ABD’nin İstanbul’da bulunan maslahatgüzârı David Porter, verdiği takririnde, Marino 
Mate adlı Amerikalı tüccarın Kıbrıs adasına gelip giden Amerikalı tüccar ve tebaalarının işlerini görmek üzere kon-
solos vekili tayin edildiğini ve yapılan ahitname gereği kendisine berat verilmesini talep etti. Padişah II. Mahmut 
maslahatgüzârın takriri bâlâsına 26 Aralık 1833 (13 Şaban 1249) günü verdiği hattında “emsâline kıyâsen ahidnâme-i 
hümâyûn mûcibince emr-i şerîf isdâr olunmak buyuruldu” diyerek konsolos tayinini onayladı.17 Böylece Kıbrıs’ta 

9 Akdes Nimet Kurat, “Türkiye ile Amerika Birleşik Devleti Arasındaki Münasebetlere Ait Arşiv Vesikaları”, A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları 
Dergisi, c. V, S. 8-9, Ankara, 1967, s.287-372. ABD. 1799-1810 evresinde İngiltere’ye konsolosluk masrafları olarak 65.500 dolar ücret öde-
mişti. Bkz. Nurdan Şafak, Osmanlı Arşiv Kaynaklarıyla XIX. Yüzyılda Osmanlı-Amerika İlişkileri: Gelişim Süreci ve Yoğunlaştığı Alanlar, 
Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1999, s.17.

10 Akdes Nimet Kurat, “Berberî Ocakları ile ABD Münasebetleri (1774-1916)”, A.Ü.D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi, c. II, S. 2-3, Ankara, 
1964, s.175-214; Mine Erol, “Amerika’nın Cezayir ile Olan İlişkileri (1785-1816)”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. XXXII, s.689-705.

11 Çağrı Erhan, “Osmanlı-ABD İlişkileri”, Osmanlı, Cilt: II, YTY., Ankara 1999, s.235-236.
12 Orhan Köprülü, “Tarihte Türk-Amerikan Münasebetleri”, Belleten, Cilt: LI, S. 200, TTK. Yay., Ankara, 1987, s.927-928.
13 Köprülü, “Tarihte Türk-Amerikan Münasebetleri”, s.932; Erhan, agm., s.237.
14 Mine Erol, Osmanlı İmparatorluğu’nun Amerika Birleşik Devletleriyle Yaptığı Ticaret Antlaşmaları, Damla Matbaacılık ve Ticaret, Konya, 

1988, s.12-16.
15 Fahir Armaoğlu, Belgelerle Türk-Amerikan Münasebetleri, TTK., Yay., Ankara, 1991, s.3-5. Antlaşmada Osmanlı yönetiminin ABD’den donan-

ma için gemi satın alabilmesine imkân tanıyan, ancak ABD Senatosu tarafından onaylanmayan gizli bir maddesi de vardı. Bkz. Çağrı Erhan, 
“1830 Osmanlı-Amerikan Antlaşması’nın Gizli Maddesi ve Sonuçları” Belleten, c. LXII, S. 234, TTK., Yay., Ankara, 1998, s.458-459.

16 Hasan Tahsin Fendoğlu, Modernleşme Bağlamında Osmanlı Amerika İlişkileri, Beyân Yay., İstanbul, 2002, s. 202-203.
17 BOA., C.HR., 150/7463.
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Amerika konsolosluğu resmen açıldı.
Mutasarrıflık belgelerinde ABD konsolosluğu ile ilgili bulunan en eski tarihli belge 16 Mayıs 1862 tarihlidir.18 

Bu belge Konsolos Yodsun Barkalai tarafından Mutasarrıf Ziya Paşa’ya hitaben yazılmıştır. Konsolos yazıda Ziya 
Paşa’nın seleflerinden Kani Paşa zamanında adadaki konsoloslarla yapılan anlaşmadan bahsetmiş ve bu anlaşmaya 
dayanarak 7 Mayıs tarihli mutasarrıf tarafından gönderilen yazıyı aldığını belirtmektedir. Ziya Paşa konsolosluklarda 
himaye edilenlerin sayısının sınırlandırılmasını ve kimlerin himaye edildiklerinin bildirilmesini istemişti. Konsolos da 
gönderdiği yazıda sadece konsolosluk işlerine yardımcı olanların himaye edildiğini bildirdi ve hazırladığı bir pusulada 
bunların isimlerini verdi.

Aynı tarihli bir başka belgede adada üretilen ürünlerin ihracından alınacak gümrük tarifesine dairdir. ABD kon-
solosu mutasarrıflığa gönderdiği yazıda, belirtilen % 8’lik gümrük tarifesinin uygulanacağının himayelerinde bulunan 
tüccarlara tebliğ ettiğini açıkladı.19

Tablo 3. ABD’nin Kıbrıs Konsolosluğu’ndaki Personel (Mayıs 1862)

Görevi Personel Adı

Kançıları Mösyö Zinon Bayaridi

Tercüman Mösyö Pitro Antonyadi

Tercüman Yorgi Kofti

Mütercim Salih Fevzi

Bandere Hizmetçisi Çite Karyeli Hristodulu Pavlidi

Kavas Hasan Şafii

Kavas İbrahim bin Hacı Mustafa

Kaynak: BOA., TŞR.KB.KNS., 192/13

Tablo 4. ABD’nin Leymosun’daki Konsolosluk Vekâleti’ndeki Personel (Mayıs 1862)

Görevi Personel Adı

Tercüman Yanko Yasunidi

Tercüman Gavril Pilavaki

Bavvab ve Bandere Hizmetçisi Yorgi Baba İstefano

Kavas Hüseyin Sipahori

Kaynak: BOA., TŞR.KB.KNS., 192/13

Tablo 5. ABD’nin Leymosun’daki Konsolosluk Vekâleti’ndeki Personel (Kanun-ı Evvel 1863)

Görevi Personel Adı

Vekil Konsolos Yorgi Akama

Kâtib-i Ser ve Tercüman Senyör Yanko Yasunidi

Tercüman Onsenyör ve Veled-i Yanko Yasunidi

Çavuş Gavril Pilavaki

Kavas Haşim

Kaynak: BOA., TŞR.KB.KNS., 192/44

18 BOA., TŞR.KB.KNS., 192/11.
19 BOA., TŞR.KB.KNS., 192/12.
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Tablo 6. ABD’nin Kıbrıs Konsolosluğu’ndaki Personel (Şubat 1864)

Görevi Personel Adı

Kançılar Zinon Bayaridi

Tercüman Salih Ağa Fevzi

Mütercim Mehmed Efendi bin Hacı Hasan

Çavuş Hristodu Pavlidi

Kavas Hasan Şafii

Kavas İbrahim bin Hacı Mustafa

Hizmetkâr Payet Hristodulu

Kaynak: BOA., TŞR.KB.KNS., 192/48

Amerika Konsolosu Yodsun Barkalai 1 Mart 1864 tarihinde mutasarrıflığa gönderdiği yazısında mutasarrıflık 
tarafından daha önce bildirilen konsolosluklarda himaye edilenlerin sayısının sınırlandırılmasına dair yazı üzerine 
kendi konsolosluğunda bulunanların sayısının gönderilen talimata uygun olduğunu belirtti. Ayrıca bunların isimlerini 
ek yazıda bildirdiğini de açıkladı.20 

Konsolos Yodsun Barkalai 20 Kanun-ı Evvel 1864 tarihinde mutasarrıflığa gönderdiği yazısında mutasarrıflık 
tarafından daha önce bildirilen konsolosluklarda himaye edilenlerin sayısının sınırlandırılmasına dair yazı üzerine 
kendi konsolosluğunda bulunanların sayısının gönderilen talimata uygun olduğunu belirtti. Ayrıca bunların isimlerini 
ek yazıda bildirdiğini de açıkladı.21 

19 Nisan 1865 tarihinde Salih Fevzi Ağa’nın yerine Senyör Kostandino müstahdem atanmıştır.22

Tablo 7. ABD’nin Kıbrıs Konsolosluğu’ndaki Personel (Kanun-ı Evvel 1865)

Görevi Personel Adı

Vekil Konsolos Yorgi Akama

Mütercim Senyör Yanko Yasunidi

Yazıcı Onoferyo Yasunidi

Tercüman Gavril Pilavaki

Kavas Haşim

Kaynak: BOA., TŞR.KB.KNS., 192/85

ABD konsolosluğunda himaye edilen hizmetlilerin görevlerinde tecrübeli oldukları ileri sürülebilir. Bunların bir 
kısmı daha önce başka konsolosluklarda da görev almışlardı. Sözgelimi Mustafa Fevzi’nin babası daha önce ABD 
konsolosluğunda görev almıştı. Mustafa b. Ömer daha önce Rusya konsolosluğunda görev yapmış idi.23

Amerika konsolosluğuna Aralık 1865 yılında İtalyan asıllı Amerikalı Luigi Palma di Cesnola atandı.24 Ameri-
ka’nın Kıbrıs konsolosluğu ile ilgili yazışmalar bu tarihten sonra yoğunluk kazanmaktadır.

ABD hükümeti tarafından Kıbrıs adasına konsolos tayin edilen Cesnola göreve başladıktan kısa bir süre sonra ye-
rel yönetim ile sorunlar yaşamaya başladı. Cesnolanın yaşadığı sorunun temeli kendisinin adada eski eser aramaya ve 
bunları yurt dışına kaçırmaya çalışmasıydı. Bu iş için de adadaki Türklerden konsolosluğa aldığı “himayelileri” kul-
lanmaktaydı. Bu amaçla kendisine dört tercüman ve dört kavas tayin etti. Bunların mutasarrıf tarafından onaylanması-
nı bekliyordu. Ancak mutasarrıf Tayyib Paşa Cesnola’nın eski eser arama ve bunları yurt dışına kaçırma faaliyetlerini 
öğrenmişti. Bu sebeple konsolos tarafından kavas tayin edilen Mustafa bin Salih Fevzi’nin bu görevini onaylamadı. 

20 BOA., TŞR.KB.KNS., 192/51.
21 BOA., TŞR.KB.KNS., 192/76.
22 BOA., TŞR.KB.KNS., 192/78.
23 BOA., TŞR.KB.KNS., 194/182.
24 BOA., A.DVNS.d., 1/1, s.57-1 (90 numaralı hüküm).
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Bu ise iki devlet arasında diplomatik bir meseleye yol açtı.
Cesnola, 10 Nisan 1866 tarihli olarak mutasarrıflığa gönderdiği yazısında açıkladığına göre; daha önce Mus-

tafa bin Salih Fevzi adlı kişiyi Bandıra Bekçiliği hizmetine aldığını mutasarrıf Tayyib Paşa’ya bildirmiş ve bunun 
onaylanmasını talep etmişti. Ancak mutasarrıf bu atamayı tanımayacağını, üstelik konsolsun böyle bir atamaya hakkı 
olmadığını öne sürmüştü. Cesnola ise buna karşılık olarak 10 Nisan 1866 tarihli yazısında kendisinin Mustafa bin 
Salih Fevzi adlı kişiyi tekrar kavaslık hizmetine atadığını ve bunun tanınmasını istedi. Ayrıca kendisinin vekil değil 
(Vice-Consul) bağımsız konsolos olduğunu, Fransa konsolosunun dört tercüman ve dört kavas istihdam ettiğine göre 
kendisinin de buna hakkı olduğunu ileri sürdü. Ayrıca Osmanlı Devleti ile ABD arasında yapılan ahitnamelere göre 
(ilgili maddeyi belirtip) konsolosların tayin edecekleri görevlilerin valilerce onaylanması gerektiğini, mutasarrıfın 
konsolosluk maiyetini aşmayan bu atamaları ret edemeyeceğini açıkladı. Bu yüzden Mustafa bin Salih Fevzi’nin 
kavas olarak tanınmasını talep etti.25

“Mustafa bin Salih Fevzi nâm kimesneyi Bandera Bekçiliği hizmetine tanımayacaklarını ve bu gibi hizmete adam 
istihdamına hakkım olmadığının beyanına dâir tarafıma irsal buyurdukları tahriratı aldım. Bu bâbda ifadeye müftehirim 
ki Mustafa bin Salih Fevzi adlı kişi kavaslık hizmetine tayin olunup konsoloslukta ol sıfatla tanınmış olduğundan merku-
mun tanınmasına ve Tuzla müdürüne tanıttırılmasını rica ederim. Çünkü kendim konsolos olup hiçbir general konsolos-
luğu kumandasında olmadığım cihetle Fransa konsolosu gibi dört nefer tercüman ile dört nefer kavasların istihdamına 
hakkım vardır. Ve bu hukuk Bâb-ı Âli ile Amerika hükümeti beyninde olan muâhedeler iktizalarınca verilmiş olduğu ve 
Bâb-ı Âli canibinden düvel-i ecnebiye konsolosları taraflarına verilen hukuklara dâîr olan ta‘lîmâtın dördüncü bendinde 
şöyle beyan eder ki; Dersaadet’de cârî olduğu vecihle başkonsolosluklar veya maiyetinde olmayan konsolosluklar tayin 
edecekleri yasakçılarını isimleriyle vâli-i eyâlet tarafına beyân ve iş‘âr edip vâli dahi tayin olunan miktara kadar bun-
ların esâmilerini kaydettirip sıfatlarını tasdîk edeceği musarrah olduğundan vâli konsolosluk tarafından tayin olunacak 
kavas miktar maiyetini tecavüz etmediği sûrette red edemeyeceğini sarahaten gösterir olduğundan ve kendimin üç nefer 
yasakçım olub dört neferin istihdamına hakkım olmakla usûlü üzere merkumun isminin kaydıyla ol sıfatla tanıttırılmasını 
rica ederim. Ve tahrîrât-ı mumâileyhâlarında beyan buyurdukları mülahazat işbu konsolosluğa külliyen âîd olmayıp çün-
kü merkum Mustafa şimdi tarafımdan hizmete alınmış ise merkumun pederi işbu Amerika konsolosluğuna hüsn-i hizmet 
edib selefim tarafından hoşnudiyet vuku‘ bulmuş olduğu sebebden neş’et eyledi. Ve bu ise Amerika’nın büyük cumhuru 
şânındandır ki sadakat ile tarafına hizmet eden kesâna mükâfât eylemekdir.” 

Cesnola ile Mutasarrıf Tayyib Paşa arasında çıkan diplomatik mesele dolayısıyla ABD’nin İstanbul elçiliği ile 
Bâb-ı Âli arasında bir dizi yazışma gerçekleştiği anlaşılıyor. Yapılan görüşmeler üzerine ABD konuyu çözmek üzere 
Beyrut’ta bulunan başkonsolosu Muor’u adaya fevkalade komiser sıfatıyla görevlendirdi. Başkonsolos Eylül 1866 
başlarında adaya geldi ve 4 Eylül 1866 tarihinde Mutasarrıf Tayyib Paşa’ya bir yazı yazdı:26

Mour yazısında; meselenin çözümü için ABD elçiliği tarafından fevkalade sıfatla görevlendirildiğini, hükümeti-
nin meseleye önem verdiğini, kavas olarak onaylanmayıp üstelik hapse atılmış bulunan Mustafa’nın da serbest bıra-
kılarak şahit sıfatıyla Tuzla’ya gönderilmesini talep etti. Ayrıca kendisi konsolosluğum bulunduğu Tuzla’ya gelmişti. 
Mutasarrıf Tayyib Paşa’yı da oraya, bir nevi kendi ayağına çağırmaktaydı.

ABD elçiliği ile Bâb-ı Âli arasında cereyan eden görüşmeler neticesinde Cesnola tarafından istenilmeyen Tuzla 
kaza müdürü değiştirildi. Osmanlı yönetimi gelen baskılar karşısında ABD elçiliğinin isteklerini kabul etmek du-
rumunda kaldı. Bu gelişme üzerine Cesnola Mutasarrıfa 17 Nisan 1867 tarihli yeni bir yazı yazarak Tuzla’da yeni 
müdürün işe başladığını belirtip Bâb-ı Âli ile ABD elçiliği arasında olan mukaveleye dayanarak Mustafa Fevzi’nin 
serbest bırakılarak konsolosluk maiyetinde yasakçı görevinin ve imtiyazlı olduğunun tanınmasını talep etti.27 Bu geliş-
meler üzerine konsolosluğun bulunduğu Tuzla kaymakamı değiştirildi.28 Zira Cesnola’nın eski eser faaliyetlerini ifşa 

25 BOA., TŞR.KB.KNS., 192/97.
26 “Bâb-ı Âli’nin talebi üzerine Kıbrıs’ta bulunan Amerika konsolosuyla hükümet-i belde beyninde kâin muarazanın tahkîki için Amerika’nın 

der-i aliyyede mukim saadetlü sefiri tarafından Amerika hükümeti vekîli olarak komiser tayin olunduğumdan bu tarafa vusûlümün beyânıyla 
devlet-i aliyye hükümetiyle Amerika Bilâd-ı Müttehide hükümetlerine marazı olacak suretde işbu mu‘allak bulunan mu‘arazaların tesviyesi 
için Tuzla’ya gelmeleri hususuna zât-ı vâlâlarını davet etmek iftiharında bulunduğum. Hâsılı hîn-i tahkikde huzuru ve şehâdetleri maddelerini 
izâh edebilecek Amerika himayelüsü kavas Mustafa Salih nam kimesnenin bu tarafa bana gönderilmesi mergûb olduğundan der akab tarafıma 
teslîm olunmak üzere merkum Mustafa’nın tahlîye-i sebîliyle Tuzla’ya gelmesine emr buyrulmasını zât-ı vâlâlarına rica ederim. İşbu mahsû-
san gönderilen şahsın avdetiyle cevâblarında mertebe-i en muhtasar vakitde Tuzla’ya şerif-i vâlâlarını aklamak mergubûm olduğu ve zâten 
derkâr olan itibar-ı mütemeyyizimin kabulünü rica ederim. Amerika’nın Suriye’de general konsolosu olub komiser-i fevkalade. Muor.” BOA., 
TŞR.KB.KNS., 193/5.

27 Tuzla’nın yeni müdürü vusul bulub bâb-ı âli ile Amerika sefareti beyninde vuku bulan mukavele üzere müdür-i mümaileyh umur-ı memuriyete 
mübaşeret eylemiş olduğundan Amerika’nın der-i aliyyede mukim sefiri tarafından almış olduğum talimat iktizasınca Mustafa Fevzi’nin işbu 
konsolosluk tarafına derhal teslimini ve merkumun işbu konsolosluk maiyetinde Yasakçı ve imtiyazlı himayelüsü olduğunun hükümet-i belde 
tarafından tanınmasına emr-i vâlâlarının istarını ve maü’l-iftihar iltimas eylediğimin beyanıyla zaten olan itibar-ı mütemeyyizimin tecdidine 
vesile olmuştur. BOA., TŞR.KB.KNS., 193/26.

28 BOA., TŞR.KB.KNS., 194/54.
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eden Tuzla kaymakamı idi. Ancak konsolos kaymakamın değişmesini sağlayarak önündeki engellerden birini bertaraf 
etmeyi başardı.

Konsolos Cesnola’nın eski eser ararken yaşadığı sorunlardan biri de Avusturya konsolosu Bozoviç ile oldu. 19 
Haziran 1870 tarihinde mutasarrıflıktan ABD konsolosuna yazılan yazıda ABD konsolosluğunun önündeki arsada ve 
bitişiğindeki yolda kalafat çekme çalışmalarının yapıldığı, bu nedenle yoldaki geçişlere engel olduğu, bunun ise biti-
şikte bulunan Avusturya konsolosu Bozoviç’in şikâyetine sebep olduğu anlatıldı. Konsolosluğa yazılan yazıda, kalafat 
çekecek kişilere daha uygun yerler gösterilmesi için belediyeye talimat verildiği açıklandı.29

Cesnola eski eser kaçırırken doğal olarak adadaki gümrük memurlarıyla da sorunlar yaşadı. Gümrük memurları 
eski eserlerin kaçırılmasına engel olmak istiyorlardı. Hatta bunlardan birinin Cesnola’ya gıyabında küfür ettiği hak-
kında şikâyet oldu, hatta bu şikâyet üzerine ilgili memur görevinden alındı.30

Cesnola’nın eski eser aramaları ilk başlarda kaçak gerçekleşmiş ise de sonrasında padişah fermanı almayı ba-
şardı. Ancak ferman eski eser aramalarına da bir yıllık sure tanımaktaydı. Bu nedenle mutasarrıflıktan kendisine 
Cesnola’ya gönderilen 21 Nisan 1871 tarihli yazıda eski eser aramaları için izin verildiği, ancak bunun süresinin bir 
yıl olduğu, eğer çalışmalara devam etmek isterse süre bitimine doğru izinin yenilenmesi için başvuruda bulunması 
gerektiği hatırlatıldı.31

Cesnola’nın ekonomik ve iaşe anlamında mutasarrıflığa destek olduğu, diğer bir değişle mutasarrıfların zaman 
zaman konsolosların yardımına ihtiyaç duydukları anlaşılmaktadır.  30 Mart 1871 tarihinde Cesnola’ya hitaben ya-
zılan yazıda Baf kazası ve civar köyleri için 2 bin kile buğday mübayaa edileceği, bu iş için Meclis-i İdare asından 
İstiyano Ağa’nın görevlendirildiği, kendisinde buğday bulunduğunun öğrenildiği, parası 15 güne kadar gönderilmek 
üzere elindeki buğdaydan satması istenildi.32

SONUÇ

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde konsolosluk yazışmaların tek toplu kataloğu olan Kıbrıs Mutasarrıflığı Konso-
losluk Yazışmaları adanın İngiltere’ye devri öncesine ait çok değerli bilgiler içermektedir. Katalogdaki bilgiler yerelde 
tutulup yerelde kaldığı için birçoğunun başka örneği de yoktur. ABD örneğinde de görüldüğü gibi konsolosluklar ma-
iyetini bu belgelerden öğrenebilmek mümkündür. Ayrıca konsolosların sadece konsolosluk vazifeleriyle ilgili değil, 
şahsî faaliyetlerine dair de veriler çıkarabilmek imkân dâhilindedir.

Konsolosların yerel idarelerle olan ilişkileri, yerel idarecilerin konsoloslara bakış açıları tarihî gelişmelerle ilgili 
önemli ipuçları verebilecek durumdadır. Konsolosluk yazışmalarının Kıbrıs tarihi çalışmalarında diğer belgelerle bir-
likte kullanılması çok daha farklı sonuçları ortaya koyacağına şüphe yoktur.

ÖZET

Osmanlı Devleti’nde yabancı devlet temsilcileri kapitülasyon denilen çok yönlü imtiyazlarla beraber farklı bir 
boyut kazanmıştır. Bu imtiyazlar zamanla genişletilerek uzatılmıştır. İmtiyazların önemli bir kısmı konsolosluklarla 
alakalıdır. Batılı devletler istedikleri şehirlerde temsilcilik açabilmekteydiler. Bu konsolosların tutmuş oldukları rapor-
lar Osmanlı tarih çalışmaları açısından büyük öneme haizdirler ve son yıllarda literatürde bunlardan istifade edilerek 
hazırlanmış eser sayısında artış yaşanmaktadır. Bu kaynak yanında konsolosların yerel idareciler ile yazışmaları da 
bulunmaktadır. Bunlar merkezî hükümeti de ilgilendiren konular ise birer örnekleri İstanbul’a da yollanmaktaydı. Bu 
belgeler yerelde tutulduğu için tarihi öneme haizdirler. Bu tür yazışmaların Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki tek 
toplu kataloğu Taşra Evrakı tasnifinde yer alan Kıbrıs Mutasarrıflığı Konsolosluk yazışmalarıdır. Bu belgelere göre 
adada 14 ülkenin konsolosluğu bulunmaktadır. En fazla İtalya, Fransa, İngiltere ve ABD konsolosları ile yazışma 
gerçekleşmiştir. Belgelerden ABD konsolosluğu personelinin kimlerden oluştuğu, konsolosların yerel idareciler ile 
yaşadıkları meseleleri ortaya çıkarabilmek mümkündür. 

Anahtar Kelimeler: BOA, Konsolos, Konsolosluk, Kıbrıs, Yazışma

ABSTRACT

In the Ottoman State, foreign state representatives acquired a different dimension together with multi-faceted 
privileges called capitulation. These privileges were extended over time. A significant part of the concessions is relat-

29 BOA., TŞR.KB.KNS., 194/17; BOA., TŞR.KB.KNS., 194/19.
30 BOA., TŞR.KB.KNS., 194/45.
31 BOA., TŞR.KB.KNS., 194/116.
32 BOA., TŞR.KB.KNS., 194/106.
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ed to the consulates. Western states were able to establish a representation Office in any of the cities they wanted. The 
reports these consuls kept possess a great importance for Ottoman history studies. In recent years there has been an 
increase in the number of works which used the consulates’ reports. Beside this source, there are also correspondences 
with the local administrators by the consulates. If they were issues related to the central government, their examples 
were also sent to Istanbul. Since these documents were kept in the local, they are very important for the local Ottoman 
historiography. The only collective catalog of such correspondences in the Ottoman Archives of the Prime Ministry 
is the consular correspondence between Cyprus government and consuls in the classification of the provincial doc-
uments. According to these documents, there were consulates of 14 countries on the island. The most intense corre-
spondence was with the consulates of Italy, France, England and USA. It is possible to reveal who the USA consulate 
personnel were from the documents, and the issues that consulates had with local administrators.

Key Words: BOA, Consul, Consulate, Cyprus, Correspondence
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EK-1. ABD Konsolosu Cesnola Tarafından Mutasarrıflığa Gönderilen 10 Mart 1869 Tarihli Yazı

Kaynak: BOA., TŞR.KB.KNS., 193/40.
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SON DÖNEM OSMANLI KÜLTÜREL VE SIYASI HAYATINDA 
ULUSLARARASI YAYIN DEĞIŞIMI VE KITAP DIPLOMASISI

Hakan ANAMERIÇ*

GIRIŞ: YAYIM DEĞIŞIMI

Yayın değişim programı (international exchange program), bilimsel kurumlar ve edebiyat dernekleri arasında bas-
tıkları yayınların değişimi amacıyla 1849’da işletilmeye başlamıştır. Bu program, söz konusu kurumların çalışmaların-
da kendilerine kaynaklık edebilecek faaliyet alanları ile ilgili başta süreli yayınlar olmak üzere, bazı resmi yazışmalar 
ve yayın listelerden oluşmaktaydı. 1849’a kadar gayr-i resmi olarak sürdürülen bu program, 2 Mart 1867’de Amerikan 
Kongresi tarafından alınan bir karar ile resmiyet kazanmış ve Kongre kendi adına bu işlemler yürütmesi için Smithsoni-
an Institution (SI)’a yetki vermiştir. Kongrece oluşturulması önerilen Joint Committe, uluslararası yayın değişim prog-
ramını devam ettirmiş ve bu tarihten itibaren her sene yayınlanan yıllık raporlarda uluslararası yayın değişim hizmetleri 
hakkında da bilgi verilmiştir. Amerikan Kongresi tarafından alınan bu kararda kongre ve kongreye bağlı kuruluşlarca 
basılan devlet yayınlarından 50 kopya diğer hükümetler ile değiştirilecek, gelen yayınlar da Amerikan Kongre Kütüp-
hanesi’ne (Library of Congress) konulacaktı. Söz konusu yayınlar; kongrenin tutanak ve bildirgeleri, Başkan’ın mesaj-
ları, kongreye bağlı birimlerin (bureau) yıllık raporları ve nadir yayınları, Birleşik Devletlere ait kanunlar, içtihatlar, dış 
işleri, ticaret/ekonomi, üretim/imalat, tarım, el sanatları ile ilgili istatistikler, coğrafya ve hidrografi ile ilgili Kongre ve 
diğer bağlı birimlerde basılmış her türden yayınlardır. Her ne kadar yıllık raporlarda açıkça belirtilmese de söz konusu 
yayınlar birer devlet yayınıdır1. Yayın kapsamı devletin özel kurumlara bastırttığı kitaplar ile de genişletilmiştir. Alı-
nan bu karar ile birlikte 1868’den itibaren Almanya, Arjantin Konfederasyonu, Bavyera-Almanya, Belçika, Brezilya, 
Buenos Aires - Brezilya, Danimarka, Fransa, Güney Avustralya (South Australia), Hayti - ABD, Hindistan, Hollanda, 
İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre, Japonya, Kanada, (iki set biri Ottowa’daki Parlamento Kütüphanesi’ne diğeri 
Toronto’daki Yasama Kütüphanesi’ne - Legislative Library), Kolombiya [Birleşik Devletleri], Macaristan, Meksika, 
Norveç, Portekiz, Prusya, Queensland - Avustralya, Rusya, Saksonya, Şili, Tasmania - Avustralya, Türkiye, Venezuela, 
Victoria - Avustralya, Würtemberg, Yeni Güney Galler - Avustralya (New South Wales), Yeni Zelanda ve Yunanistan 
ile yukarıda bahsi geçen nitelikteki yayınlar değişime tabii tutulmuştur (Annual Report of the Board… 1875: 32-33). 
Amerikan Kongresi’nin yayın değişim programını oluşturma kararının ardında, eski Avrupa sosyal ve siyasi sınıflarının 
toplumsal karışıklıkların çözümünde, kentleşme, yeni siyasi ve ekonomik ideolojilerin yönetime adapte edilmesi gibi 
sorunların çözümünde yasama ve yürütme konusunda ciddi bir deneyim ve tarihi geçmişe sahip olması ve bunun ABD 
tarafından da ilgili konulardaki sorunların çözümünde kullanılabileceği fikridir2 

1868-1875 yılları arasında genelde tek taraflı olarak işleyen yayın değişim programında görülen bazı problemler 
ve ülkelerin kullanmış olduğu farklı ölçü sistemlerinin standartlaştırılması gerekliliği, bu programa yeni bazı kuralların 
getirilmesini zorunlu kılmıştır. 1-13 Ağustos 1875’te Paris’te düzenlenen Uluslararası Coğrafi Bilimler Kongresi’nde 
(International Congress of Geographical Sciences) program ile ilgili bir dizi karar alınmıştır. Bu bağlamda 1868’de huku-
ken başlayan yayın değişim programı, 1875’de SI Genel Sekreterliği’nce hazırlanan bir genelge -circular- ve genelgenin 

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, anameric@ankara.edu.tr, hakananameric@gmail.com
1 Annual Reports of the Board of Regents of the Smithsonian Institution’un 1868-1886 yılları arasındaki yıllık raporlarında bu terim; “official 

documents”, “government documents” ve/veya “official publications” olarak kullanılmıştır. Bunun günümüzdeki karşılığı ise “government 
publications - devlet yayını”dır. Devlet yayını terimi için bkz. Hakan Anameriç, “Government Publications and Grey Literature in Turkey”, 
Journal of Academic Librarianship 35 (5): 486-492; Joan M. Reitz, “Official documents” in Dictionary of Library and Information Science.

2 Nathan R. Einhorn, “Exchange of Publications”, In Encyclopedia of Library and Information Science Vol. 8 (282-289), Editors: Allen Kent 
and Harold Lanceur, Assistant Editor: William Z. Nasri. New York: Marcel Dekker Inc 1972, s. 284-285.
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eki olan mektupla yeni bir düzen/işleyiş kazanmış, yukarıda sayılan ülkelerden bazıları ile resmen değişim başlamıştır. 

Washington D.C. October 30, 1875
SIR: I have the honor accompying this, to transmit a circular relative to the exchange of the documents published 

by the United States with those of other nations, and the request you to state to whom the boxes now ready transmis-
sion, intended for your government, shall be delivered. 

Very respectfully, your obedient servant,  
Joseph Henry,

Secretary Smithsonian Institution
Genelgenin gönderildiği ülkeler aşağıdaki gibidir:
Alman İmparatorluğu, Arjantin, Avusturya-Macaristan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya, Danimarka, (El) Sal-

vador, Fransa, Guatemala, Havai, Hayti, Hollanda, İspanya, İsveç-Norveç, İtalya, Japonya, Kolombiya, Meksika, 
Peru, Portekiz, Rusya, Şili, Türkiye ve Venezuela. Bu genelge ve mektup ile birlikte SI, 1875 yılında Türkiye’nin 
ABD elçiliğine 6 koli yayın gönderilmiştir. Yayın değişim programına Brezilya, Fransa, İngiltere, İsveç-Norveç, İtal-
ya, Rusya ve Şili’den yanıt gelmiş ancak Türkiye (Osmanlı Devleti)’den yanıt gelmemiştir.3 (Annual Report of the 
Board… 1875: 33-36). 1875 yılına kadar 24 ülke ile gerçekleştirilen yayın değişim programı, 1880, 1883 ve 18864 yıl-
larında Brüksel’de gerçekleştirilen toplantılarda imzalanan konvansiyonlarla -Brüksel Konvansiyonu- genişletilmiş, 
ülke sayısı 37’ye yükselmiştir. Yeni anlaşmayla 1875’teki değişim listesine eklenen ülkeler; Çekoslovakya, Dominik 
Cumhuriyeti, İsviçre, Kanada (2 set), Küba, Letonya, Lüksemburg, Paraguay, Polonya, Romanya, Sırbistan, Uruguay 
ve Yeni Güney Galler [Yönetimi-Avustralya]’dır.5

Osmanlı Devleti yapılan bu düzenlemeler ile birlikte resmi olarak bu yayın değişim programına dâhil olmuş 
ve Library of Congress (LC) adına SI ile iletişime başlamıştır. Bu süreç içerisinde dönemin padişahı II. Abdülhamid 
tarafından Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’ye hem kişisel ilişkiler hem de bu değişim programı kapsamında 
süreli yayınlar, kitapdışı materyaller ve kitaplar ihda/hediye edilmiştir. 

Foto-1. Yayın değişim programındaki ülkelere gönderilmek üzere hazırlanmış ilk paketler, 18746 

3 Annual Report of Board of the Regents of the Smithsonian Institution: Showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution 
for the Year 1875. (1876). Washington: Government Printing Office 1876, ss. 33-36.

4 Son konvansiyonun metni için bakınız; https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0107.pdf
5 Annual Report of Board of the Regents of the Smithsonian Institution: Showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution 

for the Year Ending June 30, 1886: Part 1. Washington: Government Printing Office 1889, s. 22.
6 International Exchange Begins Sending Government Documents Abroad. (1874). MAH-24617, Smithsonian Institution Archives, Record Unit 

95, Box 28, Folder: 33.
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Amerika Birleşik Devletleri ile yapılan yayın değişim süreci ve kitap diplomasisinin ilk somut örneği, 10 Tem-
muz 1884’te, LC’ye II. Abdülhamid’in tahta çıkışından 1884 yılına kadarki dönemde tercüme ve telif edilmiş kitaplar-
dan birer nüshasının7 gönderilmesiyle gerçekleştirilmiştir. 2-10 Temmuz 1884 tarihleri arasında yapılan yazışmalarda 
toplanarak ciltlenmesi ve üzerlerine arma-i Osmani işlenmesi ve 3 dilde (Türkçe-İngilizce-Fransızca) hediye oldukla-
rının yazılması istenmiştir. Böylelikle padişah, kişisel değişim programını bir irade-i seniyye ile başlatmıştır.8 (Bakınız 
Ek-1). SI, 1884 yılına kadar olan süreç içerisinde, Osmanlı Devleti’ne ile yapılan yayın değişiminde 16 kişi ve kurum 
ile yazışma yapılmaktadır. Ancak yazışma yapılan kişi ve kurumların isimleri SI tarafından her yıl yayınlanan yıllık 
raporları belirtilen tarihleri arasında yayınlanan sayılarından yer almamaktadır. Ayrıca Smithsonian Institution Arşivi 
(SIA)’nde yer alan SIA RU000061 numaralı fon içindeki “Record of Publications Received for Tramsmission, 1879-
1885”, “Address Book” and “Index of Distribution Special List” alt fonunda yer alan belgeler arasında da fon adında 
ismi geçmesine rağmen bu liste ve adres defterine ne yazık ki erişilememiştir. 1870’de sayı 10, en yakın tarih olan 
1881’de ise 16’dır, yazışma yapılan kişi ve kurumlarla ilgili sayılara Annual Reports of the Board of Regents of the 
Smithsonian Institution Showing the Operations, Expenditures and Condition of the Institution adlı raporların, 1870-
1884 yılları arasındakilerinden ulaşılmıştır. Yayın değişim programının başlatıldığı 1868 ile 1874 arasında karşılıklı 
olarak bir değişim gerçekleşmemiştir.9 Değişimin 1875’ten itibaren fiilen başladığı SI’nın “Box-1” kodlu gönderisin-
den anlaşılmaktadır. Tablo-1’den de anlaşılacağı üzere ilk gönderi 1870-1875 yılları arasındaki yayınlardır. Bu yayın-
lar Box1-6 şeklinde bir arada gönderilmiştir. Bu da ilk gönderinin 6 kutudan oluştuğunu göstermektedir10 

Tablo-1. ABD-Türkiye (Osmanlı Devleti) 1868-1884 yılları arası yayın değişimi

Yıl SI’nın Yazıştığı Kurum/
Kişi Sayısı

SI’dan Gelen Koli/Pa-
ket Sayısı (Box)

SI’ya Gönderilen 
Kutu/Yayın Sayısı Açıklama

1868 -- -- -- --

1869 -- -- -- --

1870 10 -- -- --

1871 11 -- -- --

1872 11 -- -- --

1873 11 -- -- --

1874 11 -- -- --

1875 11 6 (+1) (Box 1-6) --

Paris Konvansiyonu’nun ardından 30 
Ekim 1875 tarihli bir “circular” ile ileti-
şim resmen başlatılmıştır. 

1876 11 1 (Box 7) -- --

1877 12 2 (Box 8-9) -- --

7 Bu kitapların birer nüshası da eski New York Belediye Başkanı ve Temsilciler Meclisi üyelerinden Abram S. Hewitt’e gönderilmiştir. II. 
Abdülhamid, ABD ile yapılan kitap diplomasisine 1880’lerin başında kongre üyesi iken yaptığı ziyaret sırasında tanıştığı ve zaman içerisinde 
dostluklarını ilerlettiği Abram S. Hewitt ile başlamıştır. Hewitt, 1884’te İstanbul’u ziyaret ettiği sürede II. Abdülhamid ile birkaç kez görüşmüş 
ve dostluklarını ilerletmişlerdir. Bkz. Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı. “II. Abdülhamdi Dönemi Kitap Diplomasisi”, Tarih Araştırmaları 
Dergisi 36 (62) 2017, s. 104-105.

8 “Padişahın tahta çıkmasından bu tarafa tercüme ve telif edilen kitaplardan Amerika kütüphanesine hediye edilecek olanların arzı.” MF. MKT. 
85-31 (20 Muharrem 1302 - 9 Kasım 1884).

9 1875 yılına kadar gönderilerin gerçekleştirilmemesinin en önemli nedenlerinden, değişim programını başlatan ABD’nin de dâhil olduğu 
birçok ülkenin farklı ölçü, ağırlık ve zaman birimlerini kullanmaları olduğu kanısındayız. 20 Mayıs 1875’te Paris’te toplanan Metre Kon-
vansiyonu’nda (Convention du Mètre) bu konu da ele alınmış ve ortak bir sistemin belirlenerek kullanılması gerektiği dile getirilmiştir. Bu 
konvansiyonu ABD, Almanya, Arjantin, Avusturya-Macaristan, Belçika, Brezilya, Danimarka, Fransa, İspanya, İsveç-Norveç, İsviçre, İtalya, 
Peru, Portekiz, Rusya, Türkiye -Hüsnü Bey temsil etmiştir- ve Venezuela imzalamışlardır. Ekim 1875’de Smithsonian Institution Sekreterliği 
tarafından yayın değişim programı için hazırlanan “circular”ın gönderildiği ülkeler ile örtüştüğü görülmektedir.  Bunun yanı sıra uluslararası 
posta gönderi hizmetleri ve bunların ücretlendirilmesi ile ilgili 1874’te kurulan -ki kurucuları arasında Türkiye’de vardır- Universal Postal 
Union’un (UPU)’da bu değişim programı için bir uygulama alanı olduğu kanısındayız. Bakınız; The International Bureau of Weights and 
Measures 1875-1975, Edited by Chester H. Page and Paul Vigoureux. Washington: U.S. Government Printing Office, 1975, s. 226.

10 Annual Report of Board of the Regents of the Smithsonian Institution: Showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution 
for the Year 1875, s. 33.
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1878 12 2 (Box 10-11) -- Aracı (agent) Osmanlı Devleti’nin Was-
hington büyükelçisi Aristarki Bey’dir.11

1879 13 1 (Box 12) -- Aynı

1880 13 1 (“N” Kutusu) 
(Box 13) --

120 parça yayından 50’şer kopya 
toplamda 6000 gönderilmiştir. İletişim 
Hükümet/Sadaret ile yapılmıştır. Aracı 
(agent/agency) büyükelçi Aristarki 
Bey’dir. 

1881 16 2 (Box 14-15) -- --

1882 ? 2 (Box 16-17) -- --

1883 -- 3 + 2 (5) 
(Box 18-19) --

Library of Congress 3, Smithsonian 
Institution 2 kutu göndermiştir. İletişim 
Hükümet/Sadaret ile yapılmıştır. Aracı 
(agent/agency) büyükelçi Aristarki 
Bey’dir.

1884 -- 3 + 7 (10)
(Box 20-22) --

Kargo sorumlusu Edouard Scherer’dir. 
Yayınların gönderildiği ve hükümetçe 
yetki verilen kurum Government Library 
- Kütübhane-i Umumi olmalı.

8 Kasım 1884 - 4 Haziran 1885 tarihleri arasında SI tarafından başta Kütübhane-i Umumî (yeni açılmış olan 
Kütübhane-i Umumî-i Osmanî) olmak üzere bazı kütüphanelere yayınlar gönderilmiştir. Söz konusu yayınlar arasında 
edebi ve bilimsel -fennî- kitapların da yer alması dikkat çekicidir. 4 Nisan 1885’te Maarif Nezareti’nden Mabeyn-i Hü-
mayun Başkitabeti’ne gönderilen yazıda SI tarafından Washington Büyükelçiliği aracılığıyla gönderilen 8 sandıktan 
çıkan pusulalardan, sandıklardan birinin Sultan’a diğerlerinin ise Kütübhane-i Umumî’ye gönderildiği anlaşılmıştır. 
21 Mayıs 1885’te bu yazıya verilen cevap ve 8 Haziran 1885’te Hariciye Nezareti’ne gönderilen yazıda Dersaadet’de 
basılan kitap ve risalelerden yine Washington Sefareti ve Hariciye Nezareti aracılığıyla SI’ya gönderilmesinin uygun 
olacağı belirtilmektedir.12 (Bakınız Ek-2/3). 

1884’e kadar Smithsonian Institution International Exchange Program Ofisi olan Library Joint Committee tara-
fından Türkiye’ye 25 kutu (box)13 gönderilmiştir. Ancak tablodan da anlaşılacağı gibi Türkiye’den aynı özellikte bir 
gönderinin olmadığı daha çok sultanın buyruğu/isteği -irade-i seniyye veya tezkere-i hususî- ile ihda olarak yayınların 
gönderildiği, belgelerden anlaşılmaktadır. İhda ile yapılan bu kitap değişimi/diplomasisi 1886 yılında İngiltere’de 
şarkiyat ile ilgili çalışmalar yapan kurumların kütüphanelerine gönderilen kitaplar ile farklı bir ivme kazanmıştır. 23 
ve 31 Ekim 1886’da II. Abdülhamid tarafından Londra Sefareti aracılığıyla British Museum’a gönderilen 44 cilt kitap 
için dönemin baş kütüphanecisi Edward A. Bond gelen kitapların İngiltere’deki halk kütüphanelerine dağıtıldığını 
belirten bir mektup göndererek teşekkürlerini bildirmiştir.14 Bu ilişki ile birlikte II. Abdülhamid’in İngiliz kütüphane 
ve müzeleriyle olan kitap diplomasisi de başlamıştır. Yaklaşık 1,5 ay sonra 4 Aralık 1886’da dönemin Londra Sefiri 
Rüstem Paşa’nın ekinde II. Abdülhamid tarafından İngiltere’de doğu dilleri ve doğu bilim (oryantalizm/şarkiyat) 
ile tanınmış kurumların kütüphanelerine hediye edilen kitaplar için gönderilen teşekkür mektuplarının bulunduğu 
tezkere dikkat çekicidir. Söz konusu tezkerede British Museum Kütüphanesi’ne 31 Ekim 1886’da gönderilen 44 cilt 
kitabın yanı sıra, Acem-i Hind Darülfünunu (India Office), Asya Cemiyet-i Edebiyyesi (Royal Asiatic Society), Kings 
Kolej Medresesi’nin Şube-i Tıbbiyesi (Kings College) ve Bodleian Kütüphanesi’ne (Bodleian Library) bir miktar kitap 
gönderilmiştir. Rüstem Paşa söz konusu kitapların İngiltere’nin bu önemli kütüphanelerinde araştırmacılar tarafından 
kullanılmasının Türk Edebiyatı’nın da önemli bir gelişim sürecinde olduğunun anlaşılmasında ciddi etkisi olacağını, 
cevaben gönderilen mektuplardan görülebildiğini belirtmektedir.15

11 Ligoraki Aristarki Bey (1843-1914) Temmuz 1873-Mart 1883 tarihleri arasında Washington Elçiliği görevinde bulunan Osmanlı diplomatıdır.
12 Amerika’daki Simensonyan Anestinyo Cemaati tarafından gönderilen kitapların belirtilen yerlere yollandığı. MF. MKT. 86-101 (6 Şaban 1302 

- 21 Mayıs 1885); Amerika’daki Simensonyan Anestinyo isimli cemaat tarafından gönderilen kitapların ilgili yerlere ulaştırıldığının cemaate 
bildirilmesi. MF. MKT. 86-113 (20 Şaban 1302 - 4 Haziran 1885).

13 İlgili yıl değişim programında yer alan hükümet ve devletlerin bu programdan sorumlu kişi ve kurumlarına gönderdiği yayınların toplu adı. 
Örneğin 1884 yılı içerisinde gönderilen 20, 21 ve 22 numaralı BOX’lar toplam 38 paketten oluşmaktadır. 

14 Padişah tarafından bağışlanan kitaplar için teşekkürü havi British Museum Kütüphanesi müdürü Mr. Edward tarafından sefarete gönderilen 
mektup. HR. SFR3. 319-4 (23 Ekim 1886); Padişah tarafından bazı kütüphanelere bağışlanan Türkçe-Arapça kitaplar hakkında sefaretin 
telgrafı. HR. SFR3. 319-22 (18 Kasım 1886).

15 Avrupa’da şarkiyatla iştigal eden bazı kütübhane ve müzelere padişahın hediye etdiği kitaplar için gönderilen teşekkür mektupları. Y. PRK. 
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4 Kasım 1888’de SI’dan 5 paketten oluşan bir yayın grubu daha Washington Sefareti aracılığıyla Maarif Nezare-
ti’ne gönderilmiş ve nezaretçe bu yayınların bulunduğu sandıkların gümrükten alınması uygun bulunmuştur. Bu belge 
ile yaklaşık 2 yıllık bir aradan sonra yayın değişim programı ile ilgili yazışmaların da sürdürüldüğü ortaya çıkmıştır. 
Tablo-1’de dikkat çekici nokta noktalardan biri de 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında henüz yeni baş-
lamış olan bu değişim programının Smithsonian Institution tarafından aksatılmadan devam ettirildiğidir. 

1887-1894 yılları arasında SI’nın Türkiye’de yayın değişimi ve bilgi paylaşımı ile yazışma yaptığı kişi ve ku-
rumların sayısı ve bunların kimler olduğuna erişilememiştir. Türkiye’de yayın değişiminden sorumlu kurum 1885’e 
kadar Government Library, olarak anılan Kütübhane-i Umumî-i Osmanî, 1889’dan itibaren Fransızca Bibliotheque 
Generale Ottoman olarak kullanılmaya başlamıştır. 1890’dan itibaren kargo sorumlusu Edouard Scherer’in yerine Ge-
orge P. Marsh ve Aristarki Bey yerine başkonsolos X. Baltazzi Efendi görev yapmaya başlamıştır. 1889’da Türkiye’ye 
toplamda 533 yayının gönderilmiş olması da dikkat çekici bir durumdur. 

Tablo-2. ABD-Türkiye (Osmanlı Devleti) 1885-1895 yılları arası yayın değişimi

Yıl
SI’nın Yazış-
tığı Kurum/
Kişi Sayısı

SI’dan Gelen
Koli/Paket Sayısı
(Box)

SI’ya Gönde-
rilen Kutu / 
Yayın Sayısı

Açıklama

1885 14 1 + 3 (Box 23) (Box 24-26) -- İletişime geçilen kişilerden biri “Sultan”dır. 

1886 3 3 + 1 (4) --
Kargo sorumlusu Büyükelçilik’tir. George P. Marsh; 
Türkiye, Yunanistan ve Kuzey Afrika’daki iletişim / 
dağıtım merkezlerinin sorumlusudur. 

1887 -- 1 -- --

1888 -- 5 -- Türkiye diğer 40 ülke ile birlikte ABD ile resmi yayın-
ların değişimi programında yer almaktadır. 

1889 -- 553 (yayın sayısı) -- Yayın değişimine yetkili kuruluş Kütübhane-i Umu-
mi-i Osmani “Bibliotheque Generale Ottomane”dır.

1890 -- 6 -- Kargo işletmesi için New York başkonsolosu X. Bal-
tazzi ile iletişim kurulmaktadır. 

1891 -- 5 --

Kargo işletmesi için New York başkonsolosu X. 
Baltazzi ile iletişim kurulmaktadır. Yayın değişimine 
yetkili kuruluş Kütübhane-i Umumi-i Osmani “Biblio-
theque Generale Ottomane”dır.

1892 -- 3 --
Kargo işletmesi için New York başkonsolosu X. 
Baltazzi ile iletişim kurulmaktadır. Aracı Boston’daki 
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Komisyonu

1893 -- 2 -- (Aynı)

1894 -- -- -- (Aynı)

1895
72 

(24 kişi + 48 
kurum)

4

II. Abdülhamid tarafından gönderilen 15 ciltten fazla 
albümden bahsediliyor. Kargo işletmesi için New 
York başkonsolosu X. Baltazzi ile iletişim kurulmak-
tadır. Aracı Boston’daki Amerikan Dışişleri Bakanlığı 
Komisyonu

1888’de yapılan son yazışmadan16 sonra Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Katalogları’ndan 
erişilen yayın değişimi/kitap diplomasisi ile ilgili en yakın tarihli yazışmalar 1891 tarihlidir. Bu yazışmalardan ilki 8 
Şubat - 1 Mart 1891 tarihleri arasında yine bir irade-i seniyye ile 1891 yılına kadar basılmış olan takvim, salname-i 
umumî, vilayet salnameleri ile mecelleden birer nüsha, II. Abdülhamid’in tahta çıkışından önce ve sonra Düstur’da 
yer alan ve almayan kavanin, nizamat, talimatname, yabancı devletlerle imzalanan muahedenameler her birinden 4 cilt 
olmak üzere hazırlanarak gönderilmesinin istendiği irade-i seniyye ve cevaplarıdır. Bu isteğe Daire-i Sadaret Amedî 

EŞA. 6-19 (7 Rebiü’l-evvel 1307 - 4 Aralık 1886); Hakan Anameriç ve Fatih Rukancı. (2017). “II. Abdülhamid Dönemi Kitap Diplomasisi”, 
Tarih Araştırmaları Dergisi 36 (62), 2017, ss. 108-109.

16 “Smith Sonian Institute adlı Amerika menşeli cemiyetin hediye ettiği kitapların gönderilmesinin Maarif Nezareti’nce uygun görüldüğü”. HR. 
TH. 84-53 (4 Kasım 1888). 
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Divan-ı Hümayunca verilen cevapta Düstur’da ek olarak yer almayan ve henüz ilan edilmemiş kavanin ve nizamat 
haricindekilerin hazırlandığı bildirilmiştir.17 Ancak Düstur’da18 yer almayan kanun, nizamname ve talimatnameler 
Mart 1891’de tamamlanamamış, söz konusu mevzuat Aralık 1891’de tamamlanıp ciltlenerek gönderilebilmiştir. Söz 
konusu yayınların içeriğine bakıldığında, Amerikan Kongresi’nin yayın değişimi için önerdiği yayın türlerinin büyük 
bir bölümünün bu hazırlıkta yer aldığı açıkça görülmektedir. Özellikle salname ve kanun mecmualarının hazırlan-
masına özen gösterildiği ve son yazışmanın da dönemin sadrazamı Kamil Paşa imzalı olması bu programa her ne 
kadar tablolarda ve yıllık raporlarda yer verilmese de önem ve itina gösterildiği görülebilmektedir.19 (Bakınız Ek-4). 
1891’de “yayın” gönderimi ile ilgili farklı bir girişim daha gerçekleşmiştir. 8 Eylül 1891’de padişah II. Abdülhamid’in 
tezkere-i hususiyyesi ile 1891 yılına kadar tedavüle çıkarılan pulların ciltlenerek Amerika Kütüphanesi’ne (Library 
of Congress) gönderilmesini istemiştir. Bu girişim, yayın değişiminde birer devlet yayını ve “kitapdışı materyal” olan 
pulların ilk kez yayın kapsamına alındığı örnektir.20 (Bakınız Ek-5). 

Foto-2. Yayın değişim programındaki ülkelere gönderilmek üzere etiketlenmiş yayın paketleri, 1900’lerin başı.21

Smithsonian Institution International Exchange Program ve enstitünün diğer faaliyetlerinin yer aldığı yıllık ra-
porlar serisinde, 1890 yılından itibaren yayın değişim programına dâhil olan kişi ve kurumlara kargoların -shipment/

17 Padişah tarafından Amerika Kütüphanesi’ne yadiğar olarak irsal olunacak hediyeler. İ. DH. 1214-95072 (28 Cemaziyü’l-evvel 1308 - 8 Şubat 
1891); Amerika Kütüphanesi’nde Hükumet-i Seniyye’nin hediye olarak göndereceği kitapların beyanı. Y. PRK. ASK. 69-93 (5 Receb 1308 - 
14 Şubat 1891); Amerika Kütübhanesi’ne gönderilmesi mukarrer hediyeler ile bu meyanda fotoğraf ve kitaplar. Y. A. HUS. 244-67 (20 Receb 
1308 - 1 Mart 1891).

18 Düstur’un bu nüshaları 1872 (I. Tertib), 1873 (II. Tertib), 1876 (III. Tertib), 1879 (IV. Tertib) olmalıdır. IV. Tertib’in 2. baskısı 1882’de yayın-
lanmıştır. Bunun yanı sıra (1879-1884) 1296-1302 tarihleri arasında yürürlüğe giren kanun, nizamname ve talimatname de 4 zeyl (ek) olarak 
yayınlanmıştır. Bakınız; M. Akif Aydın, “Düstûr”, Diyanet İslam Ansiklopedisi c.10 1994, ss. 48-49.

19 Amerikan Kütüphanesi’ne hediye edilecek, Osmanlı Kavanin ve Nizamat Mecmuası’ndan bir miktar hazırlanması ve ciltlenmesi. Y. PRK. ŞD. 
1-43 (28 Rebiü’l-ahir 1309 - 1 Aralık 1891).

20 Padişah tarafından şimdiye kadar çıkarılmış olan pulların ciltlenerek Amerika Kütübhanesi’ne hediye edilmesi ve cildi yapılan dört takımdan 
ikisinin Hazine-i Celile’ye diğerinin Kapıçukadarlığa takdimi hakkında Maliye Nezareti’nin arzı. Y. MTV. 54-8 (3 Safer 1309 – 8 Eylül 1891).

21 Publication Packages Labeled with Foreing Country Destination, Smithsonian Institution Archives, MAH-26963, Record Unit 95, Box 28, 
Folder 33.
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parcel- kutu/paket sayılarının yanı sıra hangi tarihlerde gönderildiklerine de yer verilmeye başlamıştır. Örneğin 1890 
yılına ait faaliyet raporunda Türkiye’ye 21 Şubat - 16 Haziran 1890 tarihleri arasında ve buna ek olarak Amerikan 
Kongresi’ne ait bazı yayınların 7 Eylül, 30 Ekim 1889, 17 Mart ve 28 Haziran 1890 tarihlerinde gönderildiği ifade 
edilmektedir.22 Bu uygulama 1897 yılına kadar devam etmiş, çalışmanın tarih kapsamı sonundaki 1917 yılına kadar 
olan 20 yıllık dönem içerisinde ise sadece SI’nın belirlemiş olduğu kargo gönderi periyotları -Ocak/Haziran, Temmuz/
Aralık- dönemleri belirtilmiştir. 

24 Eylül 1894’te SI tarafından gönderilen yayınların Washington Sefareti’nce teslim alınıp gönderilmesi ile ilgili 
bir yazışma olmuştur. Enstitünün ilgili yılık faaliyet raporunda Türkiye’ye kaç adet ve ne zaman kargo gönderildiğin-
den bahsedilmemekte Türkiye gönderim yapılan ülkeler arasında da yer almaktadır. Ancak yapılan bu yazışma ile, 
1894 yılında SI kayıtlarında yer almasa da yayınların 22 Ağustos’ta New York’tan 2289, 2290 ve 2342 numaralı san-
dıklarla Bibliotheque Generale Ottomane’a gönderildiği ve bunların 3 Eylül’de İstanbul’a vardığı, gümrükte yapılan 
incelemelerden sonra 6 Eylül’de Maarif Nezareti’ne bildirildiği açıktır.23 (Bakınız Ek-6). 

1895 yılı faaliyet raporunda, 1884’ten beri SI’ya ihda ile kitap gönderen dönemin padişahı II. Abdülhamid’in 
Abdullah Biraderler (Abdullah Freres)’e imparatorluğun çeşitli vilayetlerinden ve İstanbul’un hemen her köşesinden 
çektirterek hazırlattığı albümlerim kütüphaneye eriştiğinden bahsedilmektedir.24 

1897’de yayın değişim ile ilgili iki önemli gelişme olmuştur. Bunlardan ilki 1875’te belirlenen iletişim listesinin 
-correspondents list- güncellenmesi ve Türkiye’de iletişimde bulunulan kişi ve kurumlarının sayısının 83’e çıkması-
dır. Bu güncellemedeki en dikkat çekici muhatap, padişahtır. Güncellenen listede çalışmanın başında yayın değişimi 
için belirlenen içerikteki devlet yayınlarını üreten kurumların da yer aldığı görülmektedir. Bunlar arasında Encümen-i 
Daniş (Society for the Advencement of Turkish Literature), Müze-i Hümayun (Imperial Ottoman Museum), Rasadhâ-
ne-i ‘Amire (Imperial Meteorological Observatory), Cemiyyet-i ‘İmiyye-i ‘Osmâniyye (Ottoman Scientific Society), 
Darülfünûn-ı Sultânî (University of Constantinople)’de bulunmaktadır. İkinci gelişme ise 17 Nisan - 19 Mayıs 1897 
tarihleri arasında süren Osmanlı - Yunan Savaşı ve öncesindeki siyasi karışıklıklar nedeniyle yayın değişim progra-
mına iletim kanallarındaki sorunlar nedeniyle ara verilmiştir. Bu karar 1897 yılı faaliyet raporunda şu şekilde ifade 
edilmiştir: 

The only countries with which exchange relations are at present entirely suspended are those distributed by strife, 

22 Annual Report of Board of the Regents of the Smithsonian Institution: Showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution 
to July, 1890. Washington: Government Printing Office 1891, s. 63.

23 Smithsonian Institution tarafından Kütübhane-i Umumi’ye hediye edilen kitapların Washington Sefaretince teslim alınarak gönderilmesi. MF. 
MKT. 228-43 (24 Rebiü’l-evvel 1312 - 25 Eylül 1894).

24 Annual Report of Board of the Regents of the Smithsonian Institution: Showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution 
to July, 1895. (1896). Washington: Government Printing Office 1896, s. 10, 82.
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viz Turkey, Greece and Cuba. The exchange of public documents with Turkey, however, has been reestablished but 
on account of the difficulties in delivering consignments at İstanbul the steamship companies for the moment have 
declined to accept foreight for that past.

Buna rağmen Haziran 1897’ye kadar 293 paket/koli gönderilmiş, Temmuz 1897’den itibaren büyük olasılıkla 20 
Eylül’de imzalanan İstanbul Antlaşması’na kadar gönderimler askıya alınmıştır.25

Smithsonian Institution’un Türkiye’de yazışma yaptığı yeni kişi ve kurumlar26

Tablo-3. ABD-Türkiye (Osmanlı Devleti) 1898-1909 yılları arası yayın değişimi

Yıl
SI’nın Yazıştığı Kurum/
Kişi Sayısı

SI’dan Gelen
Koli/Paket 
Sayısı 
(Box)

SI’ya Gönde-
rilen Kutu / 
Yayın Sayısı Açıklama

1898 87
(26 kişi + 61 kurum) 1 3

30 Haziran 1897’den 30 Haziran 1898’e kadar 349 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Amerikan 
Dışişleri Bakanlığı Komisyonu. Yunan Savaşı nedeniyle 
kargo işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. 

25 Annual Report of Board of the Regents of the Smithsonian Institution: Showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution 
to July, 1897. (1898). Washington: Government Printing Office 1898, ss. 50-54.

26 International Exchange List of the Smithsonian Institution Corrected to July 1897, 1897, ss. 467-468.
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1899 98
(29 kişi + 69 kurum) 7 --

30 Haziran 1898’den 30 Haziran 1899’a kadar 76 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Amerikan 
Dışişleri Bakanlığı Komisyonu.

1900 105
(33 kişi + 72 kurum) 6 --

30 Haziran 1899’dan 30 Haziran 1900’e kadar 621 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Ameri-
kan Dışişleri Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine 
yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - Ministry of Public 
Instruction’dir. 

1901 103
(33 kişi + 70 kurum) 2 --

30 Haziran 1900’den 30 Haziran 1901’e kadar 589 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Ameri-
kan Dışişleri Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine 
yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - Ministry of Public 
Instruction’dir.

1902 109
(34 kişi + 75 kurum) ?? --

30 Haziran 1901’den 30 Haziran 1902’ye kadar 635 koli 
(package) gönderilmiştir. Yayın kutuları (box) posta ile 
gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Amerikan Dışişleri 
Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine yetkili kuruluş 
Maarif Vekaleti - Ministry of Public Instruction’dir.

1903 124
(39 kişi + 85 kurum) 7

--

30 Haziran 1902’den 30 Haziran 1903’e kadar 957 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Ameri-
kan Dışişleri Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine 
yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - Ministry of Public 
Instruction’dir.

1904 134
(40 kişi + 94 kurum) 2 --

30 Haziran 1903’ten 30 Haziran 1904’e kadar 825 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Ameri-
kan Dışişleri Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine 
yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - Ministry of Public 
Instruction’dir.

1905
146
(43 kişi + 103 kurum) 5 --

30 Haziran 1904’ten 30 Haziran 1905’e kadar 820 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Ameri-
kan Dışişleri Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine 
yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - Ministry of Public 
Instruction’dir.

1906 163
(53 kişi + 110 kurum) 4 0

30 Haziran 1905’ten 30 Haziran 1906’ya kadar 803 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Ameri-
kan Dışişleri Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine 
yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - Ministry of Public 
Instruction’dir.

1907 175
(56 kişi + 119 kurum) 3 --

30 Haziran 1906’ten 30 Haziran 1907’ye kadar 1270 
koli (package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Ame-
rikan Dışişleri Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine 
yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - Ministry of Public 
Instruction’dir.

1908 -- -- --

30 Haziran 1907’den 30 Haziran 1908’e kadar 1378 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Ameri-
kan Dışişleri Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine 
yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - Ministry of Public 
Instruction’dir.

1909 -- -- --

30 Haziran 1908’den 30 Haziran 1909’a kadar 1556 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Ameri-
kan Dışişleri Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine 
yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - Department of Public 
Instruction’dir.

Tablo-3’ten de anlaşılacağı üzere 1898 ve takip eden yıllarda gönderilerin sayı ve tarihleri net bir biçimde kayde-
dilmiştir. SI ve Department of State özellikle 1890’ların sonundan itibaren Osmanlı Devleti’nin ilgili kurumlarından 
“geri dönüş alamadığından”, “koli/kutuların teslim alınmadığından” veya “yayınların uzun aralıklarla gönderilme-
si”nden şikâyetçidir. Bu nedenle iletişim kurulan Maarif Nezareti’ne zaman zaman da Sadaret’e kibar ikaz mektupları 
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gönderilmiştir. Bu ikazlara ilişkin belgeler SIA’dan alınmıştır. Ancak arşivcilikleri sözde bizden iyi olduğu düşünülen 
bu kurumun arşivinde istenilen belgeler fonlarda adı geçse de ne yazık ki yer almamaktadır.27 Bu fonlardan konuyla il-
gili olarak sadece SIA RU000509; Box 5 “Correspondence - Turkey 1905-1981”de belge bulunabilmiştir. Bu alt fonda 
yer alan en eski tarihli belge 1905 tarihlidir. Yayın değişim programının 30. yılına tesadüf eden ve SI sekreteri/müdürü 
S. P. Langley28’e iletilen dönemin ABD Dışişleri Bakan yardımcısı Francis B.[Butler] Loomis imzalı 19 Nisan 1905 
tarih ve 5222-1 numaralı bu belgede, Türk (Osmanlı) Hükümeti’nin [Maarif Nezareti] ilgili kuruluşların 1905 yılı 
içinde International Exchange anlaşmasına göre taahhütleri yerine getirmediği, ABD’nin Türkiye’deki temsilcisinin 
durumu anlattığı mektubu ilgili makamlara ilettiği, bundan sonraki gönderimlerde biraz daha hassas davranmalarını 
en son 7 Ocak 1906’ya kadar söz konusu yayın değişim anlaşmasında yer alan yayınları göndermesi gerektiği aktarıl-
maktadır.29 (Bakınız Ek-7). Aynı fonda yer alan 27 Mayıs 1905 tarihli ve 5260-4 numaralı bir diğer belgede 19 Nisan 
1905 tarih ve 5222-1 numaralı yazışmayı refere ederek Türk Hükümeti’nin yayın değişimi anlaşmasına uymadığını 
ancak 8 Mayıs (1905)’te daha önce gönderilen bir paketi aldıklarını ve Maarif Nezareti’nden bundan sonraki alım ve 
gönderilerde daha dikkatli olacakları konusunda taahhüt verildiğini iletmektedir.30 (Bakınız Ek-8). 1905-1910 yılları 
arasında hem SIA hem de Osmanlı Arşivleri’nde konuyla ilgili belgeye rastlanmamıştır. Bu nedenle söz konusu ta-
rihler arasında özellikle Osmanlı Devleti’nde yayın değişim programından sorumlu kurum olan Maarif Nezareti’nin 
iletişim ile ilgili nasıl bir tutum izlediği net değildir. Buna karşın SI’dan Tablo-3’den de görüleceği gibi gittikçe artan 
sayıda yayın/paket/koli gönderimi devam etmiştir. 

SIA’dan alınan diğer belgeler 1910-1917 tarihleri arasındadır. 14-18 Haziran 1910’da gerçekleşen yazışmalar-
da 30 Mayıs 1910’da Daire-i Emvâr-ı Sıhhiye’nin LC’ye yayın değişim programı çerçevesinde bir sandık gönderdiği 
anlaşılmaktadır. Gönderilen bu kargonun açılmadan SI International Exchange Service’e iletilmesi gerektiği belirtil-
miştir. Söz konusu sandığın henüz ABD’ye ulaşmadığı anlaşılmış ve yapılan inceleme sonucunda 28 Haziran 1910’da 
S.S. America adlı gemi ile Georgetown limanına getirildiği öğrenilmiş, 16 Ağustos’da da trenle SI’ya gönderilmiştir.31 
(Bakınız Tablo-4).

Yayın değişim programı sadece iki kurum arasında yapılan bir anlaşmadan ibaret değildir. Kargoların gön-
derilmesi, alınması, kontrolü ve ilgili adrese(lere) ulaştırılması için de aracı kişi ve kurumlarla iletişimin sağlandığı 
ciddi bir ağ haline gelmiştir. 20 Şubat 1911 tarihli belgede Smithsonian Institution’un Avrupa ve Asya kıtalarındaki 
noktalara gönderdiği kargoyu taşıyan Oelriches & Co.’nun 1310 sipariş numaralı 7000, 7055 ve 7165 kargo numaralı 
sandıkları 10 Eylül 1910’de König Albert ve 12 Kasım 1910’de Königin Luise adlı gemilerle Maarif Nezareti’ne gön-
derdiği ifade edilmiştir. Daha önceki gecikmeler ile aksayan bu iletiler İstanbul’daki elçilik görevlisi W. W. Rockhill 
tarafından takip edilmiş, Maarif Nezaret’nin kargoları aldığını Dışişleri Bakanlığı’na 18 Eylül 1911 tarihli raporu ile 
bildirmiştir32 (Bakınız Ek-9). 

27 SIA RU000061; a. Box 18 “Distribution of Publications, 1890-1907”, b. Box 47 “Publications Received, 1884-1893”, c. Box 48 “Old Letters 
- France, Italy, Russia, Norway, Sweden, Denmark, Switzerland, Greece, Turkey, Roumania, Spain, Portugal, 1882-1887”, d. Box 50 “Record 
of Publications Received for Tramsmission, 1879-1885”, “Address Book” and “Index of Distribution Special List” SIA RU000509; a. Box 
5 “Correspondence - Turkey 1905-1981”, b. Box 6 “Correspondence - Library of Congress, 1901-1980”, c. Box 12 “International Exchange 
Services Conventions”, d. Box 13 “Exchange of Publications”, “Brussels Exchange Conventions”, “Statistics”, e. Box 17 “Correspondence 
- Foreign Countries, 1868-1961”, f. Box 31 “Smithsonian Institution Transportation Record of Foreign Exchanges, 1891-1899”, g. Box 32 
“Smithsonian Institution Transportation Record of Foreign Exchanges, January 1877-1891”.

28 Samuel Pierpont Langley (1834-1906), 1887-1906 yılları arasında Smithsonian Institution sekreteri/müdürü görevinde bulunmuş, astronom, 
kimyager ve mucit.

29 “Correspondence - Turkey 1905-1981 / International Exchange”. (1905a). SIA RU000509 Box-5. 
30 “Correspondence - Turkey 1905-1981 / International Exchange”. (1905b). SIA RU000509 Box-5.
31 “Correspondence - Turkey 1905-1981 /Record 3329”. (1910). SIA RU000509 Box-5.
32 “Correspondence - Turkey 1905-1981 / Record 3329”. (1911). SIA RU000509 Box-5. 
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Foto-3. Yayın değişim programı çalışmaları 1903-0433 

Foto-4/5. König Albert ve Königin Luise yolcu - kargo gemileri

33 International Exchange Service at Work, Smithsonian Institution Archives, MAH-15674, Record Unit 95, Box 31A, Folder 35.
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Tablo-4. ABD-Türkiye (Osmanlı Devleti) 1910-1917 yılları arası yayın değişimi

Yıl

SI’nın Yazıştı-
ğı Kurum/Kişi 
Sayısı

SI’dan Gelen
Koli/Paket Sayısı 
(Box)

SI’ya Gönde-
rilen Kutu / 
Yayın Sayısı Açıklama

1910 -- -- 1

30 Haziran 1909’dan 30 Haziran 1910’a kadar 1580 koli 
(package) gönderilmiştir. Aracı Boston’daki Amerikan Dı-
şişleri Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine yetkili kuru-
luş Maarif Vekaleti - Department of Public Instruction’dir.

1911 -- -- --
Aracı Boston’daki Amerikan Dışişleri Bakanlığı Komis-
yonu. Yayın değişimine yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - 
Department of Public Instruction’dir.

1912
48
(20 kişi + 28 
kurum)

-- --
Aracı Boston’daki Amerikan Dışişleri Bakanlığı Komis-
yonu. Yayın değişimine yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - 
Department of Public Instruction’dir.

1913 -- 12 --
Aracı Boston’daki Amerikan Dışişleri Bakanlığı Komis-
yonu. Yayın değişimine yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - 
Department of Public Instruction’dir.

1914 -- 14 --
Aracı Boston’daki Amerikan Dışişleri Bakanlığı Komis-
yonu. Yayın değişimine yetkili kuruluş Maarif Vekaleti - 
Department of Public Instruction’dir.

1915 -- 3 --

Kargo işlemlerinde I. Dünya Savaşı nedeniyle ciddi zorluk-
lar yaşanmaktadır. Aracı Boston’daki Amerikan Dışişleri 
Bakanlığı Komisyonu. Yayın değişimine yetkili kuruluş 
Maarif Vekaleti - Department of Public Instruction’dir.

1916 -- -- -- Kargo işlemlerinde I. Dünya Savaşı nedeniyle ciddi zorluk-
lar yaşanmaktadır.

1917 -- -- -- Kargo işlemlerinde I. Dünya Savaşı nedeniyle ciddi zorluk-
lar yaşanmaktadır.

1910-1917 yılları arası Osmanlı Devleti için ciddi iç ve dış sorunların yaşandığı bir dönemdir. Bu dönem içe-
risinde çözülmesi gereken daha önemli siyasi ve ekonomik problemlerin olması daha önceki dönemlere benzer bir 
biçimde yayın değişim sürecinin de ciddi bir biçimde aksamasına neden olmuştur. SI International Exchange Service 
her ne kadar gönderilerine devam etmiş olsa da yıllık faaliyet raporlarında geçen dönemlerdeki kadar net bilgiler yer 
almamaktadır. 1911-13 yıllarındaki Trablusgarp, I. ve II. Balkan Savaşları, büyük olasılıkla kargolama işlemlerinin 
önemli ölçüde aksamasına neden olmuştur, Tablo-4’ten de anlaşılacağı üzere 1911 ve 1912 yıllarına ait hiçbir gönderi 
verisine erişilememiştir. 1913 ve 1914 yıllarında ise iletilerin devam ettiği görülebilmektedir.

SIA’dan alınan 2 Nisan 1914 tarihli belge yayın değişim programındaki gelişmeler açısından önemli bilgiler 
vermektedir. 1875 yılından itibaren 40 yıllık süredir işleyen bu program kapsamında her ne kadar devlet yayınlarının 
ve bazı resmi belgelerin değişimi ön planda olsa da meteorolojik veri ve müze objelerinin de değişimi nadir de olsa 
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu belgede Türkiye ile ABD arasında “daha yakın kültürel ilişkilerin kurulması” dileği 
ifade edilerek, yayın değişim programı kapsamındaki yayınlar haricinde Türkiye’de (Osmanlı Devleti) bilimsel ve 
edebi yayınlar yapan kurumlar arasında da ABD Hükümeti’nin oluşturacağı bir büro aracılığıyla bu yayınların da 
değişim programına dâhil edilebileceği dile getirilmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye’deki müzeler, Türkiye tarihi, arke-
olojisi, doğa tarihi vb. konularındaki eserlerini ABD Ulusal Müzesi’ne göndererek sergileyebilecek ve müzeler arası 
eser değişimi yapabileceklerdir. Ayrıca taraflar anlaşmaya varırlar ise Berlin’deki Amerikan Enstitüsü’ne benzer bir 
kurum teşkil edilerek bilimsel ve edebi yayınların değişiminde sorumlu olabilecekler, ABD üniversitelerinden akade-
misyenler Türkiye’de talep edilen konularda dersler verebilecektir.34 (Bakınız Ek-10).

29 Mayıs 1914 - 6 Şubat 1915 tarihleri arasında SI, Department of Secretary ve kargo/gümrük şirketi Austin 
Baldwin & Co. Inc. arasında yapılan yazışmalardan 8215 ve 8271 numaralı kargoların da Maarif Nezareti’ne gönderil-
diği anlaşılmaktadır. 1916 ve 1917 yıllarının faaliyet raporlarında Avrupa’daki savaş nedeniyle Almanya, Avusturya, 
Belçika, Bulgaristan (1917), Macaristan, Karadağ, Romanya, Rusya, Sırbistan ve Türkiye’ye gönderilecek kargoların 

34 “Correspondence - Turkey 1905-1981”. (1914). SIA RU000509 Box-5. 



Arşiv Dairesi Başkanlığı

465

bir süre askıya alındığı ifade edilmektedir.35 

1917’deki son belge ise yayın değişim programına verilen önemi belirtmek açısından dikkat çekicidir. 13 Ocak 
1917 tarihli Memorandum’da LC Division of Documents sorumlusu H. J. Harris, 28 Eylül 1916’da Lizbon’daki Por-
tekiz Milli Kütüphanesi (Bibliotheca National) için gönderilen Box-157’nin denizde kaybolduğu, aynı içerikte Maarif 
Nezareti’ne gönderilecek olan kargonun savaş nedeniyle benzer bir durumun tekrarlanmaması amacıyla bekletilmesi 
gerektiğini ifade etmektedir. 20 Eylül 1917 tarihli benzer nitelikteki diğer belgede de H. J. Harris, Fransız Milli Kü-
tüphanesi (Bibliothèque Nationale de France) ve Deniz Müzesi (Prefécture de la Seine) için Box-158’i götüren Juno36 
adlı geminin Şubat ayı başında düşman denizaltılarınca torpillenerek batırılması nedeniyle Türkiye ve Sırbistan’a gön-
derilecek olan Box-158’in savaş sonrasında gönderilmesi gerektiğini belirtmektedir37 (Bakınız Ek-11/12). Bilindiği 
gibi 6 Nisan 1917’de ABD’nin İtilaf Devletleri safında I. Dünya Savaşı’na katılmasıyla tüm diplomatik ve ekonomik 
ilişkiler kesilmiştir. 

SONUÇ

1868’de kararlaştırılarak 1875’te fiilen başlayan International Exchange Program, Library of Congress’e bağlı 
olarak faaliyetlerini sürdüren Smithsonian Institution tarafından ABD Kongresi adına yürütülen bir program olmuştur. 
1917 yılına gelinceye kadar 50’den fazla devlet ve hükümet ile sürdürülen bu program “bilgi paylaşımını” geniş çapta 
ve siyasi ilişkilerden mümkün olduğunca bağımsız şekilde yürüten bir girişimdir. Devlet kurumlarının ürettiği belge 
ve yayınların yanı sıra müze malzemesi değişimini de içeren bu program Library of Congress’in derme/koleksiyon 
geliştirme politikasının da temel bileşenlerinden biri olmuştur. Çalışma kapsamında ele alınan süreç içerisinde -1875-
1917- Smithsonian Institution Archives’dan alınan belgeler ışığında 156 Kutu/Yayın Grubu (Box-156) yayın değişim 
programındaki ülkelere ve hükümetlere gönderilmiştir. Ancak çalışma kapsamında yapılan araştırma, tarama ve ha-
berleşmelerden bu yayınların tam sayısına ne yazık ki erişilememiştir. Bu sayının belirlenebilmesi için Smithsonian 
Institution Archives ve Library of Congress’ten söz konsu yıllar içerisinde International Exchange Service ve Joint 
Library Committee fonlarında daha ayrıntılı ve uzun süreli bir araştırma yapılması gerekmektedir. Bu nedenle söz 
konusu verilerin de yer alacağı bir diğer çalışmayı ilerleyen dönemlerde sonuçlandırma temennisindeyiz. 

Yayın değişimi her ne kadar tablolardan sanki tek taraflı olarak yürütülmüş gibi görünse de çalışmada belirtilen 
ihda/hediye yöntemi ile hatırı sayılır sayıda kitap, süreli yayın ve kitapdışı materyalin, Smithsonian Institution ve 

35 Annual Report of Board of the Regents of the Smithsonian Institution: Showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution 
for the Year Ending June 30, 1916. Washington: Government Printing Office 1917, s. 62; Annual Report of Board of the Regents of the Smit-
hsonian Institution: Showing the Operations, Expenditures, and Condition of the Institution for the Year Ending June 30, 1917. Washington: 
Government Printing Office 1919, s. 74.

36 SS Juno 1888’de İngiltere’de imal edilen Norveç bandıralı kargo gemisidir. SS Juno, 18 Şubat 1917’de New York - Le Havre seferini yaptığı 
sırada Walter Roehr komutasındaki Alman denizaltısı U-84 tarafından Le Havre’nin 15 mil açığında batırılmıştır. 30.01.2018 tarihinde https://
www.wrecksite.eu/wreck.aspx?151334 adresinden erişildi. 

37 “Correspondence - Turkey 1905-1981”. (1917). SIA RU000509 Box-5. 
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Library of Congress’e gönderildiği ve bunlardan geri dönüş alındığı açıktır. Ayrıca hem Osmanlı Arşivimizden hem de 
Smithsonian Institution Archives’dan alınan belgelerden konuya ciddi bakıldığı, yaşanan aksaklıkların kibar bir dille/
iletişimle çözülmeye çalışıldığı, diplomasi dilinin terkedilmediği ve en önemlisi sabır gösterildiği anlaşılabilmektedir. 

Uluslararası ilişkilerde farklı bir diplomasi ve bilgi alma/toplama yöntemi olarak değerlendirilebilecek bu süre-
cin belgelenmesi ve döneme ait yerli ve yabancı kaynaklarla desteklenebilmesi arşivcilik, kütüphanecilik ve kültür 
tarihimiz açısından farklı bir değerlendirmeyi ortaya koyabilmektedir. Uzun bir devlet yönetim sistemi geleneği ve 
bürokrasi işleyişi oturmuş bir sistemin, bu farklı diplomatik alana vermiş olduğu reaksiyon ve almış olduğu tepkilere 
yer verilmeye çalışılan bu çalışmada arşivcilik ile uluslararası ilişkiler alanlarının belgeye dayalı birlikteliğine atıfta 
bulunulmaya gayret gösterilmiştir. 

ÖZET

XIX. yüzyılın ortalarından itibaren Avrupa ve Amerika’da ekonomik ve siyasi hayat daha rekabetçi ve çekişmeli 
bir hal almıştır. Ekonomik ve siyasi hayatın odağında yeni hammadde alanlarının aranması, yeni pazarların belirlen-
mesi, siyasi etki alanının genişletilmesi çabaları vardır. Bu çaba siyasi olarak ilişki kurulan ülkeler hakkında bilgi 
edinme, özellikle de çok uluslu devletlerin/imparatorlukların hukuk, eğitim, demografik yapı, sosyoloji, yeraltı-ye-
rüstü kaynakları, ticaret vb. konularındaki işleyişini / özelliklerini öğrenebilmek adına “bilgi toplama” şeklinde de 
yürütülmüştür. Bu dönem aynı zamanda toplanan bilginin depolandığı ve erişime açıldığı merkezi yönetim politikaları 
ile yakından bağlantılı kraliyet/imparatorluk kütüphanelerinin ve bazı özel nitelikli bilgi merkezi/enstitülerinin de 
kurulup geliştirilmeye başladığı bir süreci ifade etmektedir. Osmanlı Devleti sözü edilen dönem içerisinde ekonomik 
ve kültürel alanda Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile gerek bakanlıklar aracılığıyla ve gerekse bizzat 
padişahlar siyasi ilişkiler kurmuşlardır. Bu siyasi ilişkiler süreç içerisinde inişli çıkışlı seyirler göstermiş, kimi zaman 
da ilginç boyutlara erişmiştir. Söz konusu siyasi ilişkilere yeni bir içerik katan unsur “kitap” dolayısıyla kütüphane-
lerdir. Kitap ve kütüphane, devletin ve toplumun kültür seviyesini, tarihi geçmişini ve insanlığa katkısını ifade ettiği 
gibi barındırdığı bilgi kaynaklarının sayı ve içeriği ile devletin ulaştığı seviyeyi de kanıtlayan iki önemli aktördü. Bu 
nedenle kitap, özellikle XIX. yüzyılın son çeyreğinde siyasi iletişim/diplomasi aktörü olarak kullanılmıştır. 

Amerikan Kongresi, resmi/devlet yayınlarının değişimi ile ilgili işlemlerden sorumlu olarak Library of Congress 
adına Smithsonian Institution (SI) görevlendirilmiştir. The Smithsonian Institution Yayın Değişim Ofisi, 1870’den iti-
baren Türkiye (Osmanlı Devleti) de aralarında okullar, meteoroloji istasyonları, gözlemevleri, bakanlıklar ve dernekle-
rinde bulunduğu 25 (1 Anteb, 3 Beyrut, 20 İstanbul ve 1 Kudüs) kişi ve kurum ile yayın değişimi ile ilgili yazışmalar 
yapmaktadır.  İstanbul’da yazışma yapılanlardan biri de Padişah’tır. Çalışmada 1868-1917 yılları arasında Smithsonian 
Isntitution ile yapılan yayın değişim süreci -özellikle de hız kazandığı 1876-1917 yılları arasındaki süreç- kültürel arşiv 
mirasımızın en önemli koruyucularından olan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi (BOA) ile Smtihsonian 
Institution Archives (SIA)’dan alınan belgeler ile anlatılmaya ve dikkat çeken noktaları açıklanmaya çalışılacak, söz 
konusu dönemde kitabın da bir diplomasi aracı olarak kullanılması üzerinde durularak belgelerle desteklenecektir.

Anahtar Kelimeler: Yayın Değişimi, Kitap Diplomasisi, Smithsonian Institution, Library Of Congress

ABSTRACT

Starting from the middle of the 19th century the economic and political life in Europe and America became more 
competitive and contentious. There are efforts to search for new raw material areas, to identify new markets, and to 
expand the political domain, centering on economic and political life. This effort is aimed at obtaining information 
about the politically related countries, especially the multinational states/empires of law, education, demographic 
structure, sociology, underground and over-the-ground resources, in the form of “gathering information” in order to 
learn the functioning/properties of the subjects. This period also refers to a process in which royal/empire libraries 
and some specialized knowledge centers/institutes, which are closely related to the central administration policies in 
which information collected is stored and accessed, are also being established and developed. During the Ottoman 
Empire period, the economic and cultural field had occasionally created personal political relations with European 
countries and the United States, with established ministries and even with the sultans of the period in question. These 
political relations have shown ups and downs in the process, and sometimes they have reached interesting dimensions. 
This element, which adds a new content to the political associations, is therefore a library. The book and the library 
are two important actors who prove the level of culture of the state and society, the history and the contribution to 
humanity, as well as the number and content of the sources of information and the level reached by the state. This is 
why the book was especially used as an actor of political communication which was heavily used in the last quarter of 
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the 19th century. The US Congress was commissioned by the Smithsonian Institution (SI) on behalf of the Library of 
Congress in charge of transactions relating to the exchange of official/state publications. The Smithsonian Institution 
Publication Exchange Office, exchanged people and publications with 25 related institutions, ministries and associa-
tions in Turkey (Ottoman Empire) since 1870 including schools, meteorological stations, observatories.(1 Antebi, 3 in 
Beirut, with 20 in Istanbul and one in Jerusalem) One of the correspondent in Istanbul was the Sultan. The process of 
publication exchange between the years 1868-1917 with the Smithsonian Institution, in particular the period between 
1876-1917, during which it gained momentum- is the most important guardian of our cultural archive legacy, the 
General Directorate of State Archives, the Ottoman Archives (BOA) and the Smithsonian Institution Archives will 
be explained and the document will be supported with the emphasis on the use of the book as means of diplomacy.

Key Words: International Exchange Of Publication, Book Diplomacyi Smithsonian Institution, Library Of 
Congress
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ULUSLARARASI ILIŞKILER-IDDIALAR-BELGELER 
ÇERÇEVESINDE BIRINCI DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA ERMENI 
SORUNU

Haluk SELVI*

GIRIŞ

Temelde Birinci Dünya Savaşı sırasında uygulanan Sevk ve İskân Kanununa ve uygulamalarına dayanan Ermeni 
Soykırımı iddialarının günümüzde birçok Avrupalı ve Amerikalı tarihçi ve siyasetçi, bazı Türk tarihçiler tarafından 
kabul edildiği bir gerçektir. Bu grup tarihçiler ve siyasetçiler aynı zamanda bu iddiaların Türkler ve Türkiye Cumhu-
riyeti tarafından da kabul edilmesine gayret etmektedirler. Bu son kabul ediş diğer kesimlerin kabul edişlerinden daha 
değerli görülmektedir, aksi taktirde yaklaşık yüz elli yıllık emeklerin boşa gideceği bilinmektedir. Bütün dünya 1915 
olaylarını soykırım olarak kabul etse ve resmi olarak Türkiye bu iddiaları reddederek kabul etmese, gerçekleştirilen 
eylemlerden bir netice alınamaz. Ancak bu tür eylemlerin tarihi temeline inmek ve 1915’te ve öncesinde Ermenilerle 
ilgili nasıl bir sürecin yaşandığını gerçekler üzerinden inşa etmek ayrı bir önem taşımakta, haksızlığa karşı Türk’ün 
sesini duyurmak çabası anlamlı hale gelmektedir.

1915 olaylarını Avrupa, Amerika ve Ermeni tarihçilerinden okumak, olayları 1915 yılına sıkıştırmak, dönemin 
anılarına, gazete haberlerine, misyoner raporlarına, propaganda broşürlerine dayanmak tarih bilimini tek taraflı olarak 
kullanmak anlamına gelir ki bu bilimsellik ve tarafsızlıktan uzak bir yaklaşım olur. Tarih bilimi bütün belgelerin taraf-
sız olarak toplanmasını, değerlendirilmesini esas olarak kabul ediyor ve bu yönüyle insanlığa ışık tutuyor. Bu açıkla-
malardan yola çıkarak 1915 olayları ile ilgili ilk üzerinde durulacak şey, Osmanlı Devleti içinde ilk Ermeni olaylarının 
nasıl başladığı ve geliştiği yönünde olmalıdır. İkincisi, bu olaylardaki kaynakçanın Avrupa ve ABD tarafından inşa 
edilmesi nasıl olmuştur? Üçüncüsü, Taşnaksütyun ve Hınçak Cemiyetlerinin/Partilerinin Osmanlı Devleti içerisinde 
Birinci Dünya Savaşı öncesindeki eylemlerinin ve merkezi hükümetle, İngiltere ve özellikle Rusya ile ilişkilerinin bo-
yutu üzerinde durulmalıdır. Nihayet Birinci Dünya Savaşı başladıktan sevk ve iskân kararının alınması tarihine kadar 
geçen sekiz aylık süreçte Anadolu’nun farklı bölgelerinde yaşanan olaylar ve yabancı diplomatlarla Ermeni siyasi ve 
dini liderlerinin ilişkileri üzerinde durulmalıdır.

Tarafsız belgeler üzerinden bu bahsedilen konuların açıklanmaması, sadece Mayıs 1915-Ocak 1916 gelişmeleri-
ne göz atılması ve bu yapılırken de Rus, İngiliz, Fransız, ABD ve Ermeni anlatılarına dayanılması büyük hatalar ortaya 
çıkarır. Zira savaşın bir propaganda olduğu ve sözde soykırım yazma tarihinin de bu propaganda kaynakları üzerine 
inşa edildiği artık kesin olarak bilinmektedir. Oysa Osmanlı Devleti’nin çeşitli askeri ve siyasi birimlerinin savaş 
sırasında kendi aralarındaki yazışmaları, sevk ve iskân eyleminin bir zorunluluktan doğduğunu ve kastın Ermenileri 
cezalandırmak ya da Ermenilerden kurtulmak değil, savaşı güvenli bir şekilde yürütmek amacına dayandığını kesin 
bir şekilde göstermektedir. Bu yüzden soykırım iddiasında bulunanlar, 1918 yılından beri Osmanlı arşivleri, resmi ya-
zışmaları ve belgeleri arasından bir “emri” aramaktadırlar. Bu emir, Padişah/Halife, Sadrazam, herhangi bir bakan ya 
da resmi bir görevli tarafından verilen Ermenilerin “cezalandırılması” ya da “imhası” emridir. Ama geçen yüz yıl gös-
termiştir ki böyle bir emir hiç olmamıştır, aksine Osmanlı Devleti idarecileri Ermenilerin sevk ve iskânı sırasında son 
derece titiz davranılmasını ilgililere defalarca bildirmişlerdir. Aşağıda görüleceği üzere arşivler bu belgelerle doludur.

* Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi, Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi Müdürü, e mail: hselvi@sakarya.edu.tr
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Ermeni Olayları Neden ve Nasıl Başladı?

Tarihi gerçekler ve belgeler göz ardı edilerek yapılan siyasi propaganda faaliyetleri yeni başlamış değildir. Geçen 
yüzyılın devam eden olayları içerisinde uzun bir süreç bu yaklaşımı oluşturmuştur. Ermeni soykırımı tarih yazımının 
temeli, 1894-1896 yılları arasında Osmanlı Devleti içerisinde meydana gelen olaylar, 1909 Adana Olayları ve 1915 
sevk ve iskânına dayanıyor. 1894 yılından bu yana Ermeni tarihçileri ve taraftarları Osmanlı Devletinin kendileri 
hakkında katliam politikasını izlediğini ve 1915 tehciriyle bunun soykırım niteliğini aldığını iddia ediyorlar. 1890 
yılından itibaren Avrupa ve Amerika’da şekillenmeye başlayan Ermeni diasporası bu tarihi yaklaşımın temelini oluş-
turur. Bu yeni oluşumu daha çok Taşnak ve Hınçaklar şekillendirirler. Bu teşkilatların ana hedeflerinden birisi Avrupa 
kamuoyunu, Hıristiyanlığı da kullanarak, Osmanlı Devleti aleyhine harekete geçirmektir.

Osmanlı Devleti’nde ilk Ermeni olaylarının meydana gelmesi ile ilgili misyonerler çok farklı bilgiler verseler 
ve bu olayların sebebini Osmanlı Devleti’nin kötü yönetimine bağlasalar da mevcut belgeler bu iddiaları çürütmek-
tedir. Bir Osmanlı vatandaşı ve Hınçak Cemiyeti lideri olan Mihran Damadyan’ın arşivlerimize yansıyan itirafları 
olayların sebebini açıkça göstermektedir. Hınçak Cemiyeti, doğuda ilk Ermeni olaylarını başlatacak, tahrik ve terör 
yöntemiyle Türklerle Ermeniler arasında olaylar çıkaracaktır. 20 Haziran 1890’da Avrupa kamuoyunun ilgisini çeken 
Erzurum Olayı, Musa Bey Olayı bu yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Bu bölgesel olaylar dışında Hınçak Cemiyeti’nin 
ilk bağımsız eylemi 1890 yılındaki Kumkapı Gösterisi’dir. Bu sırada gelişme gösteren Ermeni komitecilik faaliyetleri 
edebiyatla da desteklenmiş, şiirler ve halk hikâyeleri ile bu olaylarda yer alan komiteciler efsaneleştirilmiştir.

Kumkapı Hadisesi’ni gerçekleştiren komite, içlerinde Mihran da olduğu halde Beyoğlu’nda Taksim civarında 
Kazgancı Mahallesinde eczacı Agob’un evinde, edebiyatçı Harikof’un başkanlığında toplanarak ihtilal kararlarını 
görüştü. Mihran, Markar Varamyan, Markar Mumcuyan ve Kirkor Fincanciyan, Hınçak Cemiyeti’nin azası olarak bu 
toplantıda bulunmuşlardı. O zaman dava vekili Haçik, Osmanlı Devleti’ne çalışıp Hınçak Cemiyeti ile birlikte çalış-
mayı reddettiği için Mihran ve arkadaşlarının kararıyla Arammel ve Bayburdlu Melkest isimli yardımcıları vasıtasıyla 
katledildi. Arabkirli Kirkor Açıkbaşyan, Adanalı Hamparsum Boyacıyan, Üsküdarlı keşiş Mampe ve Üsküdarlı karısı 
Vartin Cangülyan da bu azalara dahil oldular ve bunların birkaçı Kumkapı Olayı’nda yakalandıysalar da çoğu Avru-
pa’ya firar ettiler ve firarilerden Açıkbaşyan Kirkor Atina’daki komite tarafından Mısır’a gönderilerek orada yazılar 
yazmaya başladı.1

1893 yılında Doğu Anadolu’da cereyan eden olayların da mimarları yine aynı gruba aitti. Bitlis Valisi Tahsin 
Paşa, Dahiliye Nezareti’ne 13 Haziran 1893 tarihinde gönderdiği bir yazıda “Avrupa’da Hınçakyan İhtilal Komite-
si’nin dördüncü reisi unvanını alan Mihran Damadyan arkadaşlarıyla beraber ele geçirildi.” diyordu2. Yakalanan Mih-
ran kısa süre sonra konuşmaya başlayarak, komite hakkında bildiklerini Bitlis Valisi Tahsin Paşa’ya anlattı. İlk ver-
diği bilgilerde, Kumkapı Olaylarında nasıl bulunduğunu ve Atina’ya nasıl firar ettiğini, isyana tahrik için Avrupa’da 
Hınçak İhtilal Komitesi tarafından Adana ve Halep yoluyla Bitlis bölgesine geldiğini, kış mevsimini Diyarbakır’da 
geçirdiğini itiraf etti.3 Mihran Damadyan sorgusunda, Londra’daki Ermeni Komitesi’nin İngiltere Başbakanı Glads-
tone ve James Bryce’ın himayeleri altında bulunduğunu açıkladı.4 Tutuklu bulunan Damadyan, Kumkapı olayının 
planlanması ve Ermenilerin teşkilatlanmaları ile ilgili olarak çok önemli bilgiler verdi ve Atina bulunan Londra Daily 
News muhabiri Fitzgerald’ın bütün Doğu Komitelerini Atina’da toplayarak yeni eylemlere geçme konusunda Başba-
kan Gladston’un desteğe hazır olduğunu bildirdiğini söyledi. Mihran Damadyan’ın 23 Şubat 1894 tarihinde Yıldız 
Sarayı’nda verdiği 21 sayfalık itirafları, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yıldız Perakende Mabeyn Başkitabeti (BOA. Y. 
PRK. BŞK.) tasnifinde yer almaktadır.

Bu yöntemlerle başlatılan 1894-1896 Olayları sonunda Avrupa ve Amerika’da birçok kitap bastırılmış, Avrupa 
gazetelerinde katledilen Ermenilerle ilgili haberler ve güya bu katliamdan kurtulan Ermenilere ait hikâyeler sık sık 
yer almıştır.5

Amerikalı misyonerler doğuda kurmak istedikleri dünya için hareket noktasını iyi gördüler; Osmanlı Devleti ida-
resindeki Hıristiyanların mağduriyetlerini kamuoyuna çekmek. Misyonerlerin Osmanlı Arşivinde de kayıtları bulunan 
şu çalışmaları dikkat çekici:

Rahip Gabrielian, Ermeniler ve Ararat Halkı, Philadelphia, 1893 (Kitapta, Ermeni edebiyatı ve tarihi ile Osmanlı 
ve Müslümanlık aleyhinde bilgiler bulunmaktaydı. Osmanlı Devleti kitabın ülkeye sokulmaması için gerekli tedbirleri 

1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA.) DUİT. 14
2 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, c: 12, Belge no: 144.
3 20 Haziran 1893, Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, c: 12, Belge no: 396.
4 B.O.A. Y. A. HUS, 279/54.
5 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, c. 12, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Katalogları, İstanbul, 1988, Belge No: 111.
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aldı).6

Frederick Davis Greene, Osmanlı Devleti’nde Ermeni Buhranı ve 1894 Katliamı, 1895 (Bu kitapta da Anado-
lu’dan gelen imzasız mektuplar yayınlanarak Müslümanların Ermenileri katlettiğinden bahsediliyordu)7. 

Rahip Edwin M. Bliss, “The Armenian Attrocities”, 1896.
 A.W. Williams, “Bleeding Armenia”, 1896.
 Frederic Davis Greene, “Armenian Massacres or The Sword of Muhammed”.8

ABD’ndeki misyoner ve Ermeni komitacıların çalışmaları bütün teferruatı ile 1887-1917 yılları arasında ABD’n-
de bulunan Osmanlı elçileri Mavroyani Bey, Mehmet Rifat Bey, Seyfettin Bey, Edhem Bey, Ali Ferruh Bey, Mustafa 
Şekip Bey, Mehmed Ali Bey, Münci Bey, Hüseyin Kazım Bey, Ahmet Rüstem Bey, Yusuf Ziya Paşa, Ahmet Rüstem 
Bey, Abdülhak Hüseyin Bey’in raporlarında yer almaktadır. Bu raporlar Başbakanlık Osmanlı Arşivinde; Yıldız tasni-
finde, Hariciye Evrakı tasnifinde ve Sadaret Evrakı tasnifinde yer almaktadır. Ayrıca aynı arşiv tarafından yayınlanmış 
olan Ermeni sorununa dair belgeler sadece ABD’deki Ermeniler hakkında değil İngiltere’de, Fransa’da ve Rusya’da 
Ermeni faaliyetleri ve devletlerin Ermenilere olan ilgisi hakkında da geniş bilgiler vermektedir.9

Sultan Abdülhamid’in 33 yıllık iktidarının 20 yılı Ermeni çete faaliyetleri ve bunların Avrupa’daki propaganda 
ayağının etkisizleştirilmesi için harcanan çabalarla geçti diyebiliriz. Ama Osmanlı Devleti yaşanan olayların ne mü-
sebbibi ne de uygulayıcısı idi. Yıldız tasnifinde yer alan milyonlarca belge bu dönemi teferruatlı bir şekilde bize izah 
etmektedir.

Ittihat ve Terakki-Ermeni Ilişkileri

İttihat ve Terakki Fırkası ile Ermeni cemiyetleri olan Hınçak ve Taşnaksütyun ilişkilerini anlamak, 1908-1914 
yılları arasında yaşanan siyasi gelişmeleri görmek 1915 olaylarının sebeplerini ve sonuçlarını değerlendirmek açısın-
dan son derece önemlidir. Arşiv belgeleri bu dönemin gelişmeleri hakkında da bize çok büyük bir imkân sunmaktadır. 
Seçilmiş birkaç örnek bile dönemi anlamaya ve anlatmaya yeterlidir. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dahiliye Nezareti 
Tasnifi, ATASE Arşivi, İngiltere’nin Doğu Anadolu bölgesindeki konsoloslarının raporları bu konuda çok iyi örnekler 
vermektedir.10

 Meşrutiyet ortamının özgürlük havasından istifade eden Ermeniler, kanun-ı esasinin silah bırakma ve vatandaş-
lık haklarından yararlanmak için demokratik yollara başvurma kararına rağmen, hızlı bir silahlanma faaliyeti içerisine 
girdiler. Özellikle Hamidiye Alaylarının kaldırılması ve doğudan büyük bir Ermeni göçünün Adana ve çevresine vuku 
bulması bu bölgedeki durumu gerginleştirmeye başladı. Sahillerdeki gözetleme kulelerinin kaldırılmasından dolayı da 
öteden beri Kıbrıs yoluyla gerçekleştirilmekte olan silah kaçakçılığında önemli bir artış oldu. Ortam Ermeni milliyet-
çiliğinin körüklenmesi için çok uygundu. Genel affın ilanından sonra Rusya vatandaşı olan bazı Ermeni Taşnak Ko-
mitesi reisleri Van’a gelip Müslümanlarla Ermenilerin arasını açmak suretiyle asayişi bozmaya çalışmışlardı. Bunların 
büyükelçilikleri aracılığıyla geldikleri yerlere iade edilmeleri Osmanlı Hükümeti tarafından istenmişti.11

Bu dönemde Ermenilerin milliyetçi eğitim çalışmaları da dikkat çekmektedir. Ülkede Müslüman-Ermeni ilişkile-
rinin en gergin olduğu bölgede Ermeniler Sultan Abdülhamid dönemindeki faaliyetlerinden vazgeçmemişlerdir. Taş-
nak Komitesi’nin şehirlerde esnaftan para topladığı ve vermeyenleri tehdidi ettiği, Tuğ kasabasında açılan mektepte 
talebelere silah imalinin öğretildiği Bitlis Valiliğinden Dahiliye Nezaretine bildirilmişti (30 Aralık 1908).12

Bitlis, Siirt ve Muş’taki Taşnak Komitesi korku ve heyecan yaratmak için çarşıdaki Ermenilere iş yerlerini ka-
pattırmışlardı. Yine bir Ermeni çetesini silahlandırmışlar ve bu çete Hizan’da Ekim ve Kasım aylarında uzun uzadıya 
dolaştıktan sonra, Ermeni Okulu Müfettişi ve Taşnaksutyun yanlısı Rafael’in öldürülmesinin öcünü almak için birkaç 
Müslüman’ı öldürmüştü. Bütün bunların amacı, Müslümanları Taşnaklarla çatışmaya kışkırtmaktı. Doğal olarak, son-
ra Müslümanlar Ermeni köylerine hücum edecekler ve bu da umdukları gibi Rusya’nın silahlı müdahalesiyle sonuç-

6 Osmanlı Belgelerinde Ermeniler, c. 12, Belge No: 154 ve c. 13, B. No: 33.
7 BOA, Y.A. Hus. 327/61.
8 Bilal Şimşir, “Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri (8-12 Ekim 1984 

Erzurum), Ankara 1985, s. 106.
9 Osmanlı Belgelerinde Ermeni Rus-İlişkileri, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara, 2006; Osmanlı Belgelerinde Er-

meni-Amerikan İlişkileri, 1896-1919, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı, Ankara, 2007; 
Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri, 1920-1922, Ankara, T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı Arşivi 
Daire Başkanlığı, Yayın No:66, 2004; Osmanlı Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri, 1879-1918, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Anka-
ra, 2002

10 Musa Şaşmaz, İngiliz Konsolosları ve Ermenilerin Katliamı İddiaları, (1878-1914), Ankara, 2013; Muammer Demirel, Ermeniler Hakkında 
İngiliz Belgeleri (1896-1918), Ankara, 2002.

11 BOA. HR. SYS. 2799/16.
12 BOA. DH. ŞFR. 408/30.
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lanacaktı. Bu amaçlarını elde etmek için, Bitlis Taşnaklarının ileri gelenleri, eğer Türkiye’nin bugünkü durumundan 
yararlanarak Rusları buraya getiremeyecek olurlarsa büyük bir yanılgıya düşmüş olacaklarını bildiriyorlardı.

Taşnak Komitesi Ermenilerin tamamını silahlandırmıştı, bu hali hisseden Kürtler de aynı yolu tutmuşlar bu hal 
ülkenin inzibatına kötü tesir etmişti. Bu durum ahalinin birbirlerine karşı kötü niyet beslemelerine ve bazı cinayetlerin 
işlenmesine sebep olmuştu. Ermeniler özellikle Taşnaklar kendi fikirlerine uygun bulmadıkları hem mezheplerini 
öldürerek suçu Kürtlere atmaktaydılar, bazı Kürtlerde alacak-verecek işlerinden, arazi ihtilafından dolayı Ermenileri 
katle cesaret etmişlerdi.

Adana’daki gerginlikler üzerine doğu vilayetlerinde meydana gelen olaylar daha sıkı bir takibe uğradı. Bu İttihat 
ve Terakki Fırkası ile Taşnaklar arsındaki ilk önemli krizdi. İstanbul’daki Ermeni basını da olaylara ilgi gösteriyordu. 
Görünüşte Taşnaklarla ittihat ve Terakki Cemiyeti dost gibi hareket etseler de birbirlerinin arkasından hareket etmeye 
devam ediyorlar, hükümet Ermenilerin gayrikanuni çalışmalarına müsaade etmeyeceğini, ancak Meşrutiyetin getirdi-
ği haklardan da Ermenilerin yararlanması gerektiğini vilayetlere çeşitli defalar bildiriyordu. Taşmaklar içeride hükü-
metle uyum içinde bu sorunu çözmeye çalışır görünseler de Sultan Abdülhamid dönemindeki alışkanlıkları gereği bu 
olayları Avrupa basınında bir propaganda aracı olarak kullanmaktan çekinmemişlerdir.

Vilayat-ı Şarkiyye’de gerek Taşnakların gerekse diğer Ermeni grupların Meşrutiyetin ilanından hemen önce ve 
sonra gerçekleştirdikleri eylemler arasında pek fark görülmemektedir. Gerçi Taşnaksütyun Cemiyeti Meşrutiyetin 
ilanından sonra silah bırakma kararı alsa da bu karara Antranik başta olmak üzere çetelerin çoğu uymamış, eski alış-
kanlıklarını, silahlanma ve Müslüman köylerini basma eylemelerini sürdürmüşlerdir. Çünkü bunlara göre, bağımsız 
Ermenistan ancak silahla kurulabilecektir.

Vilayetlerde Taşnaksütyun Komitesi mensupları köy köy dolaşarak Taşnaksütyun programını ahaliye dağıtmakta 
ve bazı köylerde para toplamaktaydılar. Meşrutiyete göre bu gibi hareketlerde bir beis yoktu, şikâyet olursa gereğinin 
yapılması ilgili makamlardan bildiriliyordu. Dahiliye Nezareti Ermenilerden zorla borç senedi almanın suç olduğunu 
bildirdi, ancak propaganda artık serbestti.13 Taşnaksütyun Cemiyeti emellerine ve düşüncelerine aykırı hareket eden-
leri tehditle yola getirmeye çalışıyor, emirlerine uyulunca affediyordu.14

Rusya’nın Bitlis konsolosu İstanbul büyükelçisine gönderdiği 24 Aralık 1912 tarihli raporunda, Müslümanlar 
arasında huzursuzluğun giderek artmakta olduğundan, Ermenilerin ise Rusya’nın bölgeyi işgal ettikten sonra Müslü-
manların çekileceğini ve onlardan kalan mal ve mülkün paylaşımını planlamakla meşgul olduklarından bahsediyordu. 
Ermenilerin bu faaliyetlerinde Taşnak Cemiyetinin büyük rolü oldu. Ermenilerin kendilerini aldattıklarını iddia ettik-
leri İttihat ve Terakki Hükümeti’nin cephelerde uğraştığı tarihlerde, 1912-1914 yılları arasında Anadolu’da birçok Er-
meni Kilisesi ve mektebinin açılmasına karar vermiş, alınan kararları uygulamıştı15. Bir taraftan kilise inşasına ruhsat 
verilirken diğer taraftan Hınçak ve Taşnak teşkilatları kiliseleri sıkıştırarak kendi takip ettikleri yolu takip etmelerini 
istiyorlardı16. Bazı vilayetlerdeki Ermeni murahhasları, İstanbul’da bulunan Ermeni Patrikliği’ne değil de Rusya’nın 
kontrolündeki Eçmiyadzin Katagigosu’na müracaat ediyorlardı17. Taşnaklar Balkan savaş sırasında gazeteleriyle Er-
meni askerlerini Osmanlı Ordusundan firara teşvik etti. Antranik, Edirne, Keşan, Malkara, Tekirdağ’da büyük katli-
amlar yapmakta idi. Bu arada Patrikhane ve Rusya arasında haberleşmeler cereyan ediyordu18.

Balkan Savaşları sonunda Osmanlı Devleti Edirne’ye kadar olan Balkan topraklarını kaybetmişti. Savaş daha 
devam ederken Taşnaklar Rus Çarına müracaat ederek Doğu Anadolu’daki ıslahat meselesini gündeme getirmişler 
ve 13 Mayıs 1913’te Anadolu vilayetlerinin ıslahı için bir komisyonun kurulmasını hükümete kabul ettirmişlerdi. Bu 
sırada Ermeni Patriği olan Arşoroni Efendi de çeşitli gazetelere verdiği demeçlerde arazi meselesi, Islahat Komisyonu 
ve ecnebi memurların bu ıslahatı kontrol etmesine dair açıklamalarda bulunuyordu. Ermeni gazetelerinde ise, “biz 
asla Bâbıâli tarafından bir kanunun neşri ve Dahiliye Nazırı tarafından umumi bir tahrirat yapılmasıyla memleketin 
bir bölümünün ıslah olunacağına inanmıyoruz. Bu tür çalışmalardan hiçbir fayda gelmediğini çok defalar gördük” 
deniliyordu19. 

Balkan Harbi sonunda Osmanlı Devletinin durumu değişmeye başlayınca Taşnakların tavırları da değişmeye 
başladı. Hınçaklar zaten çoktan muhalefete geçmişlerdi. Ermeniler Osmanlı Devleti’nin ıslahat teşebbüslerinden ta-
mamen umutlarını kesmişlerdi. Eski milletvekili, Taşnakların Van’daki lideri Vramyan 1912 Aralık ayında Rusya’ya 

13 BOA. DH. MKT. 2666/40.
14 BOA. DH. MKT. 2700/59.
15 BOA. DH. İD. 30-2/8, BOA. MV. 232/108
16 BOA. DH. KMS. 18/27 ( 25 Mart 1914).
17 BOA. DH. İD. 113/32.
18 Ermeni Komitelerinin Amal ve Harekatı İhtilaliyesi, s.80-81.
19 Tanin, 3 Mayıs 1329 (19 Mayıs 1913).
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gitti. Uluslararası baskılar sonunda doğuda reform çalışmaları tekrar hayata geçirildi. Osmanlı Hükümeti, İngiliz, 
Fransız ve Rus baskılarından dolayı Balkanların olduğu gibi Doğu Anadolu’nun da elden çıkacağına inanmaya başla-
dı. Bu sebeple Bâbıâli Ermeni meselesinden bahseden sefirlere, Vilâyât-ı Şarkiyyede yapılacak ıslahatta hiçbir vakit 
devletlerin kontrolünü kabul edemeyeceğini bildirdi ve bunu Ermenilere de duyurdu. Bu karara rağmen 2 Temmuz 
1913’te İtalya, İngiltere, Rusya, Fransa ve Almanya’nın İstanbul sefirleri toplanarak, Anadolu vilayetlerinde icra olu-
nacak ıslahat meselesini incelemek üzere sefaret memurlarından oluşan bir komisyon kurulmasına karar verdiler.

Tarihi Vesika Olarak Gizli Yazışmalar

Bu dönemin en önemli verilerinden bir bölümü de komitecilerin aralarındaki gizli yazışmalardır. Savaş öncesinde 
ve savaş sırasındaki yazışmalar Ermenilerin gerçek niyetlerini ortaya koymaktadır, bu bilgiler Osmanlı Devleti’nin 
ilgili birimleri tarafından ele geçirilmiştir. Taşnak ve Hınçak komitelerinin yazdıkları mektuplar dikkate değer ifadeler 
içermektedir. Bu mektuplarda, “yüzyıllardır köle durumunda olan Türk Ermenistanı’nın artık bağımsızlık istediği” 
dile getiriliyordu. En dikkati çeken nokta ise, “ya özgürlük ya ölüm”, “Ermeni artık istirham etmeyecek, elinde silahla 
talep edecek” şeklindeki ifadelerdi. Mektuplardan görüldüğü kadar komitelerin nihai amacı, Türk Ermenistanı’nın 
siyasi ve ekonomik özgürlüğü idi. Marks’ın, “bir düzine program yerine bir eylem daha önemlidir” sözünden hare-
ketle bir düzine silah sevk edecek çete, bir düzine programdan daha etkilidir diye düşünüyorlardı. Bu düşüncelerini 
gerçekleştirmek için haberleşeme ağlarını genişleterek Anadolu köylüsünü harekete geçirmeye çalışıyorlardı. Ermeni 
komiteleri fedayi kaydı ile işe başlıyorlar ve bu teşkilatlarını çok gizli bir surette uyguluyorlardı. Komite üyelerinin 
gönderdiği bir mektupta şu dizeler yer almaktaydı: 

“Taştan daha berk bir yüreğimiz olmalıdır/ Esir kalmak bizim için artık büyük bir ayıptır/ Ey kahraman Ermeni 
artık uyanmalısınız/ ve hayatınızdan teşvik olunup kılıç ve silahlar ile alçak Türk’e karşı yürüyünüz/ Yarab kalbimize 
cesaret ver.  Şöyle ki ismimiz ebeden parlasın / Korkusuz ileri yürüyelim/ Vatanımızın halini reddetmek silahımız ol-
sun/ ve hedefimiz Ermenistan’ın hürriyeti/ yahut ölmesi olsun.”20

Komiteler yazışmalarında neyi hedeflemişlerdi? 
a. Propaganda: İnsanları etkilemek ve taraftar kazanmak için yazışmak ve haberleşmek için gerekli idi.
b. Para temini: Para olmadan örgütün çalışmalarını yürütmek imkânsızdı. Bazen mektuplar bu para akışını sağladığı 

gibi bazen de zenginlerden para temini için tehdit aracı olarak kullanılıyordu. 
c. Silah temini: Özellikle Rusya’dan, Avrupa’dan ve ABD’den silah temini için yoğun yazışmalar yapılıyordu. Arz- 

talep bu yazışmalarla sağlanıyordu.
Para, silah ve talimatlar daha çok yurt dışından geliyor, eylemler bu mektuplaşmalardan sonra gerçekleştirili-

yordu. Dünyanın önemli merkezlerinde şubeler açmış olan Ermeni ihtilal cemiyetleri, Osmanlı ülkesine mektuplarını 
çoğu zaman post-resitant (yabancı postası) kaydıyla, yabancı postaları vasıtasıyla göndermekteydiler. Bu tür evraklar 
postanede zapt edilerek sahiplerine veya hizmetçilerine veriliyordu. Şüpheli mektuplar savcılıkça verilen izin üzerine 
açılarak icap eden muamele yapılmakta ise de her mektup için bu tür muameleler imkânsızdı. Bu konuda yapılacak 
şey, posta merkezlerinde gayet mahir ve bilgili polis hafiyeleri bulundurularak mektubu almak için müracaat eden 
kişilerden şüpheyi çekenlerin mektuplarını alıp muayene ederek muzır bir şey çıktığında mahkemeye tesliminden 
ibaretti.21 

Ermeni komitelerinin Avrupa’daki en önemli merkezlerinden olan Atina ile haberleşmeyi İstanbul’da oturan 
İngiliz postanesi sağlıyordu. Atina’daki Ermeni komitesinin mektupları paket ve çantaları İstanbul’da Mösyö “Vlan-
so” namına olarak İngiliz postahanesine “post-resitant” işaretiyle göndermekte idi.22 Tiflis’teki Ermeni komiteleri-
nin İstanbul ve diğer mahallerle olan haberleşmeleri Batum’da gaz fabrikatörlerinden Mantaşof isminde bir tüccarın 
vapurlarıyla yapılıyordu. Bu vapurlar yalnızca mektupların değil komite üyelerinin ve kaçak silahların da Osmanlı 
Devletine girişini sağlıyordu. Kafkasya’daki Ermeni komiteleri İstanbul, İzmir ve Mısır’daki şubeleri ile haberleşebi-
liyorlardı. Mektuplar kaptanlar aracılığı ile acentelere elden ele veriliyor, böylece herhangi bir kontrolden de geçme-
den rahatlıkla alıcıya ulaşıyordu.23

Altı vilayette (Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Sivas, Erzurum, Diyarbakır) bulunan Ermeni piskoposları ile Patrik-
hane’nin bu tarz haberleşmesi Osmanlı Devleti’nin gerek emniyeti ve gerekse dışişleri açısından son derece dikkate 
değer bulunduğundan bahsi geçen vilayetlerin valilerine ve polis müdürlerine Ermeni piskoposların bölgedeki kon-

20 BOA, A.MKT.MHM., Belge No:536/24. 
21 BOA. A.MKT. MHM. 713/32 lef. 10-11.
22 BOA. A. MKT. MHM. 714/29.
23 BOA. A. MKT. MHM. 713/24.
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soloslarla olan ilişkilerini sıkı bir şekilde gözlemeleri ve bu şekilde haberleşmelere kesinlikle fırsat tanımamaları için 
etkili emirler vermişti.24

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı’na girdiği ilk günlerde mektup ve telgrafların postanelere açık olarak 
verilmesi, Türkçe, Arapça, Fransızca ve Almanca dillerinden başka bir dille yazılmaması ve bu şekilde verilmemiş 
olan mektup ve telgrafların alıkonulacağı Başkumandanlık’tan Posta ve Telgraf Nezaretine bildirilmiş, posta ve telgraf 
merkezlerinin ona göre önlem almaları istenmiştir. Bu dönemin mektuplaşmalarının önemli bir kısmı henüz savaşa 
girmemiş olan ABD’nin Osmanlı şehirlerindeki konsoloslukları ve İstanbul’daki büyükelçiliği aracılığı ile yapılıyor-
du. 1915 yılında Halep’e nakil ve sevk olunan Ermeniler Amerika ve diğer yabancı ülkelere gönderdikleri mektuplar-
da “para ve mektup gönderilmek üzere” Amerika konsolosluğunu adres göstermekte idiler.25

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşına girdikten sonra Ermeni komitelerinin düşmanla işbirliği yaptığını ve 
Anadolu’da birbiri ardına isyanlar çıktığını ve Ermeni olaylarının devam ettiğini görünce, hadiselerin yatışacağı bek-
lentisiyle kesin bir tedbir alma yoluna gitmemişti. Osmanlı Devleti’nin cephelerde savaştığı bu sıralarda, Ermeniler, 
cephede ve cephe gerisinde düşmanların işine yarayacak faaliyetlerde bulunuyorlardı. Ermeni Kiliselerine mensup 
olan din görevlilerinin askerlikten muaf olmaları durumundan istifade etmek isteyen Ermeniler, kendilerini kilise 
mensubu gösteriyorlar, bu kisve altında teşkilat yapıyorlardı.  Osmanlı Hükümeti bu durumun önüne geçebilmek için 
bazı tedbirler alarak her köy kilisesinde iki görevlinin bulunabileceğini patrikhaneye bildirdi26. Ermeniler bu durumu 
da değerlendirip, Avrupa’ya “Türkler dini hayatımıza müdahale ediyorlar” şeklinde şikâyet mektupları gönderdiler27. 
Böylece Ermeniler Avrupalıların dini duygularını galeyana getirmeyi hedefliyorlardı.

Osmanlı harbe girdikten sonra, Amerika’dan birçok Ermeni Anadolu’daki akrabalarına ve çalışma arkadaşlarına 
mektuplar göndermeğe başladılar. Bu mektupların hepsi de çok ilgi çekicidir. Mektuplarda harbe hazır olunması ve 
intikam zamanının geldiğinden bahsedilerek kısa sürede kendilerinin Osmanlı idaresinden kurtarılacakları ifade edili-
yordu. Bu mektuplardan birisi dikkat çekicidir:

Mamüratülaziz’de Murat Muratyan’a Amerika’daki oğlu tarafından gönderilen 5 Temmuz 1915 tarihli mektup:
“Sevgili pederim memleketimizin ahvalini okudukça kendimi bir hapiste zannediyorum. Hele Van ve Zeytun 

katliamları beni büsbütün ağlatıyor. Amerika Reis-i Cumhuru Babıâli’ye keşide ettiği telgraflarıyla katliamın önünü 
almak istiyor ise de henüz bir netice husule gelmemiştir. Bunları işitip okudukça bende intikam hissi artıyor. Ben niçin 
Ermeni ordularıyla yabani Türk’e karşı gidip intikam almayayım.  Ne faydaki vakit geçmiştir. Hâlbuki bir haftaya 
kadar Kafkasya’ya gidecek olan yeni ordumuzu görerek iftihar edebiliyoruz. Burada zikrettiğim ordulara gelince bun-
lar üç dört sene Amerika ordusunda talim görmüş 50.000 muallim Ermeni efradından müteşekkildirler. Bunlar şimdi 
vatanlarını müdafaa ve Türklere karşı muharebe için emir almıştırlar. Bunlar en son Ermeni askerleridir. Bunlar 
Ermenistan’ı esaretten kurtaracaktır. Bende İnşallah üç sene sonra milletime ve aileme faydalı olacağım.

 “ Müstakil Ermenistan
Ermenistan kurtuldu. Kırmızı kanla boyandı. Asırlardan beri görmeyen gözleri can verdi. Ermenistan kurtuldu. 

Şimdi oldu müstakil bütün servet ve mülki serbest oldu. Ermenistan ne vakit kurtuldu ve buhranın tam hengâmıdır. Er-
meni cesur çocukları Ermenistan’a girip Türk ve Kürtleri mahvedeceklerse işte o vakit istiklal ilan edilmiş olacaktır.”28

Neticede Ermeni ihtilalci komitelerinin ve isyancı grupların, doğudaki cephe hattı ordularıyla bağlantılı Osmanlı 
iletişim hatlarını engelledikleri bir vakıadır. 1915 Van isyanının ertesinde Osmanlı yetkililerinin elinde bulunan birik-
miş istihbarat, devletin Ermeni-İtilaf Devletleri’nin iyi koordineli, gayrinizami taarruzlarının tam eşiğinde durduğu 
konusunda yetkilileri ikna etti. Yerel nitelikten bölgesel bir askerî politikaya kayan ve bu açmaza bir çözüm bulmakta 
kararlı, kıt kaynaklı Osmanlı idarecileri bir isyana karşı koyma harekâtı olarak tehciri seçtiler. Söz konusu harekât 
planı, Osmanlıların geride kalanları küçük askerî birliklerle kolayca mağlup edebilecekleri şekilde Ermeni asileri ve 
gerillaları destek tabanlarından ayırdı.

Birinci Dünya Savaşı ve Propaganda

Ermeni tarihçileri Birinci Dünya Savaşının uluslararası propaganda boyutunu bir tarafa bırakarak sanki tarafsız-
mış gibi İngiliz, Amerikan, Fransız ve Rus temsilcilerinin yazdıklarını kullandılar. Birinci Dünya Savaşı dünya tari-
hinde birçok yeni yaklaşımların ortaya çıktığı bir savaştı. Bu savaşta taraflar kendi halkını savaşa motive edebilmek, 

24 27 Mayıs 1907. BOA. Y. PRK. ASK. 193 / 73
25 BOA. DH. EUM. 2. Şb. 73/42.
26 BOA. DH. İ-UM. 88/1-3/12.
27 BOA. DH. İ-UM. 88/1-3/26.
28 BOA. DH. EUM. 2. Şube, 68/48.
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karşı tarafın her açığını kullanmak için harekete geçtiler. Milli azınlıklar üzerinde yeni propagandalar geliştirdiler. 
İngiltere, Fransa ve ABD halkalarını savaşa destek verdirmek için Osmanlı Devletindeki Hıristiyan dindaşlarının öl-
dürüldüğünü, bunlara yardım edilmesi gerektiğini duyurdular ve bununla ilgili çeşitli çalışmalar yaptılar. 1915 tehciri 
onların bu çalışmaları için önemli bir materyal oldu ve kamuoylarında işlediler. Daha önceki olaylarda olduğu gibi 
1915 olaylarında da Osmanlı Devleti içerisinde ki Hıristiyanların ve Ermenilerin anlattıklarından alıntılar yaparak 
olayları istedikleri gibi anlattılar. İngiliz Lord James Bryce’ın eseri böyle bir çalışmadır ve Ermeni yazarlarla birlikte 
Avrupalı yazarlar da bu gün bu kaynağı kullanmaktadırlar. Mavi kitap denilen bu çalışma Londra’da 1916 yılında 
basılmış olup “The Treatment of Armenians in the Ottoman Empire 1915-1916” ismini taşıyordu ve vilayetlere göre 
tehcir olaylarını anlatıyordu. Bu bilgiler vilayetlerdeki misyonerlerden gelen mektupları, Ermeni göçmenlerinin ve 
patrikhanenin anlattıklarını ve bunlardan Rus, İngiliz, Alman ve ABD basınında yayınlanmış olan yazıları ihtiva edi-
yordu. 1913-1916 yıllarında İstanbul’daki ABD elçisi Henry Morgenthou da 1918 yılında New York’ta “Ambassador 
Morgenthau’s Story” isimli bir çalışma bastırıyordu. Bu çalışma da Ermeniler tarafından tutulan bir çalışma oldu. 
Çünkü bu kaynak da olayları Ermenilerden gelen mektuplar ve bilgiler doğrultusunda hazırlamıştı. Tehcirdeki bütün 
sorumluluğu Talat, Enver ve Cemal paşalara yükleyen Morgenthou, Ermenilerin tehcir öncesi faaliyetlerinden hiç 
bahsetmeden, Türklerin masum ve suçsuz Ermenileri sürgüne tabi tutuğunu ve bunlara kötü muamelede bulunduğunu 
Ermenilerin ve Hıristiyan görevlilerin anlattıklarıyla izah etmeye çalıştı.

İngiltere, Rusya ve Fransa Hükümetleri, savaşın başlamasından önceki günlere ait diplomatik yazışmaları bütü-
nüyle yayınlayarak, kendi halkları ve tüm uygar dünyanın gözünde, Almanya’yı en büyük kan dökücü olarak suçla-
mışlar, bunu ispat etmeye çalışan kitaplar yayınlamışlardır: İngiltere “Mavi Kitap”, Rusya “Turuncu Kitap” ve Fransa 
“Sarı Kitap”. Bunlar dışında savaş sırasında diğer devletler de bu tür yayınlarda bulunmuşlardır: Avusturya Macaris-
tan “Kırmızı Kitap”, Almanya “Beyaz Kitap”, Sırbistan “Mavi Kitap”, Belçika “Gri Kitap”. Renkli kitaplar, Birinci 
Dünya Savaşı’nın çıkış sebepleri ile ilgili olarak yayınlanmış ve savaşan devletler tarafından, en azından savaşın 
başında, etkin bir şekilde kullanılmıştır.

Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesinden sonra, Rus hükümeti, savaşa giden süreci Türkiye’nin Almanya ile 
yakınlaşmasından itibaren başlatmış, bu görüşünü kanıtlamak için Alman diplomasisinin Türkiye’yi karmaşık entri-
kalar ağına nasıl düşürdüğünü ortaya koymak iddiasıyla “Turuncu Kitap” adı verilen kitabı yayınlamıştır. Bu kitap, 
Almanların Türk basınını satın aldıklarından başlayıp, işi çeşitli kışkırtmalara ve tehditlere kadar götürdüklerini öne 
sürüyordu. Osmanlı Hariciye Nezareti kitabı hemen tercüme ettirerek gerekli makamlara sundu. İddiaları nedeniyle 
Turuncu Kitap, Türk basını tarafından şiddetle eleştirildi, iftiralarla dolu düzmece bir eser olarak nitelendirildi, buna 
cevap olarak renkli bir kitap hazırlanmaya başlandı. G. von Romberg, New York’ta 1923’te yayınladığı “Falsificati-
ons of the Russian Orange Book” isimli kitapta Rus Turuncu kitabında yapılan sahtekârlıkları ve belgeler üzerindeki 
tahrifatı anlatmaktadır. Osmanlı arşivlerinde Rus Turuncu Kitabı ve etkileri, İngiliz Mavi Kitabı ve etkileri hakkında 
da geniş bilgiler ve değerlendirmeler yer almaktadır.29

Osmanlı Devleti bütün bu iddialara cevap vermek üzere bir çalışma başlatmış ve neticede 1908 yılından 1916 
yılına kadar Ermeni komitelerinin çalışmalarını, hükümetin seferberlik ilan etmesi ile başlayan kritik süreçte ulusla-
rarası arenada doğuda başlayan Ermeni reform çalışmalarının neticesiz kalması, Hınçak ve Taşnaksütyın partilerinin 
kararlarını ve yazışmalarını belgeler halinde “Ermeni Komitalarının Amal ve Harekât-ı İhtilaliyesi” adı ile yayınla-
mıştır.30 Bu çalışmalar bazı Osmanlı arşiv belgelerine “Kırmızı Kitap” adı ile yansımıştır.

Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi belgeleri birçok konuda olduğu gibi Ermeni Sorununda da askeri tarih 
açısından durumun Türkler lehine olduğunu açıkça göstermektedir. Bu arşiv idaresi tarafından 1953 yılından beri ya-
yınlanan Harp Tarihi Vesikaları Dergisi/Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, en son yayınlanan Arşiv Belgeleriyle Ermeni 
Faaliyetleri (1914-1918)31 serileri arşivin içeriği ve Ermeni Sorunu ile ilgili belgelerin varlığı ve niteliği hakkında bil-
giler vermektedir. Bu serinin 4. ve 5. ciltleri Birinci Dünya Savaşı’ndan önce meydana gelen ilginç bir olay hakkında 
dikkatleri üzerinde toplamaktadır. Hınçakların savaş öncesi Köstence Kongresinde aldıkları illegaliteye geçme ve Os-
manlı nazırlarına suikast kararları ile ilgili mahkeme yargılamaları ve tanıklıklar bu belgeler içerisinde yer almaktadır. 
Savaştan önce başlayan bu yargılamalar sonunda 20 Hınçak mensubu 15 Haziran 1915’te idam edilmişlerdir. Suçlarını 
itiraf eden komitecilerin asılma nedenleri, ihtilal ve liderlere suikast olmakla beraber Avrupa ve ABD kamuoyuna bu 
karar Osmanlı Devleti’nin masum insanları idamı şeklinde duyurulmuş, savaş boyunca ve bugün hala aynı bakış açısı 
ile olaylar değerlendirilmiştir.

29 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, BOA. HR. SYS. 2286/1, lef. 1-339.
30 Ermeni Komiteleri’nin Âmâl ve Harekât-ı İhtilâliyyesi: İ’lân-ı Meşrûtiyyet’den Evvel ve Sonra, Matbaa-i Orhaniye, İstanbul, 1332.
31 Genelkurmay Başkanlığı Arşiv Belgeleriyle Ermeni Faaliyetleri (1914-1918), 8 cilt, Ankara, 2005-2007.
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SONUÇ

Dünyanın en zengin tarih hazinelerinden birisi olan Türk arşivlerinin alana hakim bilim adamlarının bilgisine 
sunulması, Türkiye’nin geçmişini olumlu bir biçimde aydınlatacak sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Türk arşivleri bugün 
dünyada önemli bir araştırma merkezi konumuna gelmiştir. Osmanlı arşivlerinin kapalı olduğu ve Türkiye’nin Ermeni 
Sorunu ile ilgili belgelerini sakladığı yönünde bir propaganda yapılmaktadır. 1915 Olayları ile ilgili çalışma yapmak 
üzere talepte bulunan çok az yabancı bilim adamı olmasına rağmen bu propagandanın dünya kamuoyunda yer edinmiş 
olması dikkat çekicidir. Ermenilere ait Boston, Erivan ve Kudüs arşivlerinin açık olmaması ve dünyadaki diğer açık 
Ermeni arşivlerinde Ermeni meselesi ile ilgili “soykırım” iddialarını kanıtlayacak belgelerin olmayışı da bu propagan-
danın farklı bir boyutunu göstermektedir.

Bütün bu veriler Osmanlı Devleti’nin evrak ve bürokratik dosya tutma hususuna çok derecesinde önem verdiğini 
göstermektedir. İngilizler 4 yıldan fazla İstanbul’u işgal ettiklerinde, hırslı bir biçimde devlet-destekli harp suçla-
rı hakkında deliller aradılar ve hiç bulamadılar. Dünya Harbi esnasında İmparatorluk sathında bölgesel idarecilere 
dağıtılmış böylesi talimat ve emirlerin tek bir tanesinin bile sağlam kalmamış olması, en basitinden anlaşılmaz bir 
şeydir. Dünya Savaşı araştırılırken yakın zamana değin yalnızca gazeteler, misyoner raporları, İngiliz ve Amerikan 
Arşivlerinden ve son zamanlarda Osmanlı Arşivi’nden yararlanıldığını ve bu kaynaklar analitik bir bakış açısıyla 
incelendiğinde Osmanlı kayıtlarının diğerlerine kıyasla tarih yazımında ihtiyaç duyulan doğru bilgiyi sağlamak bağla-
mında ön plana çıktığını görmekteyiz. Ancak bu belgeler üzerinde, hatta yayınlanmış olan arşiv belgeleri üzerinde bile 
yeterince çalışılmamış olduğu da bir gerçektir. Bu sebeple genç tarihçilerin bu konulara ilgi duyacakları bir ortamın 
inşası zorunlu görülmektedir.

ÖZET

Ermenilerin Türkler tarafından soykırıma uğradıkları ile ilgili iddiaların temeli, 1894-1896 yılları arasında Os-
manlı Devleti içerisinde meydana gelen karşılıklı çatışmaya ve 1915 yılında Ermenilerin sevk ve iskân edilmesi 
sırasında yaşanan olaylara dayanır. 1890 yılından bu yana Ermeni soykırımı tezini savunanlar aynı metodu izleyerek 
Osmanlı Devletinin gayrimüslimler hakkında katliam politikası izlediğini ve 1915 sevkiyle bunun soykırım niteliğini 
aldığını iddia etmektedirler. Bu tezi savunan tarihçiler ya olayların geçtiği tarihlerde bu bölgede bulunan Hıristiyan 
görevlilerinin anılarını ya da bu katliamlardan sözde kurtulanların anlattıklarını kendilerine kaynak olarak seçerler. 
Bu yazarlar için bunların dışında farklı bir kaynağı kullanarak, dönemin orijinal belgelerinden ve uluslararası yazış-
malarından faydalanmak ve yeni bir tarih yaklaşımı göstermek pek rastlanır bir olgu değildir. Dönemin uluslararası 
gelişmeleri ve özellikle İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler yumağı, düşman kabul edilen ve kendisiy-
le savaşılan Osmanlı Devleti’nin zafiyetleri üzerine yoğunlaşmış, “Hıristiyan Dünya” için Ermeniler bir propaganda 
aracı olarak kullanılmıştır. Mavi Kitap, ABD Elçisi Morgenthau’nun Hikâyesi, Alman Misyoner Lepsius’un anlattık-
ları, doğuda görevli birçok misyonerin anıları daha savaş sırasında yayınlanarak Avrupa ve ABD kamuoyunda Os-
manlı Devleti’ne karşı bir cephe inşa edilmiştir. “Soykırım Tarih Yazımı” için bu veriler bugün hala ana kaynaklarmış 
gibi kullanılmaktadır. Osmanlı Devleti bu iddialar karşısında elindeki belgelerle ve uygulamaları gösteren kanıtlarla 
harekete geçmiş ve bu iddialara karşı kendisini savunmuştur. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Genelkurmay Arşivi ve 
Cumhurbaşkanlığı Arşivi hem Sultan Abdülhamid Dönemi iddiaları için hem de Birinci Dünya Savaşı sırasındaki 
gelişmeler için bize çok zengin bir kaynak ve belge bütünlüğü sunmaktadır. Belgeler Birinci Dünya Savaşı sırasında 
yaşananların hiçbir şekilde soykırım olarak nitelendirilemeyeceğini açıkça göstermektedir.

Bu tebliğimizde, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında Ermenilerin ve İtilaf Devletlerinin tutumu, sevk 
ve iskânı zorunlu kılan gelişmeler, sevk ve iskânın uygulanması ve neticeleri, savaş propagandası ve Osmanlı Dev-
leti’nin bu baskılara yaklaşımı arşiv belgeleri ışığında değerlendirilerek Türk arşivlerinin Ermeni Sorunundaki yeri 
işaret edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Ermeni Sorunu, Birinci Dünya Savaşı, Ermeni iddiaları, Türk Arşivleri.

ABSTRACT

THE ARMENIAN QUESTION DURING THE FIRST WORLD WAR IN THE FRAME OF IN-
TERNATIONAL RELATIONS-CLAIMS-DOCUMENTS

The basis of the claims relating to the so called Armenian genocide by Turks is based on the mutual conflict 
in the Ottoman Empire between 1894-1896 and the events taking place during the resettlement of the Armenians in 
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1915. Since 1890, the advocates of the Armenian Genocide claims have followed the same method, claiming that 
the Ottoman Empire followed a massacre policy on non-Muslims and it turned into a genocide with the relocation 
of 1915. The historians defending this genocide claims choose  as sources for themselves either the memories of the 
Christian officials at the time of the events or  narratives of the so-called genocide survivors. It is unusual to see these 
authors using a different source and examining the original documents and international correspondence and showing 
a new historical approach. The international developments of the period and especially the relations between England, 
France, Russia and the USA have been focused on the weakness of the Ottoman Empire which was regarded as the 
enemy and the Armenians were used a propaganda tool for “the Christian World”. The Blue Book, the Story of the US 
Ambassador Morgenthau and the German missionary Lepsisus’ narratives and the memoirs of many missionaries in 
the east were published during the war and thus it was established a front against the Ottoman Empire in the European 
and American public opinion. These sources are still being used as the main sources for “the Genocide Historiog-
raphy”. Against these allegations, the Ottoman Empire has acted with the documents and the evidence showing her 
practices and defended herself against these claims. The Presidential Ottoman Archives, The General Staff Archives 
and the Presidential Archives offer us a very rich source and documents for both the claims of the Abdulhamid II’s 
Period and the developments during the First World War. 

In this paper, it is aimed to point out the place of the Turkish archives in the Armenian question by evaluating the 
attitude of the Armenians and the Allied Powers before and during the war, the developments which necessitated the 
resettlement and its results, war and its propaganda and the Ottoman Empire’s attitude against these pressures in the 
light of the archival documents.

Key Words: Armenian Question, World War I, Armenian Allegations, Turkish Archives.
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THE PAPERS OF BOŞNAK OSMAN PASHA AND THE PROBLEM 
OF OTTOMAN VIZIER AND PASHA ARCHIVES

Hans Georg MAJER*

The Papers of Boşnak Osman Pasha and the Problem of Ottoman Vizier and Pasha Archives

In summer 1684 Franz Mesgnien von Meninski (1620-1698), Court Interpreter and Court War Councillor in Vi-
enna, completed a report written in Italian on a bundle of Ottoman documents, which he had been ordered to decipher. 
He found out that the documents did not contain politically and militarily explosive material, as had been assumed. In 
fact, the documents were not of a recent date, and they concerned a certain Osman Pasha. Meninski sent his report1 and 
the Ottoman papers to Margrave Hermann von Baden (1628-1691) his senior officer who, as president of the Imperial 
War Council (Hofkriegsratspräsident), was responsible for the relations between Hapsburg and the Ottoman Empire. 
Politically unimportant as they were, they nevertheless were attractive and exotic, and could therefore be a welcome 
addition to the collection of art and rare objects (Kunst- und Raritätenkammer) of a baroque prince. So, the margrave 
kept them for himself.2 Later, the papers were housed in the Baden Court Library (Hofbibliothek),3 which became the 
Baden State Library (Badische Landesbibliothek) in Karlsruhe after the end of the monarchy.

For a long time, Osman Pasha’s Archive had been thought to be war booty from the Ottoman camp at Vienna in 
1683, as two members of the House of Baden had fought there. In addition, Meninski’s sentence about Osman Pasha: 
ultimamente doueua esser con le sue truppe appreso’l Generale de‘Turchi Mustafà Bassà, had been misunderstood. 
The Generale de‘Turchi Mustafà Bassà was not Grand Vizier Kara Mustafa Pasha and the Osman Pasha mentioned in 
the papers was not with his army. He was in fact a commander in the army of Serdar (generale) Bekri Mustafa Pasha 
in 1684.4 Together the two Pashas lost the battle near Hamzabeg on 22 July 1684 and had to withdraw and leave their 
complete camp behind.5 The Imperials’ rich booty included 400 kise cash and a jewelled cencer (buhurdanlık) owned 
by Osman Pasha worth another 400 kise. His kethüda told the historian Silahdar that he could not get over the loss of 
his valuable cencer.6   

Osman Pasha also lost his papers there and their number, their obvious relationship to his person and the period 
of ten years they cover, characterize them as his personal archive.7 It contains only incoming documents and letters, 
outgoing pieces are mentioned in three of the documents (VII, LIX, LX) but no copies have been preserved.8 It is 
difficult to judge the original size of the archive as Meninski doesn’t give a number. But at least two firmans he men-

* Prof. Dr., Ludwig-Maximillians-Universität, Munich; e-mail:hans.georg.majer@lmu.de.
1 His report is published in: Das Archiv des Bosniaken Osman Pascha. Nach den Beständen der Badischen Landesbibliothek zu Karlsruhe, 

herausgegeben und erläutert von Franz Babinger. Berlin 1931, pp. 2-6. 
2 Das Archiv des Bosniaken Osman Pascha, pp. 1-7; Hans Georg Majer, “Verlorene Urkunden und Briefe aus der “Türckischen Kammer.” IV. 

Das Archiv des Bosniaken Osman Pascha”. Die Karlsruher Türkenbeute. Die “Türckische Kammer” des Markgrafen Ludwig Wilhelm von 
Baden-Baden. Die “Türckischen Curiositaeten” der Markgrafen von Baden-Durlach. Bearbeitet von Ernst Petrasch, Reinhard Sänger, Eva 
Zimmermann, Hans Georg Majer. München 1991, pp. 359-362. 

3 Paul Horn, Die Handschriften der Großherzoglich Badischen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe. 2. Orientalische Handschriften. Karl-
sruhe 1892, pp. 41-52. 

4 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, vol. IV, Istanbul 1315/1897, p. 406; İsmail Hâmi Danişmend, Osmanlı Devlet Erkânı. Istanbul 1971, p. 46.
5 See Karl von Lothringen‘s report to Emperor Leopold in: Christoph Boethius, Ruhm-Belorberter und Triumph-leuchtender und Glantz-erhö-

heter Kriegs-Helm Dero Röm. Kayserl. auch zu Hungarn und Böhmen Königl. Maj. und Dero samtlichen Hohen Bunds-Verwandten/ Wider 
den Blut-besprengten Türckischen Tulband. Nürnberg 1687, vol. I, p. 243-244.

6 Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Silahdar Tarihi, vol. 2, Istanbul 1928, p. 155. 
7 For his biography see: Babinger, Das Archiv, 7-15; for some additions and corrections see: Majer, “Verlorene Urkunden”, pp. 360-361.
8 The papers are cited according to the numbers in Babinger’s publication. 
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tioned are missing.9   
Documents on Osman Pasha’s career are the core of the archive. A letter in the Sultan’s own hand (hatt-ı hüma-

yun) datable 1671 urging him to do his duties as Bostancıbaşı, marks its beginning (V). Firmans promoting him to 
the ranks of kaymakam and vizier in 1675 (XVII), governor of Syria in 1677 (firman missing10), governor of Anatolia 
in 1679 (LXV), and finally to governor of Egypt in 1680 (LXXI), with prolongations in 1681 (LXXVI), and 1682 
(LXXVII) structure it chronologically. 

In the archive there are six types of documents: 
Type 1: Personal letters from Sultan Mehmed IV, four beyaz üzerine hatt-ı hümayun (I-IV) written completely 

by the sultan himself, four hatt-ı hümayun (V, LXXVIII, LXXIX, LXXX) written by a clerk for the sultan with an 
addition by the sultan himself and one official firman with a hatt-ı hümayun (XLIX).

Type 2: Nineteen personal letters from the Grand Viziers Köprülüzade Ahmed Pasha (1661-1676) and Kara Mus-
tafa Pasha (1676-1683). Seven of them are accompanying firmans with almost the same wording, twelve of them are 
personal letters of the Grand Viziers. 

Type 3: Thirteen letters of Ağas in different positions. Two letters from Hasan Ağa, Kapu Kethüda of Grand 
Vizier Kara Mustafa Pascha (LXIII, LXXIII), a letter from Ahmed Ağa, Kethüda-ı Bab (LXXIV), eight letters from 
Seyyid  Abdülmu’in Ağa, who administered the cizye of Cyprus for Osman Pasha  (IX, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, LXX), the letter of a Defterdar (?) (LIV), and a letter from Salih Ağa of Iskenderiye (LXXV). 

Type 4: Thirty simple firmans (not splendid berats) promoting him to posts or forwarding orders to him while 
holding different posts.11 

Type 5: Nine defters, composed mostly of one or two pages, listing various items.
Type 6: Two Hüccets of kadis [Damascus (L), Jerusalem (LXIV)].
During World War II Boşnak Osman Pasha’s archive for safety’s sake was evacuated. It never came back. Luckily 

Franz Babinger assisted by J. H. Mordtmann had published 84 of the 92 extant documents already in 1931 in Berlin. 
His facsimile edition entitled “Das Archiv des Bosniaken Osman Pascha” includes an introduction and summaries in 
German. Eight pieces according to him were not worth publishing.12 Of these only one piece, the inventory of Osman 
Pasha’s treasury, has survived, the others are lost.13 Thanks to Babinger’s edition this remarkable archive of a seven-
teenth century Ottoman Vizier and Pasha is preserved at least optically, and can still be used and studied today. 

Some of the documents were transported and kept in textile bags, the address was written on them. Some of the 
bags are still extant.14 The address of others is written on the reverse of the folded documents, so the text itself was 
not visible. In numerous cases Osman Pasha wrote a short summary on the reverse of the document and noted the date 
of receipt. Sometimes he added that he had answered, sometimes even on what date. In that way he was able to find 
documents rather quickly, without having to unfold them. He obviously valued his papers highly and even took them 
along when he was on campaign. His motive seems to have been above all personal and biographical. He kept the 
documents marking his career, he kept those documenting his personal services to the Sultan and the Grand Viziers, 
and he kept those mirroring his varied activities in service of the state, and those concerning his finances. 

Osman Pasha’s archive contains rare documents, above all the original personal letters of Sultan Mehmed IV 
(1648-1687) and the Grand Viziers mentioned above. Such letters were not registered in defters and not many   orig-
inals have been preserved. The firmans sent to Osman Pasha must have been registered in defters, especially in the 
mühimme defterleri, but unfortunately there is almost no mühimme defteri left from the period covered by Osman 
Pasha’s archive.15 Most of the affairs dealt with in Osman Pasha’s firmans can therefore be consulted only in his ar-
chive.16 Documents and defters representing the finances and possessions of a Vizier, especially those showing the 

9 A firman of Mehmed IV ordering Osman Pasha to celebrate the conquest of Çehrin in 1678 is missing, as well as one of the Pasha’s certificates 
of appointment. 

10 Babinger, Das Archiv, p. 10 based the date on Silahdar, Tarih, I, p. 556 und Mehmed Raşid, Tarih, vol. I, Istanbul 1282/1865, p. 337. 
11 In three cases a kadi (Jerusalem, Beyşehir) is addressed together with him (LII, LIII, LXIX). Two copies of firmans concern the kadi of Nikosia 

(Lefkoşe, X) and the Syrian Defterdar (LVII).   
12 Babinger, Das Archiv, p. 21 note 1.
13 See Majer, “Verlorene Urkunden”, pp. 365-366. 
14 See Ernst Petrasch, “Schreibkästchen, Taschen, Briefbeutel”. Die Karlsruher Türkenbeute, pp. 350-355.
15 There are only two special volumes extant: No. 96 a mühimme defteri of the Kaymakam for 1678-79 and No.97 a short ordu mühimmesi (78 

pages) for 1679-81, see: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi. Ankara 1992, p. 85; Istanbul 2017, p. 25 without defining the type of the defters. 
16 As only three of the firmans are addressed to Osman Pasha and also to a kadi, these might be registered in the sicills of Jerusalem and Beyşehir. 

Of Beyşehir, however, there are no sicills extant for the period of Osman Pasha, see: Şer’iye Sicilleri. Mahiyeti, Toplu Kataloğu ve Seçme 
Hükümler. vol. I, Istanbul 1988, p. 176. 
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activities of his financial agent likewise cannot be found very often.  
Babinger characterizes Osman Pasha’s archive as “unique”. It is unique above all because it has been preserved 

for centuries. But is it also unique as the only specimen of a Vizier and Pasha archive ever existing? Most probably not. 
Other Viziers and Pashas must have had their personal archives as well. But I never heard of any other vizier archive 
during all the years I have been working in the field. I must admit, however, that I never was looking for any of them. 
Colleagues and archivists, I spoke to also had never come across such an archive. 

Although general arguments trying to explain the loss of the vizier archives can be found easily, it is unlikely that 
these archives did not leave any    traces behind. Therefore, whoever wants to learn more about them, needs to search 
for traces.

A first trace of a vizier archive can be found in Karlsruhe. It concerns Vizier Abdurrahman Abdi Pasha,17 who 
had powerfully but in vain defended Buda against the Imperials, before it was conquered by them in 1686. A firman 
dating 1682 with a hüccet on its reverse in Karlsruhe,18 four defters in Munich,19 and two defters in Hamburg,20 all 
of them referring to his budget and financial affairs in Egypt, as well as to the provisioning of the Sacred Cities are 
most probably remains of his archive. To this hypothetical archive two outgoing original letters can be added from 
the archives of their recipients. One of them is a letter he wrote as Commander of Kameniçe (Kamjanec-Podilskyj, 
Ukraine) to   Yeniçeri Ağası Tekfurdağlı Bekri Mustafa Ağa on 17 December 1683 complaining about military actions 
of the Poles in Podolia.21 It finally came to Karlsruhe. The other has always been kept in Karlsruhe, as it is a letter 
dating (8 September) 1685 and addressed to Margrave Herrmann von Baden, backing the tentative moves of Grand 
Vizier Melek Ibrahim Pasha towards peace.22 Both originals were lost during World War II, but there is still an edition 
of the letter to the Margrave.23 

The letter just mentioned, sent by Abdurrahman Abdi Pasha to the Yeniçeri Ağası Bekri Mustafa Ağa, was still 
in Bekri Mustafa Pasha’s possession when he had become Pasha and Serdar in 1684. After his defeat at Hamzabeg, it 
was found in the Ottoman camp and presented to Meninski together with the documents from Osman Pasha’s archive. 
A defter on his income (defter-i irad) as Yeniçeri Ağası with entries running from July 1679 to July 1683 had earlier 
been found in the deserted Ottoman camp outside Vienna on 12 September 1683.24 It is the second document hinting 
at the existence of an archive of Bekri Mustafa Pasha.

Manuscript A.F. 159 of the National Library in Vienna is a quite different kind of trace. It contains a great number 
of personal letters written by Rami Mehmed Pasha to other Pashas and the Khans of Crimea during his short period as 
Grand Vizier in 1703. It seems that he had dated his outgoing letters and copied them in a defter. Two of his succes-
sors continued to do so.25 The Vienna manuscript is a copy of that defter. When I showed it around in the Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi, my assumption that it isn’t a regular product of the Ottoman chancellery was confirmed. As an ex-
perienced bureaucrat Rami Mehmed Pasha trod new paths, preserving dated copies of his personal letters for himself 
in a defter. In that way he created a special personal archive, which, however, in contrast to Osman Pasha’s archive, 
assembled exclusively outgoing writings. Joseph von Hammer-Purgstall numbered the letters in the manuscript, for 
the period of Rami Mehmed Pasha he counted 565 letters.26 

17 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmanî, vol. III, Istanbul 1311/1893, p. 316; 
18 Majer, “Verlorene Urkunden und Briefe aus der “Türkischen Kammer”, II. Briefschaften Abdurrahman Paschas”, pp. 357-359: Badische Lan-

desbibliothek Karlsruhe Hs. Rastatt 221, (lost during the Second World War), for a facsimile and a German translation see: Hubert Neumann, 
“Türkische Urkunden und Briefe”, Der Islam, 7 (1917), pp. 288-298.

19 Joseph Aumer, “Türkische Handschriften”, Verzeichnis der orientalischen Handschriften der K. Hof- und Staatsbibliothek in München. Mün-
chen 1875, Reprint Wiesbaden 1970, p. 40: Cod. turc. 143, 144, 145, p. 64; Cod. turc. 240. Aumer’s descriptions of Cod. turc. 143-145 are 
expanded and corrected in: Colin Heywood, “The Red Sea Trade and Ottoman Wakf Support for the Population of Mecca and Medina in the 
Later Seventeenth Century. Notes on an unpublished Ottoman Shipping Register (Munich, Bayerische Staatsbibliothek Cod. turc. 143)”, La 
vie sociale dans les provinces arabes à l’époque ottoman, ed. A. Temimi. Zaghouan 1988, vol. III, pp. 165-184; Reprint: Colin Heywood, 
Ottomanica and Meta-Ottomanica: Studies in and around Ottoman History, 13th-18th Centuries. Istanbul 2013, pp. 194-195.

20 Hans Georg Majer, “Defter”, Janina Karolewski and Yavuz Köse (eds.), Ausstellungskatalog “Wunder der erschaffenen Dinge: Osmanische 
Manuskripte in Hamburger Sammlungen/ Wonders of Creation: Ottoman Manuscripts from Hamburg Collections, = manuscript cultures mc 
No. 9, 2016, pp. 196-197: SUB HH Cod. orient. 17.4, 17a.

21 Babinger, Das Archiv, pp. 2-3; according to the report of Meninski it was dated 22 June 1683, but Babinger read the date of the letter before 
it got lost, it was 27 Zilkade 1094.

22 Abdullah Güllüoğlu, “Büyük Bozgun’un İlk Senelerinde Osmanlı Diplomasisi (1683-1685)”. Deutsch-türkische Begegnungen /Alman Türk 
Tesadüfleri. Festschrift für Kemal Beydilli / Kemal Beydilli’ye Armağan. Hedda Reindl-Kiel and Seyfi Kenan (eds.). Berlin 2013, 88-105.

23 Georg Jacob, “Türkische Urkunden”, Der Islam 17 (1917), 269-275; see also Majer, “Verlorene Urkunden und Briefe, B. Wesirsbrief Abdur-
rahman Paschas”, 358-359.   

24 Bayerische Staatsbibliothek Cod. Turc. 141. I am working on an edition of that   defter. 
25 Hans Georg Majer, “Zwei Inšāʾ Rāmī Meḥmed Paschas in Wien?”, Christa Fragner and Klaus Schwarz (eds.  With a foreword by Bert G. 

Fragner), Osmanistik – Turkologie – Diplomatik. Festgabe an Josef Matuz. Berlin 1992, pp. 201-212.
26 He summarized many of the letters in German, see: Joseph von Hammer[-Purgstall], Geschichte des Osmanischen Reiches, vol. IX, Pest 1833, 

pp. 523-561. 
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If more Vizier and Pasha archives were known, what could researchers expect from them? Osman Pasha’s ar-
chive and the remains of the hypothetical archives of Abdurrahman Abdi Pasha, Bekri Mustafa Pasha, and Rami 
Mehmed Pasha might give us an idea.

The relationship between Sultan and Bostancıbaşı was close, as the Venetian ambassador Giacomo Querini ob-
served in the case of Mehmed IV and Osman Pasha, and he therefore cultivated good contacts to him.27 That closeness 
was corroborated when Mehmed IV informed Osman Pasha in his own hand (beyaz üzerine hatt-ı hümayun) on the 
day and hour of the birth of his second son Ahmed (II), and as he had done before (V) he asked him to do his duties as 
Bostancıbaşı. At another time he ordered him to integrate men from the sultanic gardens into the ranks of the Janissar-
ies (I). Many years later when he was governor of Egypt the Sultan sent him a further beyaz üzerine hatt-ı hümayun 
asking him to assist Mirahor [Sarı] Süleyman Ağa28, whom he had ordered to undertake repairs in Mekka (III). In 
the same way he recommended to him his Imam Ibrahim Efendi29 and Abdülhalim Efendi who came to Cairo during 
their pilgrimage to Mekka. Twice Mehmed IV the hunter thanked for falcons he had received from Egypt (LXXVIII, 
LXXIX) and in another hatt-ı hümayun he praised Osman Pasha for his successful administration of Egypt and sent 
him gifts of honour among them a jewelled saber (LXXX). 

The relationship between Grand Vizier and Vizier had many aspects. Boşnak Osman Pasha received letters sent 
by two Grand Viziers. He took them very seriously and almost always noted on the reverse that he had answered them 
and even at what date. His answers, however, and other letters he wrote, he unfortunately did not register as Rami 
Mehmed Pasha did. Often the letters concern the acquisition and the cultivation of gardens in Istanbul, but also the 
building of a Köşk in Çatalca or the takeover of the new palace of the late Köprülüzade Ahmed Pasha, which the Sul-
tan gave to his daughter Hadice Sultan30 as a present. On the margin of yet another letter Kara Mustafa Pasha informs 
Osman Pasha that the Sultan expects 10.000 gold pieces (altun) of him for being honoured with the Vizierate (XX). 
After the death of Canfeda Hanım who had educated the cariyes staying with her, Osman Pasha received the order to 
bring the cariyes to the Saray, and to send illustrated books in her possession to the court (XXX). All these letters were 
sent to Kaymakam Osman Pasha. As governor he received hardly any letter of that type. In one case, however, Kara 
Mustafa Pasha praises his successful protection of the Hacc procession, and on the margin of the letter he adds in his 
own hand that he had returned from the Polish campaign [21 November 1678] in good health and had been received 
by the Sultan in audience (LIX).  

The main topic of the official firmans Osman Pasha received as Kaymakam are estates, especially the estate of 
the former Grand Vizier Köprülüzade Ahmed Pasha. He had to take over Ahmed Pasha’s new palace for the Sultan, 
and to register and confiscate the rest of the estate, except whatever belonged to the Pasha’s mother. The Vakıf money 
in a sealed room of Köprülüzade Mehmed Pasha’s khan also should not be touched (XXI).  

As can be expected, most of the firmans Osman Pasha received as governor of Syria concern the pilgrimage and 
the protection of the pilgrims against attacks of the Bedouin.31 He got orders to muster and raise troops for the cam-
paigns against Poland in 1676 and Russia in 1680. Before he marched off in spring 1680, however, a firman ordered 
him to investigate upheavals in Ankara and Kırşehir and to punish those responsible together with the kadis of the two 
towns. In Ankara for example the houses of many dignitaries and officials had been plundered and destroyed and the 
sicills of the Naib and the books of the Mufti had been burnt. (LXVIII, LXIX).

As Vali of Egypt he had to deal with the transport of the Egyptian troops, partly using Venetian ships (LXXV), 
and with the Surre to be sent to the Sacred Cities, above all he had to raise the necessary funds. In a letter touching the 
same context the Kapı Kethüda Ahmed Ağa on the margin also forwarded greetings from the Grand Vizier and other 
friends and acquaintances to Osman Pasha.32

Documents and defters on finances and property are an essential part of the Vizier archives. Early in his career 
Osman Pasha was entrusted with the collection of the cizye of Cyprus and his agent reported frequently on it. There 

27 Relazione di Costantinopoli di Giacomo Quirini Bailo letta in Collegio il 6 Giugnio 1676. In: Nicolò Barozzi e Guglielmo Berchet, Relazioni 
degli Ambasciatori e Baili Veneti a Costantinopoli, vol. I, part II, Venice 1873, p. 149.

28 On Sarı Süleyman, his career, and his family see: Hans Georg Majer, “Bavyera ve İstanbul’da İzleri Olan Bir Osmanlı Sadrazamı: Sarı Süley-
man Paşa”. Feridun M. Emecen, Ali Akyıldız, Emrah Safa Gürkan (eds.), Osmanlı İstanbulu III. Istanbul, 2015, pp. 19-51; for an extended 
German version including his Pious Foundations see: “Spuren des osmanischen Großwesirs Sarı Süleyman Pascha in Bayern und Istanbul”, 
EOTHEN. Münchner Beiträge zur Geschichte der Islamischen Kunst und Kultur 7 (2018), pp. 189-224, (unfortunately with a corrupted titel 
beginning wrongly with “Erstellt von”). 

29 Süreyya, Sicill-i Osmanî, I, p. 111; 
30 M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları. Ankara 1980, pp. 68-69; 
31 In this context the fortress of Kerak plays an important role.
32 Except for orders to assemble troops, Osman Pasha’s archive has no relation to war. Abdurrahman Pasha’s hypothetical archive, however, 

contains two letters, written by himself, dealing with aspects of war. Rami Mehmed Paşas hypothetical archive contains many letters ordering 
troops to be send against the opponents from Istanbul shortly before the Edirne Vak’ası. 
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are defters on the income of Osman Pasha (lost completely during World War II), of Abdurrahman Pasha, and of Bekri 
Mustafa Pasha. Other defters tell about Osman Pasha’s treasury33 about his newly acquired swords and quivers and 
to whom they were given (LXXXII). Some defters which were most probably part of Abdurrahman Pasha’s archive 
concern the acquisition of ships, the shipment of provisions for Mekka and Medina, and the distribution of financial 
support to almost 1.200 recipients during his period of office in Egypt.34 

The documents mentioned contain useful and sometimes unique details for studies on biography, careers, net-
works, economic and social history, diplomatic history, political and military history of the Seventeenth and Eigh-
teenth Centuries. If there were more vizier archives, historical research would profit considerably. For the time being, 
however, we seem to be confronted with the almost complete loss of other vizier archives. Osman Pasha’s archive was 
in a way exceptionally lucky, as it was saved, kept together, and preserved for centuries by its new princely owners. 
The archives of a few other princely families, house original letters of some Ottoman viziers or pashas which members 
of these families once had   received.35 Similarly Ottoman vizier archives would contain, like Osman Pasha’s archive, 
writings received from fellow viziers and the archives of these fellow viziers would consequently contain the writings 
sent by their colleagues. A highly interesting network most probably would surface.      General arguments explain-
ing the loss of most vizier archives can be found easily: War, fire, water, insects, lack of interest, neglect, the rarity 
of viziers’ permanent family residences, dangerous travels to faraway posts. But there ought to be at least traces like 
those mentioned. Former vizier families might still own archives or parts of archives, as for example the Bayramoğlu 
family, not a vizier family but descendants of the Derviş Şeyh Hacı Bayram-ı Veli, that owns a family archive.36 There 
might have been papers of viziers and their families in türbes and other vakıf buildings, brought to the Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi together with the other valuables. In the museum I was told, however, that the writings brought there, 
have not yet been sorted out and therefore are unfortunately not accessible for the time being. Traces might be found 
in books collecting model letters (inşa). Remains of confiscated vizier archives might be found in the Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi etc.etc...     

Seemingly isolated documents addressed to the same vizier or dealing with him, when grouped together, might 
hint at a lost vizier archive, If, all of us – sayın meslektaşlarım – keep that in mind, I am quite sure that more traces 
of lost vizier archives will turn up in the future and will further our knowledge of the vizier archives, an almost lost 
aspect of Ottoman cultural history. 

 ABSTRACT
The papers of Boşnak Osman Pasha housed in Karlsruhe since the late seventeenth century, were lost during the 

Second World War. Nonetheless, thanks to the facsimile edition published by Franz Babinger in 1931 the study of the 
papers, being understood as a specimen of the archives of Ottoman Viziers and Pashas is therefore still possible today. 
Among the writings contained in the archive there are: hatt-ı hümayuns, personal letters (mektub) of Grand Viziers, 
imperial commands (fermans), judicial documents, and a variety of short registers (defters), mostly concerning finan-
cial affairs. Most of the pieces are unique either because they have never been registered elsewhere or because the 
registers have been lost. Boşnak Osman Pasha surely was not the only vizier keeping his papers together in an archive. 
Other Ottoman viziers and pashas must also have had archives, although there is a surprising lack of knowledge con-
cerning their fate. Even if many of these archives have really been completely lost, traces of others might still be there. 
Scattered papers of Abdurrahman Abdi Pasha, Tekfurdağlı Bekri Mustafa Pasha and Rami Mehmed Pasha seem to be 
such traces. I hope that further traces will be found in the future.

Key Words: Boşnak Osman Pasha, Vizier and Pasha Archives

ÖZET

On yedinci yüzyıldan beri Karlsruhe’de saklanan Boşnak Osman Paşa’ya ait olan belgeler İkinci Dünya Harbinde 
kayboldular. Ama, 1931 senesinde Franz Babinger tarafından neşredilen faksimile edisyonu sayesinde, bu belgeler 
Osmanlı vezir ve paşa arşivlerine bir örnek olarak hâlâ araştırılabilir. Hatt-ı hümayunlar, Sadrazamların mektupları, 
fermanlar, hüccetler ve mali işler ile ilgili olan çeşitli küçük defterler bu arşivin belgeleri arasındadır. Kısmen hiçbir 
deftere kaydedilmediklerinden dolayı, kısmen de içlerine kopya edilen defterlerin kaybolmuş olmasından dolayı bu 

33 Majer, “Handschriften und Defter. Das Schatzkammer- Inventar des Bosniaken Osman Pascha“, Die Karlsruher Türkenbeute, pp. 365-366: 
(Badische Landesbibliothek Karlsruhe Hs. Rastatt 325) 

34 Majer, “Defter“, Karolewski and Köse (eds.), Wunder der erschaffenen Dinge, pp. 196-197: Cod. orient. 17a.  
35 For a rich and well edited example see: Türkische Schriften aus dem Archive des Palatins Nikolaus Esterházy 1606-1645. Redigiert von Lu-

dwig Fekete. Budapest 1932.
36 Fuat Bayramoğlu, Hacı Bayram-ı Veli. Yaşamı – Soyu – Vakfı, vol. I-II. Ankara 1983, volume II: Belgeler contains the archive.
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belgelerin çoğu tek nüshadır. Boşnak Osman Paşa, kendi belgelerini bir arşiv halinde saklayan tek vezir değildi, mu-
hakkak diğer paşaların da arşivleri de mevcuttu. Maalesef bu arşivlerin talihi hakkında bilgimiz yok gibi. Bu arşivlerin 
çoğu kaybolmuş olsa da bazılarının izleri hâlâ bulunabilir. Abdurrahman Abdi Paşa, Tekfurdağlı Bekri Mustafa Paşa 
ve Rami Mehmed Paşa ile ilgili dağınık belgeler, onların arşivlerinden izler olabilir. Bunun gibi daha çok izlerin gele-
cekte meydana çıkacağını umuyorum.

Anahtar Kelimeler: Boşnak Osman Paşa, Vezir ve Paşa Arşivleri
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OSMANLI ŞEHIR ARAŞTIRMALARINDA EVKÂF TAHRIR 
DEFTERLERININ ÖNEMI: LIVÂ-I ŞAM EVKÂF VE EMLÂK 
TAHRIR DEFTERININ ANLATTIKLARI

Hasan Hüseyin GÜNEŞ*

GIRIŞ

Osmanlılar tarafından gayrimüslim bir devlete ait bir toprak parçası fethedildiğinde buranın direkt kontörlü-
nün sağlandığının en bariz göstergelerinden biri fethedilen yerin nüfus ve ekonomik kaynaklarının kaydedilmesiydi.1 
Benzer bir durum Müslüman bir ülkenin bir kısmının veya tamamının zapt edilmesi durumunda da geçerliydi. Buna 
binaen Şam coğrafyasının Memlüklerden alınması akabinde burada yapılan en önemli faaliyetlerden biri bölgenin 
nüfus ve iktisadi kaynaklarını tahrir etmek olmuştur. Bölgede gerek Eyyübi ve gerekse Memlükler döneminde kuru-
lan vakıflara Osmanlının yönetimi zamanında eklenen birçok vakıf olduğundan vakıfların kadılarca tescil edilmesi 
haricinde envanterlerinin tutulması merkezi yönetim için zaruri bir ihtiyaçtı. Bu nedenle nüfus ve ekonomik envanter 
şeklinde tutulan iki tahrir dışında evkâf tahrîr defterleri ile vakıflar da kayıt altına alınmıştır. Böylece hangi vakfın kim 
tarafından ne zaman ve hangi gayeler gözetilerek kurulduğu arşivlenmekteydi. Bu çerçevede Şam eyalet merkezinin 
ve ona tabi olan sancakların vakıf envanterinin XVI. yüzyılda tespit edildiği görülmektedir. 

Örnek verilecek olursa 16. Yüzyılda Şam eyaletine bağlı Kudüs sancağının yüzyıla ait bir müstakil vakıf tahrir 
defteri bulunmaktadır. Tapu-Kadastro Genel Müdürlüğü arşivinde 406 (514/539) numarasıyla yer alan bu defter Baş-
bakanlık Osmanlı arşivinde TT 342 numarayla kayıtlıdır ve 970/1562 yılına aittir. Diğer taraftan Kudüs ve çevresi ile 
ilgili Başbakanlık Osmanlı arşivinde 522 nolu bir başka tapu tahrir defteri de bulunmaktadır. Defterde bir tarih bulun-
mamakta olup İpşirli’ye göre defter hicri 953/ (miladi1546-1547) tarihlidir. Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 602 nolu 
bir başka evkaf tahrir defteri daha vardır ki bu defter Şam merkez eyaletinin vakıf kayıtları bulunmaktadır. Defterde 
bir tarih bulunmamakta olup İpşirli’ye göre defter hicri 940 (miladi1533-1534) tarihlidir. Bu araştırmada incelenen bu 
defter Şam, Sayda, Kudüs, Halilurrahman, Gazze, Remle, Safed ve Nablus’taki evkafı kapsayan mufassal bir defter-
dir. Ancak vakıflar şehirlere göre taksim edilmemiş olup karışık yazılmıştır. 2

Aşağıda 602 Numaralı Şam evkâf ve emlâk tahrir defterindeki sancakların ve eyalet merkezinin defter içerisinde-
ki yerleri tabloda gösterilmiştir. Burada en dikkat çekici husus Şam eyaletindeki vakıfların defter içerisindeki kapsamı 
diğer vakıflardan çok olması değil, Şam merkezli vakıfların defterde bulunan Şam merkezli emlâktan nicelik bakı-
mından çok daha fazla olmasıdır. Buradan hareketle vakfa müsakkafat olabilecek mülklerin vakfa dönüşme sürecinin 
şehir emlâki için söz konusu olduğu tahmin edilebilir. Tabii bu varsayımı destekleyecek daha kapsamlı araştırmalara 
ihtiyaç vardır.

∗ Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Ünv., Tarih Bölümü. email: hasan.h.gunes@gmail.com
1 Halil İnalcık, “Osmanlı Fetih Yöntemleri”, Söğüt’ten İstanbul’a, (Derleyenler: Oktay Özel-Mehmet Öz), İmge yay., Ankara 2000, s. 443.
2 Bu tarihlendirmenin doğru olmadığını belirtmek gerekmektedir. İpşirli, defterde 940/1533-34 yılına ait bir vakfiyeden hareketle, Osmanlının 

Şam diyarını zaptı akabinde yaptığı ilk kayıt işlemi olduğuna dair bir tahmin yürütmüştür. Oysa defterde 990/1582 yılına ait bir vakıf bulun-
maktadır. Evkâf ve Emlâku Müslimîn fî Filistîn, Munazzamatu Mutemerul İslami,  Haz: Mehmet İpşirli, İstanbul 1402/1982, s. Lam. İpşirili 
defterde 243 vakfın kaydedildiği ve bunların livaların isimleriyle tertip edilmediğini belirterek bir başka hataya daha düşmüştür. Nitekim bu 
çalışma için incelenen 1-424 sahifeleri arasında1238 vakfın kaydedildiği görülmüştür. Ayrıca işaret ettiğimiz sahife aralığında vakıfların mun-
tazam kaydedilmediği doğruysa da birçoğunun Şam-Dımaşk merkezli vakıf olduğunu belirtmemiz yerinde olacaktır. Bunların dışında kalan 
vakıfların Safed, Beyrut gibi şehirlere aittir ve defter düzeni araştırmada önemsenecek kadar bir zorluğu içermemektedir. Tüm bu bilgilerin 
yanı sıra, defter tertibinin bozulmaması için 424-495 sahifeleri aralığında Halilurrahman, Kudüs, Gazze gibi şehirlerdeki vakıflar ayrı başlıklar 
altında toplanmıştır.
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Tablo-1. 602 Numaralı Şam evkâf ve emlâk tahrir defterindeki şehirlerin defter içerisindeki yeri. 

Sahife Sahife

1 Evkâf-ı Livâ-i Şâm başı 425-425 Kuds-i Şerîf Evkâfı

344 Evkâf-ı Livâ-i Şâm sonu 428-463 Kuds-i Şerîf, Gazze, Remle, 
Safed, Nablus Evkâfı

345 Emlâk-ı Livâ-i Şâm başı 466-497 Kuds-i Şerîf, Gazze, Remle, 
Safed, Nablus Emlâkı

381 Emlâk-ı Livâ-i Şâm sonu

382 Bu sahifeden itibaren Latin sayılar iki farkla yazılmıştır.

424-425 Halilurrahman evkâfı

Defter Şam merkezli vakıfların cinsiyet ve dinî aidiyetler açısından dağılımı hakkında ipuçları sunmaktadır. Buna 
göre Müslümanlar tarafından tesis edilmiş 1222 vakfın 1106 adedi erkekler, 116 tanesi ise kadınlar tarafından kurul-
muştur. Gayrimüslim erkeklerin kurduğu vakıfla 12 iken gayrimüslim kadınlar tarafından sadece 4 vakfın kurulduğu 
görülmüştür. Toplam 16 gayrimüslim vakfının Müslüman vakıflara oranla çok az olduğu ortadadır. Ancak hatırlanma-
sı gereken husus, bazı Müslüman vakıflarının tescil edilmesine rağmen deftere işlenmemesi mümkün olduğu gibi aynı 
durumun gayrimüslim vakıfları için de geçerli olduğudur. Her ne kadar ihtimal dâhilinde bir varsayım olsa da bu nevi 
vakıfların gayrimüslim vakıf sayısını çokça arttıracağını düşünmek pek mümkün görünmemektedir.

Gayrimüslim Vakıfları

Şam ahalisinin hayırseverlerinden olduklarını defterimizde müşahede ettiğimiz gayrimüslimlerin Arap coğrafya-
sındaki mevcudiyeti çok eskilere dayanmaktadır. Şam’ın iktisadî, içtimaî konumu göz önünde bulundurulduğunda bu 
denli önemli bir merkezde şehrin kimliğinde önemli bir paya sahip olduklarını düşünmek yanlış olmayacaktır.3 

Tablo-2. 602 Numaralı Şam evkâf ve emlâk tahrir defterindeki vakıfların 
Müslim/Gayrimüslim, Kadın/Erkek dağılımı.

VAKIF ADEDİ VÂKIF VÂKIFE DİNİ DAĞILIM

1238 Müslim Müslime

1106 116 1222

Gayrimüslim  Gayrimüslime

14 4 18

TOPLAM 11204 120 1240

Bostan, mezra, arazi, üzüm bahçesi ve çiftlik vakfettikleri görülen gayrimüslimlerin vakıf kurma gayelerinin 
Şamlı Müslümanlardan pek farklı olmadığını aşağıdaki tablo ortaya koymaktadır. Dini kurumlar için yapılan vakıflar 

3 Osmanlı Arap coğrafyasında Hristiyan ve Yahudiler hakkında geniş malumat için bkz., Bruce Masters, Christians and Jews in the Ottoman 
Arab World The Roots of Sectarianism, Canbridge Universty press, Canbridge 2001. XVIII. ve XIX. yüzyılda Halep ve Şam gayrimsüslimleri 
için bkz., Yoram Shalim, Nicht-Muslime und Fremde in Aleppo und Damaskus im 18. und in der Ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Klaus 
Schwarz yay., İslamkundliche Untersuchungen, Berlin 1996. Osmanlının Şam’ı kendi şehir poltikaları çerçesinde dönüştürmesi hakkında 
bkz., Giulia Annalinda Neglia, Processes of Formation of Ottoman Damascus The Transformation of a Medieval City https://www.resear-
chgate.net/publication/281038005 (17.11.2018). Şam gayrimüsleriyle ilgili el-Alebî’nin çalışmasını da burada hatırlatmak gerekir. Osmanlı 
Şam’ının Yahudi cemaatini konu alan bu eser her ne kadar belge tahlillere soyunmamış olsa da XVI. yüzyılın sonlarından başlayıp XX. yüz-
yılın ilk dokuz yılını ele ihtiva eden Osmanlı kadı sicillerini derlemişir. Ayrıntı için Ekrem Hasan el-Alebî, Yehûdu’ş-Şâm fi’l-Asri’l-Usmânî 
min Hilâli’s-Sicillâti’l-Mehâkimi’ş-Şer‘iyye fî Merkezi’l-Vesâiki’t-Târîhiyye 991-1336/1583-1909, Meşuratu’l-Heyeti’l-Ammei’s-Suriyye 
li’l-Küttab, Dımaşk 2011. Ayrıca Osmanlıda millet sistemi uygulamasının değerlendirmesi için bkz., Gülcan Avşin Güneş, “Osmanlı Devle-
ti’nin Gayrimüslimlere Bakışı ve Klasik Dönem Millet Sistemi”, Sosyal ve Kültürel Araştırmalar Dergisi (The Journal of Social and Cultural 
Studies), Cilt/Volume: I, Sayı/Issue: 2, Yıl/Year: 2015, s. 1-30.

4 Bu sayı içerisinde kurucusu verilmemiş olan bazı medrese vakıfları gibi evkâf bulunmaktadır.
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gibi aile vakıfları da bulunmaktaydı. el-Muallim Sadaka b. Yusuf el-Yehudî ise Müslüman fakirleri vakfına dâhil 
edecek kadar vakfının kapsamını genişletmişi.5 Gayrimüslimler de tıpkı Müslümanlar gibi hayri ve zürri vakıflar 
oluşturmuşlardı. Cami mescit gibi Müslüman vakıf cihetlerinin yerini deyrler, manastırlar vb. kurumlar almıştı. Kimi 
zaman vakıfların Karayin, Samiri gibi cemaatlerin menfaatine vakfedildiği de olurdu. Kimi zaman cihet Şam dışında 
olabilmekteydi. Kuds-i Şerif’te mukim olan Ferecullah b. İbrahim el-Yahudi adındaki şahıs Kudüs’te Yahudilere vak-
fedilmiş olan evlerin hizmetkârlığını yapmaktaydı. el-Muallim Sadaka b. Yusuf el-Yehudî kurduğu vakıfların birini 
onun için tahsis etmeyi bu nedenle önemsemiş olmalıydı.6 Kudüs haricinde Şam’a uzak olan bir başka yer Halil şeh-
riydi. Burada bulunan bir mekân Müslümanlar için olduğu kadar Yahudiler için özel bir konuma sahipti. Bu mekânın 
özelliği Hz. İbrahim, eşi Hz. Sare ve oğlu Hz. İshak gibi önemli isimlerin metfun olmasıydı. Bu nedenle Yahudi vakıf-
larının özellikle cihetin ilk muhatabı olan soy veya ondan sonraki muhatapları ortadan kalkarsa, vakıf gelirlerinin Hz. 
İbrahim haremi için tahsis edildiği görülmektedir. Ayrıca aylak, miskin, fakir ve manastır görevlileri de kimi vakıfların 
mürtezikası arasında bulunmaktaydı.7

Tablo-3. 602 Numaralı Şam evkâf ve emlâk tahrir defterindeki Gayrimüslim Vakıfları

Sıra Sahife Vâkıf Vakıf Ciheti Yıl

1 140
İbrahim b. Mansur 
b. Abdülaziz 
en-Nasranî

Vakfın yarısı Deyru Turisina’ya gidenler, diğer yarısı Kudüs haricinde bulunan 
Deyru Saydanaya için. 791

2 188 Abdüddaim Musa 
el-Yehudî Karayin Yahudilerine sonra mutlak olarak fukaraya. 926

3 190
el-Muallim 
Sadaka b. Yusuf 
el-Yehudî

Evladı ve nesline, sonra kardeşi Şumeyl’e ve onun evladına sonra Sadaka Ab-
dülveli’nin zürriyetinden kim bulunuyorsa, yoksa fakir Karayin Yahudilerine, 
yoksa mutlak olarak fukaraya.

919

4 190
el-Muallim 
Sadaka b. Yusuf 
el-Yehudî

Evladı ve nesline, sonra kardeşi Şumeyl’e ve onun evladına sonra Sadaka Ab-
dülveli’nin zürriyetinden kim bulunuyorsa, yoksa fakir Karayin Yahudilerine, 
yoksa Müslüman olan miskin fukaraya.

924

5 190
el-Muallim 
Sadaka b. Yusuf 
el-Yehudî

Karayin Yahudilerine, mümkün olmazsa Hz. İbrahim haremine. 919

6 191
el-Muallim 
Sadaka b. Yusuf 
el-Yehudî

Kuds-i Şerif’te mukim olan Ferecullah b. İbrahim el-Yahudi’ye; bu şahıs 
Kudüs’te Yahudilere vakfedilmiş olan evlerin hadimidir. Ondan sonra diğer 
hizmetkâra; mazur olursa Karayine’l-Fukara’ya, sonra Hz. İbrahim’e.

919

7 200 Ebu’l-Merca b. 
İshak es-Samirî

Kendine ve sonra nazır olacak kişiye; gelirden artandan her ay 400 dirheme 60 
rıtıl zeytinyağı Samiri fukaraya dağıtılacak, artan vâkıfın evladına ve nesline; 
sonra vâkıfın kardeşinin kızına, sonra kardeşinin evlad ve nesline, inkırazdan 
sonra Hz. İbrahim Haremine

925

8 200 Hibe b. Ebi’l-
Hayr es-Samirî

Kendine evlad ve nesline; inkırazdan sonra yarısı Nablus’taki Samiri fu-
karaya,  rub’u Se’âlîku’-Samireti’l-Hâdûniyye’ye, rub’u Tevrat fukarasına 
(Fukarâu’t-Tevrâtiyye). Mazur olursa Hz. İbrahim haremine

825

9 244 el-Hakim Süley-
man en-Nasranî

Evladına, nesil ve zürriyetine; sonra Deyrı Turi Sina’da mukim olan Nasranî 
ruhbanlara ve oraya gidenlere; olmazsa Hz. İbrahim haremine 812

10 245
İbrahim b. Mansur 
b. Abdülaziz 
en-Nasranî

Vakfın yarısı Deyru Turisina’ya gidenler, diğer yarısı Kudüs haricinde bulunan 
Deyru Saydanaya için. 791

11 264 Alâ Deyri Tûri 
Sina 936

5 602 Numaralı Tapu Tahrir Defteri,  s. 190. (Defter bundan sonra Şam Tahrir Defteri, ŞTD şeklinde kısaltılarak verilecektir.)
6 ŞTD, s. 191.
7 Ebu’l-Merca b. İshak es-Samirî kuruduğu vakfı kendine ve sonra nazır olacak kişiye şart koşmuştu. Gelirden her ay 400 dirheme 60 rıtıl zey-

tinyağı Samiri fukaraya dağıtılacaktı. Artan para vâkıfın evladına ve nesline intikal edecekti.; sonra vâkıfın kardeşinin kızına, sonra kardeşinin 
evlât ve nesline, inkırazdan sonra Hz. İbrahim Haremine bağlamıştı. Bkz.,  ŞTD, s. 200. İbrahim b. Mansur b. Abdülaziz en-Nasranî ise vakıf 
gelirinin yarısını Deyru Turisina’ya gidenlere, diğer yarısı Kudüs haricinde bulunan Deyru Saydanaya için tahsis etmişti.  Bkz.,  ŞTD, s. 245. 
Setite bnt. İbrahim es-Samiriyye de iki vakıf kurmuştu. Bunlardan biri zürri vakıf iken diğeri hayri vakıftı. Sadece Samirî mesakin ve fukaraya 
tahsis edilmişti. Bkz., ŞTD, s. 302-303. Tablo-3’te bu vakıfların yanı sıra diğer gayrimüslim vakıflarının ayrıntıları verilmiştir.
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12 264
Safi İlyas b. 
Sem’ân en-Nas-
ranî

İki kızına sonra Turi Sina fukarasına. 856

13 299 Hatun bnt. Ab-
dullah

Kendine, sonra südüsü Hz. İbrahim (haremi) maslahatına; sülüsü Samiri seâli-
ke(aylak, miskin), sülüsan ise makamına göre Dımaşk Samirilerine. 898

14 302 Mercan b. Safi 
es-Samirî

Kendinden sonra evladına, sonra kardeşinin evladına, sonra neslinden ve ya-
kınlarından olana, sonra Hz. İbrahim (haremi) için. 933

15 302 Setite bnt. İbrahim 
es-Samiriyye

Kendine ve oğlu Mercan’a; sonra kendi nesline, inkırazdan sonra Hz. İbrahim 
haremine. 936

16 303 Setite el-mezkûre Samirî mesakin ve fukaraya 936

17 303 Yusuf b. Fazlus-
samirî

Kendine sonra kızına, sonra kendi nesline, inkırazdan sonra Hz. İbrahim hare-
mine. 930

18 332 Alâ mesâlihi rebîbât el-mukîmîn bi-Deyri Kara

 
Müslüman nüfusun gayrimüslimlerden fazla oluşu şehrin müesseseleşmesinde onları hâkim unsur kılmak-

taydı. Bu bağlamda Osmanlı merkezi yönetiminin şehirlerin İslami bir görünümünü “arzuladığı” düşünülse de aslında 
pragmatik bir gerçekliğe dayanmaktaydı ki bu da çoğunluğun isteğine kulak kabartmaktan ibaretti. Osmanlı sultanları 
ve bürokrasisi selefleri olan yönetici devletlerin geleneğine bağlı kalarak hayırsever projelerini imparatorluğun dört 
bir yanına yayma gayreti içerisindeydiler. Tebaa için, yöneticilerinin kendi şehirlerindeki ve gitmeye fırsat buldukları 
diğer yerleşim bölgelerindeki nüfuza öykünmek önemliydi. 

Nüfuzun ilk halkası aileyi kapsamaktaydı; Şamlı Müslüman hayırseverler Memâlik-i Osmaniyye’nin diğer bir-
çok vakıf kurucusu gibi çoğu defa müessesenin vâkıfın çocuklarına fayda sağlaması beklentisi içindeydi. Söz konusu 
durumun hayırsever kişinin kendi ailesi içerisindeki otoritesini arttırdığı, sağlamlaştırdığı gibi konular henüz lite-
ratürde gerektiği şekilde yer bulmamıştır. Oysa Osmanlı hanedanı gibi büyük bir ailede vakıfların aile içerisindeki 
hiyerarşiyi ortaya koymak açısından önemli bir gösterge olduğuna dair ciddi göndermeler mevcuttur.8 Zarimî İbrahim 
b. Şadi Bek’in kurduğu vakıftan yararlanabileceklerden biri eşiydi; ancak hanımı kendi kızından sonra bu hakka sahip 
olacaktı ve vakıf menfaatinin kendine intikali vâkıfla evli kalmasına bağlı kılınmıştı.9

Sa’du’l-Mülûk bnt. Zeyneddin gibi düşünen Şam kadınları doğmamış çocuklarına10  veya Nasıri Muhammed 
b. Mencik gibi emzikli oğlu Seydi İbrahim için vakıf kurmuşsa11 da şehrin hayır kurumları sadece zürri vakıflardan 
müteşekkil değildi. Zaviye, medrese, cami, mescit, hastane, ribat gibi şehir kurumlarının her biri varlığını Şam hayır-
severlerinin ihsanlarına borçluydu. Adı geçen yapıların her birinin şehir hayatında şüphesiz önemli fonksiyonları bu-
lunmaktaydı. Şam’ın hayat bulmasını ve yaşamını gerektiği şekilde sürdürmesini sağlayan kılcal damarları bu kurum-
lardı.  İçlerinde kan yerine durmaksızın devam eden bir insan akışı söz konusuydu. İnsanlar ve kurumlar arasındaki 
ilişkiyi adeta bir kalp misali domine eden en önemli kurumlardan birinin vakıf olduğunu vurgulamak gerekmektedir.

Zeyneddin Ebu Bekir b. Yahya’nın tesis ettiği gibi bazı vakıflar Şam şehrinin fakir ve miskinleri için yemek 
pişirmekteydi. Yemek dağıtımının bayramda ve tasua gününde yapılması istemişti. 12 Şehrin bazı fakirleri medrese 
gibi diğer vakıf kuruluşlarında kalmaktaydı. Babası da ilmiye sınıfına mensup olan Kadı Bedreddin, kuruduğu vakfın 
sadece medreseye değil burada bulunan fakirlere de yarar sağlamasını şart koşmuştu.13

8 Amy Singer, Osmanlı’da Hayırseverlik Kudüs’te Bir Haseki Sultan İmareti, (Çev. Dilek Şendil), Tarih Vakfı Yurt yay., İstanbul 2005.
9 ŞTD, s. 22-23.
10 ŞTD, s. 20.
11 ŞTD, s. 22.
12 ŞTD, s. 13.
13 ŞTD, s. 19-20.
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Tablo-4. 602 Numaralı Şam evkâf ve emlâk tahrir defterindeki Müslüman Vakıflarına örnekler

VÂKIF TARİH ÖZELLİĞİ CİNSİYET

1 Şemseddin b. Muhammed b. Kemaleddin b. el-Hilal 769 E

2 Şibeddin Ahmed el-Mağribî 871 E

3 Saadat ve Receb ibneta  Abdülkadir b. divanil-kal’a 906 E

4 Mehmed b. Sudeys el-Yunusi 916 Zaviye E

5 Şerefuddin İsa b. Abdullah el-Karî 883 Salahiyye Vakfı E

6 Eşrefî İsa el-Karî 892 E

7 Bahauddin Muhammed b. Attur 910 E

8 Bahauddin Muhammed b. Attur 901 E

9 Nureddin eş-Şehid 566 Mescid E

10 Selahaddin b. Cemaleddin el-Adevî 895 Bimaristan/Medrese E

11 Şemseddin b. Şihabuddin el-Adevî 871 Bimaristan/Sahil 
burçları E

12 Şemseddin b. Şihabuddin el-Adevî 871 Bimaristan/Medrese/
Fukara E

13 Selahaddin b. Cemaleddin el-Adevî 866 E

14 Şemseddin b. Şihabuddin el-Adevî 858 Fukara/Mesakin/Uteka E

15 Şemseddin b. Şihabuddin el-Adevî 854 Fukara/Mesakin E

16 Muhammed b. Yusuf el-Muvakki’ 921 E

17 Seyyid Zeyneddin Ömer b. Seyyid Seyyid Muhammed el-Mu-
vakki’ 904 Zaviye E

18
Seyyid Kemaleddin Muhammed b. Seyyid Ömer ki Ya’u(va) 
Şeyhi oğlu denmekle meşhurdur, ve onun kardeşi Seyyid Mah-
mud.

920 Zaviye E

19 Takiyuddin Ebu Bekir b. Muhammed b. Ahmed b. Ebu Bekir 
ed-Devadarî 876 Fukara/Mesakin/Dul 

kadınlar E

20 Sare bnt. İbrahim b. Yusuf 891 Kız kardeşe/Fukara/
Mesakin K

21 Ali b. Ahmed b. ebu Bekir b. el-Harezmî 866 Kız kardeşe/Mesacid/
Sadat E

22 Ahmed b. Sunkur 897 Çocuklarına E

23 Sare bnt. Muhammed b. Ahmed ed-Devidar 897 Çocuklarına K

24 Sultan Süleyman Han
Evaili Safer 
929/Aralık 

1522
E

25 Muhibbuddin b. Şerefuddin b. Ferfur 894 Çocuklarına E

26 Muhibbuddin el-mezbur 864 Kızına E

27 Muhibbuddin el-mezbur 891 Akrabaları ve kızlarına E

28 Muhibbuddin el-Ferfur (el-mezbur) 888 Akrabalarına E

29 Şerefuddin b. Ferfur 766 E

30 Muhibbuddin el-mezbur 894 E

31 Şibeddin Ahmed b. Şemseddin Muhammed el-Musulî 837 Zaviye E
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32 Zeyneddin Ebu Bekir b. Yahya 865
Bayram günleri ve 
tasua günü yemek 
dağıtımı

E

33 Sultan Meliku’z-Zahir Ebu Said Berkuk 788 Medrese E

34 Rükneddin Beybars el-Calıkî 702 Türbe/Uteka/Fukara E

35 Nasiruddin Muhammed b. Sadeddin el-Mencikî 839 Mücavir/Dul/ Aciz 
mutallak kadınlar E

36 Kadı Muhibbuddin 906 Çocuklarına E

37 Sare Hatun bnt. Hoşkadem b. Hirzullah 896 Cami imamına K

38 Abdürezzak b. Ahmed el-Harizatî 893 Cami imamına E

39 Şemseddin Abdülbaki Ali b. Abdülbaki el-Hanbelî 801 Camiye E

40 Zeyneddin Ali b. Ekrem 923 Akraba/ E

41 Şeyh Bedreddin Nasiruddin el-Bekri 935 Çocuklarına E

42 Yahya b. Ahmed b. Tabbâl 932 E

43 Ömer b. Muhammed b. Sadeddin b. Mencik 871 Çocuklarına/Utekaya E

44 Takiyuddin b. Zeyneddin . Alauddin et-Tevakî 901 Kızlarına E

45 Şemseddin b. Şihabuddin el-Adevî 867 Askerî E

46 Şemseddin b. Şihabuddin el-Adevî 861 Askerî E

47 Selahaddin b. Cemaleddin el-Adevî 903 Eşine/Askerî E

48 Seyyid Muhammed b. Nureddin Ali el-Hüseynî ez-Zurey’î 932 Çocuklarına E

49 Bay Hatun bnt. Nasiruddin b. ez-Zeynî İkmus(?) 774 Çocuklarına K

50 Şemseddin b. Şihabuddin el-Akrî el-ma’ruf bi’L-Kayyât 877 Çocuklarına/Eytama E

51 Cemaleddin b. Tayman 856 Çocuklarına E

52 Kadı Bedreddin ibn Kadı İzraat 866 Medrese ve buradaki 
fukaraya E

53 Sağiye köyü ahalisinden Ebu’l-Hasan b. Ebi’l-Hasan b. Oman 723 Çocuklarına E

54 Fazl b. Şemseddin en-Nahilî 800 Çocuklarına E

55 Sa’du’l-Mülûk bnt. Zeyneddin b. Bayezid 922 Babası ve henüz olma-
yan çocuklarına K

56 Hasan b. Mahmud b. Remmu 853 Vakıf mahsûlünden 
tasarruf edene E

57 Hatice Hatun bnt. Abdülvehhab b. Muhammed 912 K

58 Sibay’ın kölesi Nem b. Abdullah 928 E

59 Nasıri Muhammed b. Mencik 832 Mescide E

60 Nasıri Muhammed b. Mencik el-mezbur 832 Vâkıfın emzikli oğlu 
Seydi İbrahim E

61 Zeyneddin Abdurrahman b. Alauddin Ali b. Şağuri el-Karzi 849 E

62 Şemseddin Muhammed b. Şihabuddin Ahmed b. Eynebek 
el-Müezzin eş-şehir bi-İnbi Kuseyri 840 E

63 ez-Zarimî İbrahim b. Şadi Bek 913
Kız kardeşi/evli kal-
ması şartıyla karısına/
kadıya

E

64 Ferhad Paşa Kethüdası Cafer Bek b. Abdullah 939 Halilurrahman suyol-
ları E

65 Tatar Berat bnt. Muhammed 936 K

66 Selma Hatun bnt. Zeyneddin Ömer ve kızı Fatma bnt. Şemseddin 
Muhammed b. Eba Yezid 843 Çocuklarına/Medre-

seye K
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Şehrin kimi sakinleri kurdukları vakıflardan istifade edecek kişilerin çeşitliliğini sağlamaya çalışmaktaydı. Bun-
lardan biri olan Eşrefî İsa el-Karî, çocuklarına, inkırazdan sonra ise üçte biri Haremeyn fukarasına verilecek şekilde 
bir vakıf kurmuştu. Üçte bir Emevi camii müezzinlerine ve üçte bir de bir ve sadakaya kullanılacaktı.14 Bu çeşitli-
liğin gerçekleşmesi, örnekte görüldüğü gibi, çoğu zaman vakıf yönetiminin kurucu kişiden sonra kendilerine şart 
koşulduğu evladın ve/veya nesillerinin son bulmasıyla gerçekleşmekteydi.  Şibeddin Ahmed el-Mağribî gibi kişilerin 
kurdukları vakıfların yönetimi kendilerinden sonra -belki de çocukları olmadığından- azat ettikleri kölelerine devret-
mekteydi.15 Bununla birlikte kölelerin vakıfları yok değğildi. Sibay’ın kölesi Nem b. Abdullah çocuklarına, neslinin 
inkırazdan sonraysa üçte biri Haremeyn fukarasına verilmek üzere bir vakıf kurmuştu. Geri kalan üçte bir Emevi camii 
müezzinlerine verilecek ve son üçte bir de sadaka olarak dağıtılacaktı.16

 Birçok Müslüman için olduğu gibi Mekke ve Medine’nin Şam Müslümanları için özel bir konumu bulun-
maktaydı. Nasiruddin Muhammed b. Sadeddin el-Mencikî kurduğu vakıf tarafından Mekke’deki zemzem kuyusuna 
kırba sağlanmasını istemişti. Ayrıca her yıl Mekke’ye giden develerin ücretinin vakıf malından karışlanmasını şart 
koşmuştu. Şam hacıları için kiralanan develerin bir kısmının ücretini bu şekilde karşılamak istemiş olmalıydı. Tüm 
bunların yanı sıra 10 top keten ve pamuk iplik alınması için 600 dirhem ayrılmasını vakfiye şartlarına eklemişti. 
Kumaşlardan elbise dikilip güvenilir bir elçi vasıtasıyla Harameyn mücavirlerine, ribatlardaki dul kadın ve aciz olan 
boşanmış kadınlara teslim edilecekti.17 

 Şam halkının başka yerleşim bölgeleriyle olan bağını vakıf ile ilişkilendirmek sadece Mekke ve Medine 
ile sınırlı değildi. Beyrut’taki yetimler için vakıf kurulduğu gibi,18 bir Saydalı tarafından şeyhinin Sayda’da bulunan 
zaviyesi için Şam merkezinden vakıf tahsisatı yapılabilmekteydi.19 Mağrib melikinin oğlunun da Şam ile münasebeti 
yine kurduğu bir vakıf sayesindeydi.20

Sultan Meliku’z-Zahir Ebu Said Berkuk Mısır diyarında Beyne’l-Kasreyn mahallesindeki Berkukiyye olarak 
bilinen medreseye tahsis ettiği vakıf bu ağı ortaya koyan örneklerden biridir.21 Mısır’da mukim bir Memlük sultanının 
ikamet ettiği yerdeki eğitim kurumuna sağladığı tahsisatın yanı sıra, Kanuni Sultan Süleyman’ın Şeyh Ahmed b. Şeyh 
Hüseyin ec-Cibavî’ye ve onun evladı için kurduğu vakfı bu meyanda hatırlatmak yerinde olacaktır. Şam coğrafyasının 
bu tanınmış siması için kurulan vakıf bir mezraa iki değirmenden müteşekkildi.22 Sultanlar tebaalarını ve onların saygı 
duyduğu simaları vakıflar kurarak memnun ediyor ve devlet merkezinin kilometrelerce uzakta olmasına rağmen, teba-
aların devlet şefkatini hissetmelerini vakıflar sayesinde sağlayabiliyorlardı.

Tablo-5. 602 Numaralı Şam evkâf ve emlâk tahrir defterindeki Müslüman Vakıflarından cihet örnekleri.

VÂKIF CİHET 

1 Şemseddin b. Muhammed b. Kemaled-
din b. el-Hilal

Evladı ve zürriyetine ki şu an Fatma bnt. Mehmed b. Ahmed b. Şemseddin 
el-mezkûrun elindedir.

2 Şibeddin Ahmed el-Mağribî
Kendine, utekasına ve onların nesline. Sonrasında vâkıfın kendi nesline ki 
kadın-erkek bu konuda eşit olacaktır. Sonra Kanavat Mescidine ve dörtte biri; 
geri kalanı Harameyn fukarasına.

3 Saadat ve Receb ibneta  Abdülkadir b. 
divanil-kal’a

Kendilerine ve çocuklarına sonra Kadı Taceddin ve sonra onun çocuklarına. 
Bunlar son bulduğunda üçte birle iki gömlek alınıp Haremeyn fukarasına 
verilecek. Üçte bir Emevi camii müezzinlerine ve üçte bir de bir ve sadakaya 
kullanılacak.

4 Mehmed b. Sudeys el-Yunusi -

14 ŞTD, s. 5-6.
15 ŞTD, s. 2.
16 ŞTD, s. 21. Burada Nem’in kurduğu vakfın bir köle vakfı olduğu görülmektedir. Oysa fıkhî kaideler vâkıfın hür olması şartını vakfın sıh-

hati için koşul olarak kabul etmektedir. Nem’in azad edilmiş bir köle olduğunu düşündürecek bir ipucu da kayıtta zikredilmemiştir. Bu tür 
durumlarda kâtibin bunu belirtmesi gerekmekteydi. Bu durumu anlamamız için fıkhi tartışmaları biraz daha irdelendiğinde kölenin kurduğu 
vakfın efendisinin(miş gibi) kabul edilerek hukukî zemine oturtulduğu görülmektedir. Bkz. Şerefuddin en-Nevevî, es-Sirâcu’l-Vehhâc alâ 
Metni’l-Minhâc, (Şerh: Muhammed ez-Zührî), İstanbul, tarihsiz, s. 303.

17 ŞTD, s. 15.
18 ŞTD, s. 146.
19 ŞTD, s. 135.
20 ŞTD, s. 191.
21 ŞTD, s. 14.
22 ŞTD, s. 11.
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5 Şerefuddin İsa b. Abdullah el-Karî 

Nazır vakfı imara başlamalıdır. Arta kalandan her ay 30 dirhem buna ilave 
edilecektir. Vâkıfın evinden elde edilen ile Ömeri mescidinde bir müezzin 
görev alacaktır. Her ay zeytinyağından elde edilen gelirden 15 dirhem ile adı 
geçen emscide hasır alınacaktır. Her yıl 40’ar 40’ar olmak üzere 80 Eşrefi 
ile iki surre gönderilecektir. İlki Arap ehline ve ikincisi de Birke-yi Şamî’ye 
olacaktır. Bu ikincisi olmazsa Medine-yi Şerifedeki (Şamı kastediyor olmalı) 
deki ribatlara. Ayrıca her yıl 1080 dirhem ile her gün(düz) 5 dirhem ekmeği 
Bâbu’l-Berîd’te resmi-i ceşiş (yani dövülmüş hububat resmiyle) ile alacaktır. 
Ayrıca her yıl 1000 dirhem kumh (buğday) alınacak ve bununla deşişe pişirile-
cektir(Deşişe: Ezilmiş buğday ve tereyağı ile yapılan bir çeşit lapa). Bu yemek 
Medine-yi Müneverrede Dekkâle ribatında üç aylarda pişirilecektir. Her yıl 
500 dirhem, deşişenin pişirilmesi için ihtiyaç duyulan buğday, zeytinyağı, tuz, 
soğan, vb. ihtiyaçlar için harcanacaktır. Her yıl 100 dirhem adı geçen ribatın 
nazırı içindir. Bunların haricinde artan vâkıfa ve evladına/nesline olacaktır. 
İnkırazdan sonra sadaka ve hayra harcanacaktır.

6 Eşrefî İsa el-Karî
Çocuklarına, inkırazdan sonra ise üçte biri Haremeyn fukarasına verilecek. 
Üçte bir Emevi camii müezzinlerine ve üçte bir de bir ve sadakaya kullanıla-
cak.

7 Bahauddin Muhammed b. Attur

Dörtte bir Mekke bimaristanına, geri kalan kendine, kardeşi Şihabuddin 
Ahmed, kızkardeşi Time ve amcalarına. Ayrıca İmadi İsmail b. Attur’dan olan 
kız ve erkek çocuklara şer’î irse göre verilecektir. Neslin inkırazından sonra 
Mekke fukarasına ve bimaristanına kalacaktır.

8 Bahauddin Muhammed b. Attur
Annesi, annesinden olan erkek ve kız kardeşleri, amcasına, onların kardeşle-
rine ve onlardan olan çocuklara. Nesil inkırazından sonra (Mekke) harem-i 
şerifindeki ribat sakinlerine ve mücavirlere.

9 Nureddin eş-Şehid Üçte ikisi Kıtt bostanı yanındaki Yahudi kilisesi civarında bulunan kendi 
mescidine, üçte biri Halep’teki medreseye.

10 Selahaddin b. Cemaleddin el-Adevî Nefsine ve evladına; sonra üçte ikisi Bimaristan-ı Nuri’ye, üçte biri Barrani 
Şam medresesine.

11 Şemseddin b. Şihabuddin el-Adevî
Sadaka ve kırâat-i Kur’ân için; gelirden kalan olursa vâkıfın evladına, on-
lardan sonra yakınlarına, sonra onun utekasına. Bundan sonra ise yarısı sahil 
burçlarının ıslahına, diğer yarısı ise Şam’daki Bimaristan-ı Nuri’ye.

12 Şemseddin b. Şihabuddin el-Adevî

Bir, sadaka ve kırât-i Kur’ân; artan olursa evladı ve zürriyetine; sonrasında 
ise rub’u Barani Şam medresesine, ikinci rub’u Dımaşk’taki Bimaristan-ı 
Nuri’ye;üçüncü rub’u ceddine; son rub’u ise Sayda şehrinde Ehl-i Sünnet 
ve’l-cemaatten olan Müslüman fukaraya.

13 Selahaddin b. Cemaleddin el-Adevî Evlad ve zürriyetine; sonra Haremeyn fukarasına.

14 Şemseddin b. Şihabuddin el-Adevî

Bir, sadaka ve kırât-i Kur’ân; artan olursa evladı ve zürriyetine. Sonrasında 
Haremeyn-i Şerifeyn fukara ve mesakinin imaretine; ikinci rub’u vâkıfın 
yakınlarının imaretine; üçüncü rub’ vâkıfın utekasının ve onların evladının 
imaretine; dördüncü rub’ ise ümmet-i Muhammed’in fukara ve mesakinine.

15 Şemseddin b. Şihabuddin el-Adevî
Kendine, Kur’ân karilerine, fukara ve mesakin için ekmek parasına tahsisat 
yapılmıştır. Artan ise evlad ve zürriyeti için, sonrasında ise Muhammed üm-
metinden fakir ve mesakin için.

16 Muhammed b. Yusuf el-Muvakki’ Kendine sonra evladına; sonra Emevî camii müezzinlerine yarısı, diğer yarısı 
ceddine.

Şam vakıfları, şehrin tabii hâline sun’î dokunuşlar gerçekleştirip topografyasını şekillendirmekteydi. Vakıflar söz 
konusu olduğunda vakfa ait taşınmazların büyüklükleri ve sınırları tespit edilmekteydi. Şehirlerin su ihtiyacı su vakıf-
larını ilgilendirdiğinden su kaynaklarının tespiti ve suyun şehre taşınması yine vakıfları şehirle bütünleştirmekteydi. 
Ayrıca şehir imar faaliyetlerinde vakıf binaları önemli bir yer tuttuğundan yine vakıflar ile Şam ve merkezi yönetimin 
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uyumu gerekmekteydi. Tüm bu “mecburi” birliktelikten meydana gelen topografya, vakıflar kanalıyla insanların ihti-
yaçlarına cevap veren bir hüviyet kazanmaktaydı.

Şam Osmanlı vakıflarıyla gelişip yeni bir siluet kazanmıştı. Zira Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra Hac gü-
zergâhının önemli bir menzili haline geldi. Sadece Osmanlı coğrafyasından değil İran, Orta Asya ve diğer Müslüman 
yerleşim bölgelerinden hacılar Şam’a akın etmekteydi.23 Dolayısıyla sadece şehir sakinlerinin değil dışarıdan gelen 
nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir müesseseleşmenin Osmanlı döneminde gerçekleştiğini belirtmek gerekmek-
tedir.24

Şehrin hemen hemen tüm vakıflarını ihtiva eden defterde Şam topografyası hakkında bilgi veren tasvirlere sıkça 
rastlanmaktadır. Öyle ki defterin verdiği bilgiler ışığında bu tasvirlerin üç boyutlu izdüşümü yapılsa on altıncı yüzyıl 
Şam’ını gerçeğine yakın bir halde görmemiz mümkün olabilir. Aşağıda bu tasvirlere dair bazı örneklere yer verilmiştir.

Tablo-6. 602 Numaralı Şam evkâf ve emlâk tahrir defterindeki topografik bilgi örnekleri.

1 Ba’labek’te Beni Huneyne çarşısında Mutai mescidi25

2 Salihiyyede Mardaniyye medresesi yanında bulunan Beyaz köprü26

3 Ba’labek el-Muta’ mescidi/Deyru Ahmer köyünde Hanbeli mescidi27

4 Cevze Camii/Deşişe mutfağı/Kasb camii mescidi/Sakife Camii/Tumani kapısı28

5 Şam’da Bimaristan-ı Nuri29

6 Cüveyniyye Köyü/Babu’l-Berid/Mecdel köyünde Şeyh Ali b. Meymun zaviyesi30

7 Babu’l-Berid/deşişe mutfağı/Medine ve Dımaşk ribatları31

8 Burak köyünde Ömer b. Şeyh Ebu Bekir zaviyesi32

9 Salihiyye’de Cami-i Cedid33

10 Dımaşk Salihiyye’de Beyaz Köprü mahallesindeki hângâh34

11 Bâbu’l-Câbiye dışındaki medrese ve camiye35

12 Kahire’de kale altında Şeyh Ahmed b. Selim revakı ıslahına36

13 Dımaşk nevahisinden Zümer köyü İmâretu’l-Cisr 37

14 Babus-sağir dışında bulunan Cerrah camii civarında inşa ettiği türbede38

15 Ebi Ömer Medresesi, Kırmışiyye medresesi; birçok ribatın adı geçmektedir.39

16 Cüveyne burcu40

23 Şam gelen Hac kafilelerin bazen şehir halkının huzurunu kaçırabilmekteydi. 1768 yılında Hac için Şam’a gelen Şii hacılar Mekke’ye gide-
mediklerinden Şam’da ikamet etmek zorunda kalmıştı. Şam’ın önde gelen vakıf kurucu ailelerinden biri olan Muradî ailesine mensup Ali b. 
Muhammed bu durumdan kaynaklı bir eser kaleme almak zorunda kaldı. Zira Şii erkek hacı adayları Şam’daki Sünnî kadınlarla evlenmek 
istemekteydi. Ayrıntı için bkz., Hasan Hüseyin Güneş, “Rafızilerle Nikâhın Geçersizliği Üzerine Gür Bahçeler 18. Yüzyılda Osmanlı Âlimi 
Ali b. Muhammed el-Muradî’nin Yazma Risalesi”, Alevilik Araştırmaları Dergisi, Yaz 2018, Sayı: 15, s. 203-218.

24 Richard Van Leeuven, Bir Osmanlı Şehri Şam, (Çev. H. Ebru Aksoy), Küre yay., İstanbul  2012, ikinci bölüm.
25 ŞTD, s. 36.
26 ŞTD, s. 41.
27 ŞTD, s. 42.
28 ŞTD, s. 43.
29 ŞTD, s. 45.
30 ŞTD, s. 47-48.
31 ŞTD, s. 49.
32 ŞTD, s. 51.
33 ŞTD, s. 53.
34 ŞTD, s. 55.
35 ŞTD, s. 57-60.
36 ŞTD, s. 61.
37 ŞTD, s. 63-64.
38 ŞTD, s. 24.
39 ŞTD, s. 25-26.
40 ŞTD, s. 54.
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SONUÇ

Defterin Şam topografyasına dair çarpıcı bilgiler içerdiği görülmektedir. Medrese, kervansaray vb. bir kurum 
vakfını şehrin hangi muhitinde ve hangi binanın yanında olduğuna ilişkin bilgilerle tasvir edilmiştir.

Defterde her ne kadar zürri vakıfların çokluğu dikkat çekse de şehrin muhtaç kesimine yapılan yardımlardan 
sosyal yaşama bilincinin gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Yapılan yardımları alacak olanlar farklı tasniflere tabi tutul-
muştur. Fakirler, muhtaç kimseler tabiriyle; miskinler, çalışmaya mecâl bulamayanlar şeklinde; hâne berdûş kimsesiz-
ler ise seâlik olarak tanımlanmıştır. Defterdeki vakıflardan, Şam halkının her üç gruba yönelik yardımlarının olduğu 
anlaşılmaktadır.

Vakıf kuran kişiler için de çeşitli sıfatlar kullanılmıştır. Bunlar arasında sultanlar, emirler, şeyhler, seyyidler, 
kâdılar sayılabilir. Ancak dikkatimizi en çok bazı vâkıfların isimlerinin başında yer alan ez-Zeynî, el-Eşrefî ve el-Alaî 
yakıştırmalarıdır. Bu tanımlamaların vâkıf isimlerinin sonunda değil de başında yazılmış olması Memlüklerin kapı 
halkından belirli isimlere bağlanmış kişiler olabileceklerini ve bu nedenle böyle yazıldıklarını düşündürmektedir.

Hiç şüphesiz 602 nolu defterde bulunan malumat sayesinde şehirdeki kurumsal yapıya ve işleyişine dair önemli 
bir kaynak ile karşı karşıyayız. Şehir medreselerinin yönetimi hakkında bilgi edinmemizi sağlamasının yanında, bu 
kurumların kimler tarafından, hangi amaçla şehrin neresinde kurulduğuna dair iştah kabartıcı bilgiler defterde yer 
almaktadır.

Vakıfların birçoğu her ne kadar zürri olarak kurulsa da neslin inkırazından sonra bu vakıflar çeşitli medrese, 
bimaristan, ribat vb. kurumlara bağışlanmıştır. Emevi camii ve Ebi Ömer medresesi kurumların isimleri bu bağlamda 
sıkça geçmektedir. Dikkati celbeden bu durum Şam kamuoyunun nazarında bazı müesseselerin itibarının diğer mü-
esseselere göre daha fazla olduğu izlenimini yaratmaktadır.  Söz konusu müesseselerin Şam halkı tarafından şehrin 
kimliğini ön plana çıkaran yapılar olarak görüldüğü, benzer sebeplerden dolayı Şamlıların bunların ömrünü uzatma 
girişiminde bulundukları söylenebilir.

Defter içerisinde diğer vakıflara nazaran daha çok dikkat çeken bazı vakıflar bulunmaktadır. Frankların şehre 
saldırısı esnasında muhafızlık yapacak kişiler için burç yaptıranlar örnek olarak verilebilir. Burcun yapımından, orada 
nöbet tutacakların alet edevat ihtiyacına kadar her şey bu vakıf tarafından karşılanmaktaydı. Bazı vakıfların gayrimüs-
limler elinde esir bulunan Müslümanların kölelikten kurtarılması için kurulduğu anlaşılmaktadır. İlgi çeken vakıflar 
arasında Şam’a genel olarak su dağıtılması için tesis edilen su vakıfları haricinde medreselerin su ihtiyacı için kimi 
vakıflardan tahsisat yapanlar bulunmaktaydı. Osmanlı öncesi vakıflardan bazılarında Buhari ve Müslim okutulması 
için vakfiyelerde şartlar konulduğu gözlemlenmektedir. Vakıflar arasında dikkat çekenlerden bir diğeri Kanuni Sultan 
Süleyman’ın Şeyh Cibavî’ye tahsis ettiği vakıftır. Ayrıca gayrimüslimin kurduğu vakıfların birinde vâkıf, kendi nes-
linden sonra vakfın gelirlerini kendi dininden olan fakirlere; bir diğerinde, mutlak olarak fakirlere ve son vakıfta ise 
Müslüman fakirlere bırakmaktadır. 

Şam halkı kurduğu vakıflarda yaşadığı şehrin insanlarını unutmamış ve onlara karşı sorumluluk hissettiğini vak-
fiyeleriyle bizlere anlatmıştır. Şehrin çeşitli yerlerinde ücretsiz yemeklerin yapılması için vakıflardan yapılan tahsis-
ler, birlikte yaşama bilincinin sadece küçük bir numunesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehrin âciz ve dul kadınları 
unutulmamış, bazı ribatlarda kendilerine odalar tahsis edilmiş ve zor durumda kalmaları engellenmeye çalışılmıştır. 
Benzer bir düşünceyle Şam’ın yetim çocukları için bazı medreselerde hücre sistemi tesis edilmiştir. Vakfiyelerde bu 
çocuklara bayramlarda ekmeğinden etine kadar neler yedirileceği ve hangi kumaşlardan elbise diktirilip verileceğine 
kadar birçok konuya temas edilmiştir.

Araştırma konusu defter ve emsali Ortadoğu şehirlerinde Eyyübî, Memlük ve Osmanlı vakıf müesseselerinin 
benzer ve farklı yönlerini tespit etmemizde yardımcı olacaktır. Bu sayede her bir devletin şehrin topografyasında 
meydana getirdiği değişimi, insan eylemlerinde gözlemlenebilecek farklılıkları kısmen de olsa görmemize katkı sağ-
layacaktır. 

Ayrıca Eyyübî ve Memelük tarihçiliği açısından şu hususa değinmek gerekmektedir. Eyyübî ve Memelük vakıf 
sistemi söz konusu arşiv malzemesi üzerinden irdelenerek bu devletlerin müessese tarihine, bunun yanı sıra Ortadoğu 
şehirlerinin adı geçen devletler dönemindeki yapısına ışık tutulabilir.  Bunlara ilave olarak şunu da söylemek isterim; 
Eyyübî ve Memlük sultanlarının kurmuş oldukları vakıfların bu defterlerden hareketle biyografilerine ilave edilmesi, 
böylece mevcut literatürün zenginleştirilmesi gerekmektedir.

602 nolu defterdeki vakıf kayıtlarını defterin emlâk kayıtları ile mukayese etmek çarpıcı sonuçlar elde etmemize 
yardımcı olabilir. Vâkıf, mevkûf ve mevkûfun ileyh ilişkilerinin analizi yanında vâkıfların emlâk kayıtlarının olup 
olmadığını, bunların mevkûfata oranı vb. tahliller çarpıcı sonuçlara ulaşmamızı sağlayabilir.
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Şam evkâf ve emlâkini ihtiva eden bu defterden hareketle yukarıda tasvir edilmeye çalışılanlar içeriğinin sadece 
küçük bir numunesidir. Onun ve benzeri önemli kaynakların daha fazla akademisyenin merakını celp etmesi gerek-
mektedir.

ÖZET

Tarihsel süreç içerisinde İslam şehirlerinin temel müesseselerinden biri vakıf olmuştur. Bu çerçevede Osmanlı 
şehir araştırmaları bünyesinde vakıflar, kurucuları ve hizmet sahalarının tespiti önemli olduğundan bu doğrultuda 
akademik çalışmalar yapılmaktadır. Yüzyıllar boyunca Müslüman devletlerin hâkimiyeti altında kalan Şam için de bu 
minvalde araştırmalar yoğunlaştırılmalıdır. Çünkü hem önemli bir şehir hem de bir livânın merkez sancağı olmasının 
ötesinde birkaç sancağı kapsadığından, insanların yoğun bir ilişki ağı içerisinde yaşadığı bir merkez idi. Bu nedenle 
sosyal ilişki ve eylemlerin muhtelif çeşitlerinin meydana geldiği bir yaşam alanıydı. Şam’da söz konusu sosyal ilişki 
ve eylemlerin en önemlilerinden biri vakıf kurmaktı. Kurulan bu vakıflar, şehrin tarihsel ve kültürel hafızasını oluş-
turmakta büyük bir rol oynamaktaydı.

Bu çalışmanın amacı, Livâ-i Şam’da vakıf merkezli sosyal ilişki ve eylemlerin çeşitlerini göstermektir. Bundaki 
temel hedef evkaf tahrirlerinin, bir arşiv koleksiyonu olarak önemine dikkat çekmek ve Osmanlı hâkimiyetinde kalmış 
geniş coğrafyadaki birçok millet için, bu defterin ortak bir kültürel arşiv mirası olduğunun altını çizmektir. 

940/1533-1534 yılında Arapça tutulmuş olan 602 nolu defter Livâ-i Şam içerisinde yer alan Şam merkezi, Sayda, 
Kudüs, Halilurrahman, Gazze, Remle, Safed ve Nablus’taki evkaf ve emlakin mufassal tahrir defteridir. Çalışmamızın 
amaçlarından biri farklı din, kültür, sosyal tabakalardan örülü Şam sâkinlerinin kurduğu yüzlerce vakıf merkezli ya-
şam mirasının, bulunduğu coğrafyadan silinmeye yüz tutmuş olmasının yaratacağı vahamete zımnen işaret etmektir. 
Tasvir ettiğimiz defterle ilgili literatürde müstakil herhangi bir araştırmanın bulunmaması, bu araştırmanın özgün bir 
çalışma olmasını sağlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Livâ-i Şam, Vakıf, Vakıf tahrir defteri, XVI. yüzyıl.

ABSTRACT

In historical process, one of  the main institutions of Islamic cities is waqf (foundation). In this context, within the 
scope of Ottoman urban studies, many academic researces are done due to the importance of assigning foundations, 
founders and the service zones of foundations. This kind of studies should be increased for also Damascus where was 
ruled by Muslim states for centuries. Damascus was very important for it was not only a center of the province, but 
also a wide area consisted of some other cities. So it was an important center where people live in a social network 
contained many relationships. Those waqfs play a big role to make the historical and cultural memory up.

 The goal of this study to show what kind of waqfs centered social relations and actions are existed in Da-
mascus Province. So it is intended to highlight the significance of evkaf tahrirs (waqf tahrir defters) as an achival 
collection and to underline the fact that those defters are inherited by many nations live in this geography.

 940 /1533-1534 dated and 602 numbered evkaf tahrir defter of Damascus Province which is written in Arabic 
containes the waqfs and properties in the center of Damascus City, Saida, Hebron, Gaza, Ramla, Safad and Nablus. 
One of the aims of this study to sign the peril to be realized as a consequence of almost deleted hundreds of waqfs cen-
tered life inheritences established by Damascus people who are from different religions, cultures and social segments. 
The originality of this paper comes from the abstinence of notable studies except itself.

Key Words: Ottoman, Damascus Province, Waqf, Waqf-Tahrir Defter, XVIth Century.
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EBRU 

Hikmet BARUTÇUGIL*

Ebru, kesin olarak başlama tarihi henüz bilinmeyen fakat yüzyıllar öncesinden yapıldığı bilinen, sırlar âleminden 
bizlere güzellikler sunan bir kâğıt boyama, süsleme yöntemidir.

Öncelikle kâğıdın ilginç macerasına bir göz atalım… 

EĞER KÂĞIT OLMASAYDI? BIZ NE YAPARDIK?
Eğer kâğıt olmasaydı, acaba biz ne yapardık? Belki de biz de bu gün bu kongrede olamayacaktık. Kitaplardaki 

arşiv bilgileri, fermanlar, tapular, şiirler, resimler, çizimler bizlere ve bizden sonraki nesillere nasıl ulaşırdı? Yüzlerce 
yıl önce yazılmış birer hat şaheseri olan Kuran-ı Kerimlere veya üzerinde harika minyatürlerin olduğu bir kâğıda do-
kunmak, bir ebrunun üzerindeki boyaları hissetmek adeta bir insan yüzünün pürüzsüzlüğüne dokunmak gibi çok özel 
bir zevktir. Bunlardan mahrum mu kalacaktık?

Kâğıt ihtiyacı, medeniyetle birlikte doğmuştur. İlk insanlar çevrelerinde gördükleri eşya ve yaratıkların şekil-
lerini çizmek ihtiyacı duymuşlar; bunun için uygun yüzeyler araştırmışlardır. İlk buldukları çizgi yüzeyleri, düzgün 
mağara duvarları ve kemiklerdi. Hatta çeşitli yazıların icadından sonra bile mağara duvarları ve kemik yüzeyleri kul-
lanılmıştır. Daha sonraları pişmiş toprak, papirüs, parşömen, çeşitli ağaç kabukları veya yaprakları gibi malzemeler 
kullanılmış ise de, kâğıdın bugünkü anlamda yerini tutan hiç bir malzeme olmamıştır. Kâğıt, yaklaşık 2000 yılı aşkın 
bir zamandan beri bilinmektedir. Avrupalıların bu malzemeyi kullanmaya başlamaları üzerinden yaklaşık 1000 yıl 
geçti. Kâğıt üretmeye başlamaları ise Müslümanların İspanya’da ilk kâğıt fabrikasını kurmalarını takiben XII. yüzyılı 
bulur. O günden bu güne kâğıda olan talebimiz hep arttı. Bu kullanışlı malzemenin hammaddesi olan liflerin elde 
edilmesi için hep yeni kaynaklar geliştirildi. Kâğıdın tarihçesi konusundaki birçok rapor, ya Çin’deki kökenine veya 
Avrupa’daki gelişmelere odaklanır. Türk ve İslam dünyasındaki kâğıt ve kâğıt yapım bilgisinin, yüzyıllarca süren 
yayılmasını göz ardı eder. Bunun İslam dünyasındaki kaynakların okunmasındaki zorluktan ve bu bölgelerde yapılan 
kâğıtların, Avrupa’dakilerin tersine suyollarının bulunmaması nedeni ile tarih ve yapıldığı yer konusundaki tespitlerin 
zorluğundan kaynaklandığı söylenir. Bununla beraber kâğıt ve kâğıt yapımının İslâm dünyasında VIII. ve XIV. yüz-
yıllar arasında yayılması edebiyat, matematik, ticaret, sanat, tasavvuf gibi çok çeşitli alanlarda etkileri hâlâ hissedilen 
kavramsal bir devrime yol açtığı kabul edilir.

Dokunmuş kumaştan çok daha önceleri var olan  “keçe”nin Türkler tarafından icat edilerek yaygın bir biçimde 
üretildiği bilinmektedir. Yapılan bazı incelemelerde lifli malzemelerin sıkıştırılarak keçeleştirilmesi ile elde edilen 
kâğıt üretimine Türklerin yol gösterdiğini ortaya çıkarmıştır. 

Türklerin ne zamandan beri kâğıt yaptıkları kesin olarak bilinmemekle beraber Müslümanların kâğıt ile tanış-
maları VIII. yüzyılda gerçekleşmiştir. XI. yüzyılda Arap tarihçi Abd al Malik al Tha’Alibi, değişik yörelerin özel-
liklerini birer birer saydığı “Tuhaf ve Eğlenceli Bilgiler Kitabı’nda (Book of Corious and Enteraining Information) 
der ki: “Semerkant kâğıdı ile meşhurdur. Semerkant kâğıdı daha kolay katlanır, daha kolay taşınır ve yazımı papirüs 
veya parşömene göre daha kolaydır.” Papirüs ve parşömen, o çağlarda yazım için kullanılan belli başlı malzemelerdi. 
Al-Tha’alibi’ye göre Semerkant’lılar kâğıt yapımını Talas savaşında Arap kumandan Ziyad bin Salih tarafından esir 
alınan Çinli mahkûmlardan öğrendiler. Al-Tha’alibi şöyle yazar: “Daha sonra Semerkantlılar için önemli bir ihraç 

* Ebru Üstadı
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malı olan kâğıt, çok miktarda üretilmeye başlandı ve genel kullanıma sunuldu. Değeri evrensel olarak anlaşıldı ve her 
yerdeki insanlar kullanmaya başladı.”

Ancak bütün bu olup bitenlerden çok önceleri Türklerin ipek elyaflarından tokmaklama yöntemi ile hamur hazır-
ladıkları ve böylece elde ettikleri yaprağa kakma, dövme fiilinden türetilmiş “kakat”, “kakaç” ya da “kaghat keçesi” 
dedikleri bilinmektedir. Kağat (kaghat) sözcüğünün kökeni Uygurca dut ağacı kabuğundan yapılan kâğıt anlamına 
gelen  “gu-zhi” dir. Daha sonraları kagat sözcüğü kağat olarak Arapça ’ya (qirtas) ve Farsça ’ya (kağız) geçti. Arapça 
“qirtas” papirüs veya parşömen anlamında Kuran-ı Kerim’de, En’am suresi (6.sure) 7. ayette “ Eğer sana kâğıt üzerine 
yazılmış bir kitap indirseydik…” denilerek ayrı sayfalardaki yazılar kastedilmiştir. Arapça’ da kâğıt anlamında bu gün 
kullanılan en yaygın sözcük “waraq” dır, ‘waraq, qirtas’ ın kısa şeklidir.

Türkistan’da 1978’li yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda kâğıt benzeri maddelerin yapımının M.Ö. III. yüzyıla 
kadar uzandığı tespit edilmiştir. Bu kâğıtların keten ve kenevir liflerinden yapıldığı anlaşılmaktadır. Yine Türkistan’da 
M.S. III-VIII. yüzyıllarda yapılan kâğıtlarda kenevir, kendir ve kâğıtçı dutu ile kabuk lifleri (soymuk) kullanılmıştır. 
V. yüzyıldan sonra yapılmış kâğıtlarda yine kâğıtçı dutun (Acem dutu) ve soymuk liflerinin kullanıldığı ve bunların 
odun külü, kireç gibi alkalilerle yumuşatılıp tokaçlanarak kâğıt yapıldığı tespit edilmiştir. (Mc Gavren, 1982)

Türklerin İslâmiyet’i kabulünden sonra kâğıt yapımı ile ilgili bilgiler batıya gelmeye başladı. İslâm kültürünün 
en parlak döneminde halifelik yapan Harun Reşit zamanında, 793’ de, Bağdat’ta ilk kâğıt imalathanesi kuruldu. İslâm 
uygarlığı ile birlikte kâğıt ve kâğıt yapım bilgileri Irak, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika’ya taşındı. Bu tekniği önce İtal-
yanlar, IX-XI. yüzyıllarda Sicilya’yı ellerinde tutan Araplardan öğrendiler, daha sonra bu bilgiler İspanya’ya taşındı 
ve tüm Avrupa kıtasına yayıldı. Buradaki en belirleyici rol şu anda bir top kâğıdın 500 sayfadan meydana gelmesinden 
de bellidir. Günümüz İngilizcesin de “ream” olan “kâğıt topu”, İngilizce ’ye eski Fransızca “rayme”, ona da İspan-
yol’ca “resma” kelimesinden gelmiştir ki bunların kökü Arapça balya, bohça anlamına gelen ve 500 sayfalık kâğıt 
topu için kullanılan “rizmah” kelimesidir.

Ortaçağın en uygar ülkelerinden biri de Uygur Türkleriydi. Fransız araştırmacı S. Risler, Avrupa’dan 600 yıl 
önce Türk ülkesinde basılmış eserlerin bulunduğunu, Türk matbaa tekniğinin de Moğollar aracılığı ile Avrupa’ya gel-
diğinden bahseder. Şüphesiz kâğıt olmadan matbaadan ve Ebrudan bahsetmek mümkün olmayacağına göre kâğıdın 
ve ebrunun ilk yapım tarihi oldukça eskilere dayanır. Ebru ile ilgili bilgiler sanatın kendisi gibi herhalde suya yazıldı 
ki fala bir kaynağımız yok. Ancak Ebru tarihçilerinin ittifakla kabul ettikleri gerçek, ‘ebru da bu bölgelerde başladı. 

Türkler kâğıt yapımının yanı sıra kâğıt süsleme sanatlarını da oldukça geliştirdiler. Kullanılan amaçlara ve kişi-
lere göre gümüş veya altın varaklı, çeşitli bitki ve çiçek yapraklarını kullanarak dekoratif kâğıtlar ürettiler. Elimizde o 
günlerden kalan, bilimsel veri olarak kabul edebileceğimiz bir eser ne yazık ki bulunmamaktadır. Ancak, Ebru sana-
tının muhtemelen o yıllarda başladığı kabul edilmektedir. XI. yüzyıldan kalan ilk ebru bulguları oldukça gelişmiş bir 
teknik ile yapıldığından, bu tekniğin birkaç yüzyılda bu hale gelebileceği varsayımı, yukarıdaki teoriyi destekleyen bir 
veri olarak kabul edilmektedir.   

Kuran-ı Kerim ile önem kazanan hattatlığı da, Türkler bir ana sanat dalı olarak kabul etmiş ve Arap alfabesine 
birçok yeni biçimler getirerek mükemmelliğe ulaştırmışlardır. Bu arada, yazıları süslemek için ebru kâğıdı zemin veya 
pervaz olarak kullanmışlardır. Bu kullanım alanı bize açıkça gösteriyor ki, Türkler ebruyu öncelikle bir sanat eseri 
olarak görmüşlerdir. Cilt işinde kullanılan renkli kâğıt anlayışı, ikinci planda kalmıştır. 

Osmanlılar döneminde yetişen az sayıdaki ustaların yapıtları varlıklı kimselerin evlerinin duvarlarını süslemiş, 
seçkin bir hediyeleşme aracı olarak kullanılmıştır. Zamanla ebrûzenlerin yaptığı bu çok güzel pastel,  açık renkli ve 
karmaşık desenli kâğıtlar devlet belgelerinde ve resmi yazışmalarda zemin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Buradaki 
başlıca amaç estetik değerlerin yanı sıra tahrifât girişimini engellemesi amaçlamaktadır ki, bugün çek, senet ve kâğıt 
paralar üzerinde karmaşık desenlerin bulunmasının mantığı buna dayanmaktadır. Bu arada yaygın olarak kullanılan 
aharlı kâğıt sahtekârlığa uygun olduğu gerekçesiyle Osmanlı kanunlarına göre yasaklanmıştı. Ahar sız ebrûlu kâğıt 
üzerinde daha sonra yapılacak herhangi bir değişiklik, fondaki ebrû desenini bozacağı için daha güvenli bir ortam 
sunuyordu. Ayrıca günümüzde noterlerin yaptığı ticari defter sayfalarını numaralayıp tasdiklime işleminin benzerini, 
atalarımız defterlerin kenarlarını ebrulayarak yapmışlar ve sayfa eksiltme teşebbüsünü kesin olarak ortadan kaldırmış-
lardır. Defter sayfaları ne kadar ince olursa olsun, eksilen sayfanın izi hemen belli olur,  tashihi de mümkün değildir. 
Böylece estetik, renkli ve de kesin bir biçimde çözüme ulaşılmıştır. Bugün bu gelenek resmi bir hüviyeti olmamakla 
beraber kısmen devam etmektedir. Bu yolla yapılan ebrû desenlerinin, tasarımlarının ve boya reçetelerinin nasıl ya-
pıldığına dâir bilgiler, belirli ustalar tarafından bilindiği için böyle kâğıtlar ek bir tedbîr oluşturuyordu. Sanatta sır 
saklama geleneği batıdaki sanatçılarda zaten var olan bir durumdur.  Bu yolla yapılan ebrû desenlerinin, tasarımlarının 
ve boya reçetelerinin nasıl yapıldığına dâir bilgiler, belirli ustalar tarafından bilindiği için böyle kâğıtlar ek bir tedbir 
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oluşturuyordu. Belki de bu sebeplerden sanatta sır saklama geleneği kendiliğinden oluştu. Batıdaki sanatçılarda zaten 
var olan bir durumdur.

Her yüz yılda sadece birkaç ustanın yaşattığı ebru sanatının ustaları, nasıl yapıldığı ile ilgili yazılı kaynak maale-
sef bırakmamışlardır. Bilinen tek eser 1608 yılında yazılan ‘’Tertib-i Risale-i Ebri’’ adlı yazma eserde sadece iki buçuk 
sayfa ebru yapımı ile ilgilidir. Ancak geçen yüzyılın son çeyreğinde unutulmakta olan Ebru sanatı yepyeni anlayışlarla 
tekrar hayat bulmuştur. Eskiyi hatırlamanın ve devam ettirmenin yanı sıra, sanata büyük yenilikler gelerek bambaşka 
boyutlara taşınmıştır.

EBRUNUN KELIME ANLAMI

EBRU sözcüğün aslının Orta Asya dillerinden Çağatayca’daki ebre (hare gibi, damarlı) kelimesinden geldiği 
kabul edilir. Bu sanat İran’a geldiğinde,  “bulut gibi”, “bulutumsu” anlamlarına gelen ebri, ya da yine Farsça bir isim 
tamlaması olan abru “su yüzü” sözcüğü ile anıldı. Osmanlı’da zirvelere ulaşan sanat, günümüzde ebru olarak varlığını 
sürdürmektedir. Ebrulu kâğıttaki desenler gerçekten de yer yer bulutu andırır. Fransızlar bu desenlerin mermere ben-
zeyen damarlarından ötürü ebru ‘ya papier marbre, ¦ngilizler de marbled paper adını verirler. Araplar ise ebru yerine, 
damarlı kâğıt anlamına gelen varakü’l-mücezza sözcüğünü kullanırlar. Bu gün İran da bu sanatın adı ebru bad (bulut 
ve rüzgâr)  olarak isimlendirilmektedir. .

EBRUNUN TARIHI

Ebrûnun uzak doğudaki bu ilk örnekleri ile daha sonra Türkler, İranlılar ve giderek batılılar tarafından gelişti-
rilen biçimlerinin arasında bir ilişki olup olmadığı bilinmiyor. Ancak bugün bilinen modern ebrûnun XIII. yüzyılda 
Türkistan’da, Semerkant’ta ve XIV. yüzyılda İran’ın doğusundaki Herat yöresinde yapıldığına ilişkin bazı raporlar 
bulunmaktadır. Ebrû da aynen kâğıt gibi İpek yolu ve diğer ticaret yollarını kullanarak doğudan batıya yayılmıştır.

Uzakdoğu’da yapılan basit formlarından (Suminagashi gibi) daha özenli, bugün bütün dünyada kullanıldığını 
bildiğimiz daha gelişmiş ortamlara doğru bir evrim geçirdi. Hattâ günümüz soyut sanat akımlarında bile yer aldı.

Orta Asya’da, İran’da ve Türkiye’de yapılan ebrûların kökeni hakkında bugün ne yazık ki pek az şey biliyoruz. 
Ancak Osmanlı’da bu tür dekoratif kâğıtların yaygın olarak kullanıldığını ve bunların siyasî ve idarî hayatta önemli 
bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Daha da önemlisi, ebrû sanatı Türklerin en güzel sanat eserlerini ortaya çıkarmaları 
için bir ortam yaratmıştır.

Mehmet Ali Kâğıtçı, Türk kâğıt yapımı tarihini anlatırken şunları söyler: “Avrupa’da artistik ifade tarzı resim ve 
heykel olur iken doğuda bunun eşdeğeri, süsleme ve el yazması (hat) sanatıdır.” Van Albert Haemmerle, Buntpapier 
adlı eserinde, “Arapça yazı sanki büyük ustaları yetiştirmek için var olmuştur. Harfler ve lisan bilinmese de göz için 
bir zevk kaynağıdır” demektedir. Gerçekten de bu ihtişamlı yazı sanatı İslâm sanatlarının sultânıdır. Hatları süslemek 
için ebrûlu kâğıtlar, zemin, pervaz veya cetvel (genellikle 8 mm kalınlığında iç pervaz) olarak yaygın bir şekilde kulla-
nılmıştır. Ayrıca şablonlama tekniği veya Arap zamkı kullanarak aynı kâğıt üzerine birden fazla desen almak sûretiyle 
(Akkâse) hat şaheserleri verilmiştir.

Osmanlı Sultanlığının kültürel, siyasî ve sosyal yapısının, bir manası da “bulutumsu” olan ebrû sanatının parla-
masına uygun bir ortam yarattığı açıktır. Bu gelişme uzun zaman sürmüştür. Başbakanlık Devlet Arşivlerinde, Süley-
maniye Kütüphanesi’nde ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde XV. ve XVI. yüzyıllardan kalma el yazmalarında çok güzel 
ve gelişmiş örnekler bulunmaktadır.(2) 

M. Ali Kâğıtçı 1646’dan kalma ebrû yapımı ile ilgili detaylı bilgi veren el yazması bir eserden bahseder. Bu 
kitapta bugün hem batıda, hem de Türkiye’de hâlen kullanılan kitre, toprak veya metal oksit boyalar ve açılımı sağ-
lamak için kullanılan sığır ödünden bahseder. Ayrıca M. Uğur Derman’ın yazdığı Türk Sanatında Ebrû adlı kitapta 
bahsi geçen ve ebrû hakkında bilinen tek el yazması eser olan Tertîb-i Risâle-i Ebrî (1608) de benzer tarif ve reçeteleri 
ihtivâ etmektedir.
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Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan en eski tarihli ebrû 1447 yılına aittir. Bu eserden hem M. Ali Kâğıtçı hem de 

U. Derman bahseder. O günlerden bugüne kadar şüphesiz isimsiz pek çok ebrûzen, sayısız güzel eserler verdi ve hâlâ 
da vermeye devam ediyorlar. 1920’lere kadar Beyazıt Meydanı’nda ve Sahaflar Çarşısı’nda birkaç ebrû atölyesinin 
varlığından söz edilir. Ancak ebrû ve ebrû ustaları hakkındaki mevcut bilgiler sınırlıdır. Birçok eserin ustası bilinme-
mektedir. Tanınan ve kayıtlara geçen Türk ebrû ustalarının çoğu XIX. yüzyıl ve sonrasında yaşamıştır. Diğer İslâm 
sanatları gibi ebrû da tekkelerde gelişmiştir. Günümüze kadar gelebilen Osmanlı tekkelerinden Özbekler Tekkesi, ebrû 
sanatı ve bu sanatın günümüze kadar taşınması açısından çok önemli bir yer tutmuştur.

TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1862/1863 (Hicri 1279)
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Topkapı Sarayı Arifi’nin Guy-i Cevgan, TSM, H

TARIHIMIZDEKI EBRU USTALARI

ŞEBEK MEHMET EFENDI

(Şebek, kuzey Irak ta yaşayan bir halk gurubunun adıdır.)
Bilinen en eski ebrucu olan Şebek Mehmet Efendi’nin doğum tarihi ve kim olduğu ile ilgili detaylı bilgi ne yazık 

ki mevcut değildir. Tertib-i Risale-i Ebri adlı eserde kendisinden “rahimehumullah” (Allah rahmet eylesin) diye bah-
sedildiği için bu eserin yazıldığı tarihten (1608) önce vefat etmiş olduğu bilinmektedir. Fuzuli’nin eseri olan “Hadika-
tü’s Süeda” nın yazma kopyasında Şebek Mehmet efendiye ait ebrular bulunmakta ve ketebesinde tarih olarak 1595 
kaydı bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında Şebek Mehmet Efendi 1595 – 1608 tarihleri arasında vefat etmiş olmalıdır.

HATIB MEHMET EFENDI

Geleneksel Türk Ebru tarihimizde çok önemli bir yeri olan Hatib Mehmed Efendi, sonradan kendi lakabı ile 
anılmakta olan “Hatib Ebrusu” nu çokça kullanmış, bazı yeni biçimler eklemiştir. Ayasofya Camii imam hatibi olması 
sebebi ile Hatib lakabı ile anılmış olan bu zatın tam adı Mehmed bin Ahmed İstanboli dir. Doğum tarihi kesin olarak 
bilinmeyen Hatib Mehmed Efendi 1774 tarihinde evinde çıkan bir yangın sonucu ebrularını kurtarmak isterken vefat 
etmiştir. Yaşadığı dönemde kendi icadı olan “Hatib Ebru” yapımını kimseye öğretmemiş olmasından dolayı, Hatib 
ebrusu uzun yıllar bir sır olarak kalmıştır. Hatib Mehmet Efendi Ebruculuğu yanı sıra hattat İsmail Zühti’den sülüs 
ve nesih yazıyı da öğrenmiştir. Bereketli bir ömür sürdüğünü bugün arşivlerimizdeki binlerce eserinden anlıyoruz.
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1762/1763 (Hicri 1176) Hazret-i Veliyyu’n-niami’nin kütüphanesi için gerekli malzeme, amele ücretleri ve saireye 
ait masraf defteri. a.g.tt

ŞEYH SADIK EFENDI – ÖZBEKLER TEKKESI

Özbek hacıların Hicaz’a giderken hilafet şehrini ziyaret etmeleri bir Nakşibendiyye geleneği idi. Özbekler her 
yıl gelip kendilerine özgü ipek ve kıldan yapılmış çadırlarını Üsküdar’ın arkasındaki Sultan Tepe bölgesine kurarlar-
dı. Rivâyetlere göre; XVIII. yüzyılda dönemin padişahı Üsküdar sırtlarında gezinirken bu kamp alanlarını görmüş, 
tebdîl-i kıyafet ile bu gruba yaklaşmış; Özbekler onu içten bir misafirperverlikle karşılamışlar. Padişah bu dostluktan 
öylesine hoşnut kalmış ki, Özbeklerin başındaki Nakşibendî şeyhine burada bir dergâh yaptıracağına söz vermiş. 
Böylece bir vakıf kurulmuş ve Özbek şeyhi vakfın başına tayin edilmiş. XVIII. yüzyıl ortalarında III. Mustafa ahşap 
olarak tekkeyi inşa ettirmiştir. Tekke, haremlik, selamlık bölümleri, mescit ve semahane ile kâgirden yapılmış mutfak 
ve sarnıçtan oluşan bir iç bahçeyi çevreleyen yapılardan ibarettir.

Tekke, Kurtuluş Savaşı yıllarında bir Kuvâ-yı Milliye kalesi vazifesi gördüğü gibi tarihi içinde birçok sanat ve 
zanaatın uygulandığı ve öğretildiği bir okul işlevini de üstlenmiştir. Mescidin altındaki odalar, farklı şeyhler tarafından 
farklı çalışmalar için atölye olarak kullanılmıştır. Dergâhtaki kabir kitâbesinden 1846’da vefat ettiğini bildiğimiz Şeyh 
Sâdık Efendi’nin ebrû sanatını Buhara’da öğrendiği ve iki oğlu Edhem ve Nazif Efendilere de öğrettiği bilinmektedir 
(M. Uğur Derman, Türk Sanatında Ebrû ). 

IBRAHIM EDHEM EFENDI

Şeyh Sadık Efendi’nin oğlu olan İbrahim Edhem Efendi 1829 yılında Üsküdar da ki Özbekler tekkesinde doğ-
muştur. Ebru sanatını babasından öğrenmiş olan bu zat babası ile birlikte çalışarak, Özbekler tekkesini zamanının 
en önemli ebru merkezi haline gelmesinde değerli katkılar sağlamıştır. İlk tahsiline Hâce Hesna Hatun mektebinde 
başlayan İbrahim Edhem Efendi daha sonra babası, amcası ve tekkeye gelen Buharalı âlimlerden ders almıştır. Türk, 
Arap Fars ve Çağatay dillerini şiir yazacak seviyede öğrenmiş olan İbrahim Edhem Efendi, Çarşambalı Arif Bey 
(1825-1892)’den Talik hattını öğrenerek icazet almıştır. Yapmış olduğu ebrular saray nakış hanesinde ve Beyazıt’taki 
kâğıtçılar çarşısında rağbet görür ve aranırdı. Satmış olduğu eserlerinden elde ettiği geliri tekkenin giderleri ve misa-
firlerin ağırlanması için harcardı. Ebruculuk ve hattatlığın yanı sıra doğramacılık, oymacılık, marangozluk, mühürcü 
lük, hakkâktık, tornacılık, demircilik, matbaacılık, tesviyecilik… gibi pek çok meziyeti olduğu için hezarfen (bin 
sanat) lakabı ile anılmıştır. 1869 da Mithat Paşa’nın kurduğu Sultanahmet sanat enstitüsü müdürlüğü görevinde bu-
lunmuş ve memleket tarihimizde ilk olarak kurşun boruyu burada döktürmüştür. Tamirat-ı Aliye müdürlüğü vesile ile 
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Hicaz’a gönderilen Şeyh İbrahim Edhem Efendi mübarek Harem-i Şerif’in tamirinde de görev yapmıştır. 1867 yılında 
düzenlenen Paris Sergisinde eserlerinden dolayı madalya almıştır. 8 Ocak 1904 cuma gecesi yatsı namazı vaktinde 
vefat etmiş ve Ertesi gün Tekke’nin Haziresine defnedilmiştir.

MEHMED NECMEDDIN OKYAY

Ebru sanat tarihimizde çok önemli bir yeri olan Mehmed Necmeddin Okyay 28 Ocak 1883 yılında Üsküdar’da 
doğmuştur. Babası Mehmet Abdül Nebi Efendidir. Ebru sanatımızda “çiçekli ebrular” ve “yazılı ebrular” ı Necmeddin 
Okyay tarafından çokça yapılmıştır. Çiçekli ebrunun başarılı bir şekilde yapılmasından sonra ebru sanatı kitap kapak-
ları ve hat kenarlarında kullanılabilirliğinin yanında kendi başına çerçeve yapılarak da kullanılır hale gelmiştir. Aynı 
zamanda hattat da olan Okyay ebru sanatını Özbek Şeyhi İbrahim Edhem Efendinin hayatının son aylarında öğrendi. 
Bu temel bilgileri asıl zenginleştiren komşusu Ressam Hoca Ali Rıza’dır. Ebruculuk ve hattatlıktan başka; mürekkep-
çilik, okçuluk, ahercilik, ciltçilik, gülcü lük gibi meziyetleri de bulunan Necmeddin Okyay da hocası gibi hezarfen 
lakabı ile anılmıştır. Hezarfen Necmeddin Okyay 93 yaşında 5 Ocak 1976 yılında vefat etti. İstanbul Üsküdar’da 
bulunan Karaca Ahmet kabristanında metfundur. 

MUSTAFA DÜZGÜNMAN

9 Şubat 1920’de İstanbul-Üsküdar da doğmuş olan Mustafa Esat Düzgünman ebru tarihimizin en önemli sanatçı-
larındandır. Babası imam ve Hatib Saim Efendi annesi de Necmeddin Okyay’ın yeğeni Şükriye hanımdır. İlk tahsilini 
tamamladıktan sonra babasının Üsküdar Çarşısı’ndaki aktar dükkânında çalışmaya başlamıştır. Bu sıralarda Necmed-
din Okyay’ın da hocalık yapmakta olduğu güzel sanatlar akademisi Türk tezyinat şubesine kayıt olmuştur. Burada 3 
yıl boyunca şemse cilt ve ebru sanatını öğrenmiştir. 1940 yılından sonra ebruyu bir yan iş olarak sürdürmüştür. 

Hocasının yapmış olduğu çiçekli ebruları daha gerçekçi formlarda yapmış ve bu tür ebrulara papatya ebrusunu 
hediye etmiştir. Yaptığı çalışmalar ve yetiştirdiği talebeleri ile Ebru sanatımızın bu günlere gelmesindeki en önemli 
ebruculardan birisi olduğu inkâr edilemez. 12 Eylül 1990 günü vefat eden Mustafa Düzgünman’ın kabri Karaca Ah-
met mezarlığındadır.
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NIYAZI SAYIN

Neyzen, Ney virtüözü ve tesbih ustası büyük sanatkârımız Niyazi Sayın (doğ 1927 – Üsküdar), dini musikide de 
ilk hocası olan Mustafa Düzgünman’dan Ebruculuğu öğrenmiş ve kendi ifadesiyle ebrunun yirmi beş çeşidini yapmış-
tır. Daha önce pek denenmemiş cesur ebrular yapmış, ebruyu ipek baskı ile birleştirmiştir.    

 Adından söz etmemiz gereken Nafiz Efendi, Sami Efendi, Aziz Efendi, Abdülkadir Kadri Efendi, Bekir Efendi, 
Sami Okyay, Sacid Okyay gibi birçok usta yetişmiş ancak bunlar ebruyu meslek edinmeyerek amatörce uğraşmışladır. 
Günümüzde Ebru bağımsız bir sanat haline gelmiştir, on bini aşkın kişinin uğraştığı ve bazılarının meslek edindiği bir 
düzeye gelmiştir.

TAPU KADASTRO GENEL MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1773/1174 ( Hicri 1187) 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

520

TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1780/1781 (Hicri 1195)

TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1720/1721 (Hicri 1133)
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TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1666/1667 (Hicri 1077)

TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1741/1742 (Hicri 1154)
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TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1701/1702 (HİCRİ 1113)

KADIM EBRU NASIL YAPILR

EBRÛ YAPIMINDA KULLANILAN MALZEMELER

Ebru yapımında kullanılan araç ve gereçlerin başlıcaları şunlardır; tekne, fırça, boya, kâğıt, öd, su, kıvamlaştırıcı 
(kitre vb. gibi), tarak, biz ve diğer malzemeler. 
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1. Tekne

İçine özel suyumuzu koyabileceğimiz ve çalışabileceğimiz bir kaptır. Boyutları; ebrûlayacağımız kâğıdın boyut-
ları kadar olmalıdır. Genellikle 25x35 cm ya da 35x50 cm’lik tekneler bizim için ideal teknelerdir. Yükseklikleri, yani 
derinlikleri 3 ila 5 cm olabilir. Metalden, camdan, tahtadan veya galvanizden yapılmış olabilir. 

2. Su

Ebrûda, üzerinde dikkatle durulması gereken bir konudur. Gerek kitre hazırlarken, gerekse boya ezerken kullan-
dığımız ve zaman zaman boyalara kattığımız suyun ideal olanı, damıtık, yani arı sudur.  Sertliği düşük, kloru ve kireci 
az, iyi kalitede içme suları da kullanılabilir. Eski ustaların ebrû yaparken yağmur suları kullandıklarını biliyoruz. İçme 
kalitesindeki bazı şehir suları ebrû için elverişli olabilir. 

3. Fırça (At Kuyruğu - Gül Dalı)

Kullanılacak her renk için (hem boyayı karıştırmak hem de boyaları ebrû astarının üstüne serpmek için) ayrı ayrı 
fırçalara ihtiyaç vardır. Piyasada hazır olarak satılan fırçalar ideal sonuç almak için yeterli değildir. 

Ebrûculukta geleneksel olarak kullanılan fırçaların kılları atkuyruğundan, sapları da genellikle Necmeddin Ok-
yay’dan beri, gül dalından yapılır.  Kılların sert olmasına dikkat edilmelidir. Çoğunlukla biraz daha sert olduğundan, 
yaşlı atların kuyrukları tercih edilir. Saplarda ise, sağlam, hafif ve biraz da esnek özelliğinden dolayı gül dalı, tercih 
sebebi olsa da, ıhlamur, kızılcık, defne gibi başka ağaç dalları kullanılabilir. 

   
4. Kâğıt
Ebrûculukta, emici özelliği olan her türlü kâğıt kullanılır. Şüphesiz ki en ideal olanlar, elde yapılan asitsiz kâğıt-

lardır. Birinci hamur kâğıt denilen orta kalite kâğıtlar vardır. Bunlar, fotokopi kâğıdı, ofset ya da defter kâğıtlarıdır. 
60-80-90-100 gr ağırlığında olanları idealdir. Bunlardan daha kaliteli olanları; örneğin suluboya kâğıtlarını, resim kâ-
ğıtlarını resim malzemeleri satan dükkânlardan bulmak mümkündür. Renkli fon kâğıtları veya diğer renkli kâğıtlar da 
(açık veya koyu renk olabilir) ebrûculukta kullanılabilir. Fakat geleneksel olarak çok fazla renkli kâğıt kullanıldığını 
söyleyemeyiz. Makine üretim kâğıtları genelde rulo halinde üretilirler,  daha sonra kesilerek, makine çıkış yönünde 
(buna suyolu da deniliyor) boyutlandırılırlar. Diğer bir deyişle, suyolunun aksi yöne doğru çekilmeleri neticesinde, 
ıslanan kâğıtların suyoluna doğru olan kısımları daha fazla şişme ve çekme yapar. El yapımı kâğıtlarda ise, dağılım 
her yöne eşit olmaktadır. Bunu da göz önünde bulundurmamız gerekir.

Klâsik ebrûculuğumuzda, kıvamlaştırıcı olarak kitre kullanıldığında kâğıtlar ebrûlanmadan önce herhangi bir 
işleme tâbi tutulmaz. Batılıların yaptığı gibi şaplama ya da başka bir işlem yapılmaz. Kâğıdın kendisi olduğu gibi kul-
lanılır. El yapımı iyi kâğıtların, kullanımı kolaylaştırdığını söylemiştik. Ancak, burada hatırlanması gereken bir husus 
vardır ki; kaliteli yapıda bir makine kâğıdı, kötü el yapımı kâğıdına tercih edilmelidir. Her el yapımı kâğıt, mutlaka 
iyi ya da kaliteli demek değildir.
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Semerkant’ta dut ağacının soymuklarından yapılan kâğıt örnekleri.

 5. Boyalar veya Boyar Maddeler
Ebrûculukta, bazılarını antik çağlardan beri bildiğimiz ‘toprak boyalar’ olarak bilinen pigmentler kullanılmakta-

dır. Bunlar, tabiatta bulunan bazı metal oksitlerden oluşan renkli tozlardır; yani renklerini beğendiğimiz topraklardan 
elde edilirler. Zaman zaman hepimiz güzel renkli topraklarla karşılaşmışızdır. Bunlar ebrûculukta kullanılabilen boyar 
maddeler haline getirilebilirler. Piyasada hazır olarak satılan boyar maddeleri bulmak, hem kolay hem de oldukça 
ucuzdur.
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Pigment nedir?
Dünyada yer alan her varlığın bir rengi bulunur ve renklerin olmadığı bir dünya hayal dahi edilemez. Renkler, 

yaşam için olmazsa olmaz kavramlardan bir tanesini ifade etmektedir. Nesnelerin rengini veren moleküller bulunur. 
Bu moleküllerin geneline ise pigment adı verilir.

Düşünüldüğü zaman sadece nesnelere değil hayata renk katma gibi bir fonksiyonu bulunan pigmentler, doğada 
bulunan her şeyin rengini veren moleküldür. İnsanların göz renklerinin farklı olmasında da pigment moleküllerinin 
işlevi bulunmaktadır. Pigment molekülleri ve ışık arasında bir ilişki bulunur ve bu ilişki ile enerji alışverişi sağlanır. 
İnsanların gözlerinde yer alan renk pigmentleri de elektrik sinyalleri üretir. Bu üretimin nedeni ise, ışığa tepkidir. 
Bu sebeplerle yaygın bir adet olarak kitap kapakları ve ciltlerin yan kâğıtları ebrû ile kaplanarak kitaba olan ilginin, 
sevginin artması sağlanmıştır. Pigmentler, düzgün yuvarlak, doğal veya sentetik, inorganik veya organik, çözünmeyen 
dağılımlı toz parçalardır. Bu parçalar, boya sıvısının içinde dağılarak, boyaya renk vermenin yanında, opaklık (ör-
tücülük), katılık, solmaya ve korozyona dayanıklılık gibi boyanın temel özelliklerini de geliştirirler. Bu terim beyaz 
veya renkli pigmentler ile birlikte genleştiriciler de içerir. Pigment olan tozlar ve boyalar arasındaki fark genel olarak 
çözünürlüğün temelinde incelenmektedir. Kullanım esnasında, pigmentler, çözünmeyen ve madde içerisinde dağılan, 
boyalar ise çözünebilir veya solüsyon halinde bulunan malzemelerdir.

Pigment Türleri 

Boyacılıkta pigment olarak kullanılan renkli maddeler, tabiî veya yapay, inorganik veya organik bileşiklerden 
ve yahut her iki sınıfa mensup bileşik karışımlarından ibaret olabilir. Ebrûculukta pigmentlerin aşağıdaki özelliklere 
sahip olması gerekir:

1- Suda çözünmemek, 
2- Işıktan ve atmosferik tesirlerden (özellikle oksijenden ) zarar görmemek, 
3- Yapıştığı yere iyice kenetlenip kaplama yani örtme imkânı sağlamak. 
Pigmentlerin genel olarak üç çeşidi vardır: İnorganik, organik ve özel efektli. 
Ebrûculukta kullanılan başlıca Beyaz Pigmentler: Titan Oksit, Üstübeç, Çinko Üstübeci, Çinko Sülfür, Lipoton, 

Kalsiyum Karbonat (İspanya Beyazı), Kalsiyum Sülfat.
Kırmızı Pigmentler: Sülüğen, Demir III Oksit, Cıva Sülfür, Antimon Sülfür, Kadmiyum Kırmızısı.
Sarı Pigmentler: Krom Sarıları, Çinko Sarıları, Baryum Kromatlı Sarılar, Kadmiyum Sarıları, Sarı Killer, Cassel 

Sarısı, Antimon Sarıları, Arsenik Sülfür, 
Mavi Pigmentler: Ultramarin, Prusya Mavisi, Kobalt Mavileri, Bakırlı Maviler.
Yeşil Pigmentler: Krom Yeşili, Guignet Yeşili, Schweinfurt Yeşili, Scheele Yeşili, Viyana Yeşili, Malachit Yeşili, 

İngiliz Yeşilleri, Rinmann Yeşili, Yeşil Topraklar,
Mor Pigmentler: Kobalt Moru, Nürnberg Moru, Ultramarin Moru.
Kahverengi Pigmentler: Van Dyck Boyaları, Manganlı Boya, Sepia.
Siyah Pigmentler: Bitkisel Siyahlar: Çeşitli ilkel maddelerden (yakılmış şeftali çekirdeği, mantar vb.) elde edilen 

kömürün öğütülmesi ile hazırlanır. 
Hayvansal Siyahlar: Kemiklerin yakılması ile elde edilir. %15-20 kadar karbon ihtiva eder. 
Madensel Siyahlar: Grafit ve is siyahlarından ibarettir. İs karaları dış etkilere ve kimyasal maddelere karşı daya-

nıklıdır ve hiçbir çözücüde çözünmez. Bu pigmentlerden matbaa mürekkepleri ve hakiki adı “Çin mürekkebi” olan 
çini mürekkebi yapılır. Hattatların ve ebrucuların kullandığı mürekkebin de esası budur. Bezir yağının paçavralara 
dökülerek yakılmasından elde edilir. 

Ebrû sanatında kullanılan metal oksitler, pigmentler günümüzde genellikle yapay olarak elde edilirler. Bunların 
dışında eskiden olduğu gibi şimdilerde de sıkça kullanılan başka boyar maddelerde vardır. Bunların en önemlisi ak-
tarlarda “çocuk çivitti diye satılan ve ilâç yapımında kullanılan bitki esaslı “Lahor çivitti olarak da bilinen İndigo’dur. 
Bir diğeri de “bedahşi laciverti” denilen, tabiî çivittir. Ayrıca rengini beğendiğimiz topraklarda boya haline getirilebi-
lir. Bunun en bilineni, tütün rengi veren, eski ebrûcuların da kullandığını bildiğimiz Çamlıca toprağından elde edilen 
boyadır. Tabii ki ebrûculukta renk kısmını sadece bunlarla sınırlamak mümkün değildir. Bunlar gibi daha birçok başka 
renk ve tabiatta kendiliğinden bulunan renkler ve bunların karışımları ile elde edilen boyalar da kullanılmaktadır. Her 
ülkenin, yörenin kendine özgü renkleri vardır.
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Elde ettiğimiz birçok toz halindeki boya yeteri kadar inceltilmemiş olabilir.   Mikroskobik iri taneler ebrûda ger-
çek rengi vermeyebilir. Ayrıca su yüzeyinde açılan boyalar çok ince bir tabaka halinde olmak zorundadır. Eğer kalın 
olursa yüzeyde tutunamayıp dibe çökebilirler. Bu inceliği sağlamak için toz boyalar iyice ezilmelidir. Eski ustalar ka-
lın mermer bir levha ve yine mermerden yapılmış el taşı, ‘Dest-i seng’ adı verilen geniş yüzeyli bir çeşit silindir kesiti 
olan alete ihtiyaç duyarlardı. Aynı işi yapacak başka alet ve edevatlar da tabii ki kullanılabilir. 

Mermer levhanın ve el taşının seçiminde, yumuşak mermer yerine daha sert olanın, granitin seçilmesinde fayda 
vardır. Çünkü boya ezerken zamanla yumuşak mermer sürtünmelerle aşınır. Bu aşınmadan oluşan tozlar, boyaya 
karışır, mermer tozu, istenmeyen bir ağırlık yapar. Hayatî önemi olmamakla beraber, yine de sert mermeri seçmenizi 
tavsiye edelim.

Ebrû yapımında kullandığımız doğal boyaların hazırlanmasının ayrı bir zevki, ayrı bir hazzı vardır. Boya ezer-
ken, saatlerce boya ile yüz yüze bakan iki dost gibi olursunuz. Hatta farkında olmadan aranızda muhabbet bağları 
oluşur. O renklerin nasıl güzelliklere şahit olacağını düşünüp hayal âlemlerine dalarsınız. Ritmik hareketleriniz ve 
duyduğunuz ses sanki zikrediyormuşçasına yüce bir coşku ile sizi bu âlemden alıp çok uzaklara, yani işin gönül bo-
yutuna götürebilir. 

6. Öd

Ebrû yapımının olmazsa olmazı olan öd, sihirli bir iksiridir sanki. İyi bir ebrûcunun ödü çok iyi tanıması, işlev-
lerini çok iyi kavraması gerekmektedir.

Sığır ya da başka hayvanlardan elde edilen ödün dört aslî görevi vardır.
I- Astarın yapışkan halini, yani yüzeysel gerilimini kırıp boyanın su yüzeyinde açılmasını ve kalmasını sağlar.
II- Boyalardaki öd miktarlarının azaltılıp artırılması ile renk tonları elde edilebilir. Örneğin lacivert içine fazla öd 

koyarak açık mavi renk elde etmemiz mümkündür.
III- Yapışkan özelliği ile boyaların kâğıda yapışmasına yardımcı olur, yani bir bağlayıcı görevi görür.
IV- Ödün en önemli görevlerinden biri de renklerin birbirine karışmamasını sağlamaktır.

7. Kıvamlaştırıcılar (Astar)

Duru suyun üzerinde ebrû yapılabilir, ancak desen vermek (gel-git, bülbülyuvası gibi) ve çiçek yapmak bu suyun 
üzerinde mümkün olmaz; hareketler kontrol edilemez. Kullanılan sıvının viskositesi suyunkinden daha fazla yoğun 
olmalıdır. Bunu sağlamak için eskiden beri çok çeşitli maddeler kullanılmıştır. Başlıcaları; salep, denizkadayıfı, hilbe 
(boy tohumu), keten tohumu, ayva çekirdeği, bamya suyu, çeşitli selülozlar (metil selüloz; duvar kâğıdı yapıştırıcısı) 
vs. ve kitredir. 



Arşiv Dairesi Başkanlığı

527

9. Yardımcı Aletler:

Çeşitli desenler yapmak, çiçek yaparken boyayı taşımak için kullandığımız bir mil, bir demir parçası, biz, kalem, 
şiş, çivi gibi en az üç ayrı kalınlıkta (ince, orta, kaim) çeşitli aletlere ihtiyacımız vardır. Genelde bunları metalden 
yapmak, temizlikleri açısından kolay olur.

 Tarak, desen yapmaya yarayan yumuşak bir tahtanın üzerine belirli aralarla yan yana çakılmış dikiş iğnesi, 
toplu iğne, tel veya çivilerden oluşan bir alettir. Bu tarakların dişleri 3-5 mm veya 8 mm aralıklarla daha dar veya daha 
geniş olabilir. Yapılmak istenen desene göre muhtelif biçimde olanları vardır.

Ebru’nun Yapılışı
 Yukarıda detayları ile anlatılan Kitre gibi kıvamlaştırıcı bir zamk ile suyun yoğunluğu arttırılır. Kısaca, ‘Top-

rak boya’ olarak bilinen tabiattaki suda erimeyen metal oksitler, sığır ödü ile iyice ezilerek hazırlanır. Gül dalı ve 
atkuyruğundan yapılmış fırçalar yardımı ile yoğunluğu arttırılmışı suyun yüzeyine serpilir. Suyun üzerinde kontrolsüz 
açılan damlalar sonsuz renk ve zevk âlemini gözler önüne serer. Buna “Battal Ebrusu” denir. Bir bız, iğne… Yardımıy-
la çakıl taşlarına benzeyen battal ebrusu çizilerek değişik desenler elde edilebilir. Bunlar Taraklı, Gel-git, Şal Örneği, 
Bülbül Yuvası, vs. Gibi isimler alırlar. Ayrıca yine suyun üzerine daha kontrollü olarak renkler damlatılıp, hatip, lale, 
gül, karanfil, sümbül, papatya… Gibi soyut resimler de yapmak mümkündür. 
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KADIM EBRU ÇEŞITLERI  (Arşivlerdeki örnekleriyle)

BATTAL

1818/1819 (Hicri 1234) Liva-i serif, kıla-i hakani, Seraskerlik ve yedeklik tertibatından humbara ve lagımcı ocakla-
rında inşa ve imal edilen zemin kundağı, havan, kolonbarnı ve obüs topları arabaları ve sair mühimmatın masarifat 

muhasebe defter sureti.

Hikmet Barutçugil
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GELGIT

1802/1803 (Hicri 1217) Zahire Hazinesi’nin mevcudu ile bir aylık irat ve masarifatını bildirir defter.

TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1780/1781 (Hicri 1195)
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Hikmet Barutçugil

TARAKLI

1633/1634 (Hicri 1043) Hâkâniye-i Rûmiye-i Cedîde ve Valide Sultan 
(Sultan Murad Han validesi) Vakfı’ndan Kudüs’e gönderilen surre.
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Hikmet Barutçugil

BÜLBÜLYUVASI

1612/1613(Hicri 1020) Hâkâniye-i Rûmiye-i Cedîde ve defterde adı geçen vakıflardan Medine’ye gönderilen surre.
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Hikmet Barutçugil

HATIP EBRUSU

TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1741/1742 (Hicri 1154)
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TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1773/1174 ( Hicri 1187)
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ÇIÇEKLI EBRU

TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1720/1721 (Hicri 1133)

TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1666/1667 (Hicri 1077)
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TAPU KADASTRO GENEL  MD. TAPU ARŞİV DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1701/1702 (HİCRİ 1113)
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AVRUPA’DA EBRU
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1847 YILI SONRASI CEZAYIR’DEN OSMANLI DEVLETI’NE 
SIĞINAN MUHACIRLER VE OSMANLI DEVLETI’NIN 
MUHACIRLERE KARŞI TUTUMU

Hülya TOKER*

Giriş

1516 yılında Cezayir’i ele geçiren Oruç Reis’in iki yıl sonra Tlemsen yakınlarında İspanyollarla savaşırken şehit 
olması üzerine1 Cezayir’in tek hâkimi Barbaros Hayreddin olmuştur.2 Tek başına yerlileri hâkimiyeti altında tutama-
yacağını ve Hıristiyanlara karşı başarı sağlayamayacağını düşünen Barbaros Hayreddin 1520 yılında Osmanlı Devle-
ti’ne müracaat ederek3 Cezayir-i garbın padişah ülkesi olduğunu ilan etmiştir.4 Aynı yıl Barbaros Hayreddin, Cezayir 
şehrini kaybetmiş ancak beş yıl sonra yeniden almıştır. 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Barbaros Hayreddin’i 
Cezayir beylerbeyi sıfatıyla Osmanlı donanmasının başına getirmesiyle Cezayir doğrudan doğruya Osmanlı beyler-
beyliği haline getirilmiştir.5 Bu tarihten sonra Cezayir, Kuzey Afrika’da Garp Ocakları (Tunus ile Trablusgarp’ın 
da dahil olduğu)6 sisteminin bir parçası olarak 1830 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Bu dönemde Cezayir’in; 
doğrudan padişah tarafından gönderilen beylerbeylerin yönetimindeki “Beylerbeyiler Devri (1518- 1587),” üç yılda 
bir gönderilen paşaların yönetiminde “Paşalar Devri (1587-1659), Garp Ocağı içindeki ağaların yönetimi ele aldığı 
“Ağalar Devri (1659-1671)” ve son olarak bahriyeli bir dayının yönetimi ele geçirmesiyle başlayan “Dayılar Devri 
(1671-1830)” olmak üzere dört farklı dönemde dört farklı yönetimle idare edildiği görülmektedir.7

Cezayir’de Osmanlı döneminin son yöneticilerinden olan dayılar, Barbaros Hayreddin’in korsanlık faaliyetlerini 
sürdürmüş, bu nedenle Akdeniz’in tüccar devletleri, ticaretlerinin güvenliğini sağlamak için Cezayir dayılarıyla an-
laşmak zorunda kalmışlardır. Ancak Avrupalıların askerî teknolojide (özellikle gemi inşa tekniğinde) ileri bir seviyeye 
gelmiş olması, 1815’te toplanan Viyana kongresinde korsanlığa son verilmesine dair karar alınması ve 1816 yılında 
Lord Exmont komutasında büyük bir İngiliz filosunun Cezayir şehrini topa tutarak dayıların gemilerini batırması 
gibi gelişmeler Cezayir dayılarının Akdeniz’de gücünü azaltmıştır.8 Böylece gelir kaynaklarını yitiren Cezayir, yavaş 
yavaş nüfusunu da kaybetmeye başlamıştır. Buna paralel olarak yüzyılın ikinci yarısında donanma da küçülmüş, ye-

*  Dr., Genkur. ATASE D. Başkanlığı, Askeri Tarih Uzmanı, hulyatoker@gmail.com.
1 Gaid, Oruç Reis’in İspanyollarla anlaşan Beni-Zian sultanları tarafından ele geçirildiğini ancak daha sonra kaybolduğunu ifade etmektedir. 

Mouloud GAID, Histoire de Bejaia et de sa Région: Depuis L’Antiquité jusqu’a 1954. 1976, Editions Mimouni. s. 135.
2 Oruç ve Hayreddin Reislerin 1516 yılına kadar Tunus bölgesinde faaliyet gösterdikleri ve daha sonra Oruç Reis’in şehit edildiği kabul edilen 

1518 yılına kadar faaliyetlerini Cezayir bölgesinde yoğunlaştırdıkları ifade edilmektedir. Helen Chapin METZ. Algeria a Country Study. 5. 
Baskı. Washington DC, 1994. s. 19.

3 Oruç Reis’in şehadetinden sonra Cezayir’in askerî sorumluluğunu üstlenen ve Hristiyan kuvvetlerine karşı başarı sağlayamayacağını düşüne-
rek Osmanlı Sarayına başvuran Barbaros Hayreddin’in emrine 2.000 yeniçeri askeri tahsis edilmiş ve Hayreddin 1791 yılına kadar İspanyol-
ların elinde kalacak olan Oran şehri hariç Constantin Oran arasındaki Cezayir kıyı şeridinin hakimi olmuştur. Barbaros Hayreddin döneminde 
Cezayir, Osmanlı Devleti’nin mağribdeki yönetim merkezi olarak Tunus, Trablusgarp ve Tlemcen bölgelerinin kontrol altına alındığı ancak 
Fas’ın bağımsızlığının ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldığı ifade edilmiştir. METZ, s. 19.

4 Ercüment Kuran, Cezayir’in Fransızlar Tarafından İşgali Karşısında Osmanlı Siyaseti. İstanbul: Yenilik Basımevi, 1957, s. 3.
5 Kemal Kahraman, “Cezayir”, Türkiye Diyanet Vakfı, İslam Ansiklopedisi, Cilt 7. İstanbul: 1993, s. 488; Gaid, Cezayir halkının genel itibarıyla 

Osmanlı yönetiminin ülkedeki rakip kabileler arasındaki çatışmaları önlemesi nedeniyle büyük memnuniyet duyduğunu belirtmektedir. Gaid, 
s. 144 

6 Seydi Vakkas Toprak, “Osmanlı Yönetiminde Kuzey Afrika, Garp Ocakları”, İÜTAE Türkiyat Mecmuası, C. 22, Bahar 2012, İstanbul 2012. 
İsmail Hami Danişmend, Garp Ocaklarında yer alan Cezayir, Tunus ve Trablus eyaletlerinin birer askerî cumhuriyet olduğunu belirtmiştir. 
Danişmend, s. 116.

7 Seyfullah Aslan, Akdeniz’de Cezayir Korsanlığı (1770-1830), Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Akdeniz 
Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı, İstanbul, 2012, s. 9.

8 Karal, s. 123.
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niçerilerin sayısı 20.000’lerden 5000’lere kadar düşmüştür.9

Diğer taraftan Cezayir’in güçsüz duruma düşmesi ve 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi’nin Osmanlı Devleti’nin 
yenilgisiyle sonuçlanması Fransa’nın işine yaramıştır. Zira Fransa, Cezayir’i ele geçirmek suretiyle açık denizlerde 
İngiltere karşısında üstünlüğü ele geçirerek Akdeniz ticaretinden pay almayı hedeflemektedir. Bu nedenle Fransa, 
Cezayir’i ele geçirmek için fırsat kollamaya başlamıştır.10 

Fransa amacına ulaşmak için çok beklemek zorunda kalmamıştır. Cezayir Dayısı İzmirli Hüseyin Paşa’nın 
Fransız hükümetinin almış olduğu borcu ödemeyi durdurması sonucu borcunu almak için bazı Fransız gemilerine el 
koyması, olayları tırmandırmış Fransa’nın beklediği fırsat doğmuştur. 29 Nisan 1827 günü Dayı Hüseyin Paşa’nın, 
borçları tartıştığı Fransız konsolosu Pierre Deval’in yüzüne elindeki yelpazeyle vurması Fransa ile Cezayir arasındaki 
ilişkilerin kesilmesine neden olmuştur. Bu olayı da bahane eden Fransa, 12 Haziran 1827’de Cezayir’e savaş ilân 
etmiş ve büyük bir donanmayla Cezayir sahillerini abluka altına almıştır.11 Ancak, kıyı şeridinden daha fazla ilerleye-
memiş, 30 bin kişilik bir kuvvetini Mora’ya Yunan ayaklanmasına destek amacıyla göndermiş, bu nedenle Cezayir’e 
yönelik işgal harekâtını kıyı şeridini ablukadan ileri götürememiştir.12 

Fransa, 14 Haziran 1830’da Cezayir’e çıkarma yapmış ve Dayı Hüseyin Paşa’nın daha fazla dayanamaması 
sonucu 5 Temmuz 1830 günü Cezayir şehrini işgal etmiştir.13 Osmanlı Devleti bu durum karşısında Rusya ile yaptığı 
savaştan güçsüz çıkması, kuvvet sevk etmek için Cezayir’in uzak olması gibi nedenlerle işgali protesto etmekle yetin-
miş, olayları siyasi yollarla çözmeye çalışmıştır.14 

Fransız kuvvetlerinin Cezayir’de yerleşmeleri ve ülkenin tamamında hâkimiyet kurmaları kolay olmamıştır. Zira ül-
kenin batısındaki kabileler Emir Abdülkadir, doğusunda ise Emir Ahmet yönetiminde mücadeleyi sürdürmüştür. Emir Ab-
dülkadir’in mücadelesi 17 yıl gibi uzun bir süre devam etmiş ve sonunda Emir yenilgiye uğrayarak Fas Sultanına sığınmak 
zorunda kalmıştır. Fransızlarla yaptığı savaşı kaybeden Fas Sultanı, imzaladığı anlaşma gereği Emir Abdülkadir’e yardım 
etmekten vaz geçmiş böylece Emir Abdülkadir 23 Aralık 1847’de teslim olmuştur.15 

Fransızların Cezayir’e yönelik işgal harekâtı 1957 yılına kadar devam etmiş, bu süre içinde dağlık bölgeler büyük 
ölçüde ele geçirilmiş, ancak yer yer isyanlar devam etmiştir.16

Cezayir’i tamamen ele geçirmek için uzun süre uğraşan Fransa, silahlı mücadelenin yanı sıra bir taraftan da ülkeyi 
yavaş yavaş sömürgesi haline getirmeye çalışmıştır.17 1835 yılına kadar sınırlı bir işgal siyaseti izleyen Fransa, daha çok 
deniz kıyısındaki kentleri ve çevresindeki topraklara yerleşmiştir. İşgal ettiği bölgeleri 1830 yılından itibaren askerî yö-
netimle idare etmiş, 1834 yılında aldığı bir kararla savaş bakanlığına bağlı askerî bir sömürge haline getirmiştir. 9 Aralık 
1848’de Cezayir’i resmen Fransız toprağı ilan etmiştir. Cezayir topraklarını, kendi içinde de, sivil (Oran, Alger, Konstan-
tin) ve askerî bölge olarak ikiye ayırmıştır. Söz konusu bölgelerin yönetiminden sorumlu askerî bir genel vali atamıştır.18

İspanya, Malta, İtalya, Almanya, İsviçre gibi ülkelerle Paris’teki işsizlerden, 11 bini Fransız 25 bin kişiyi koloni olarak 
Cezayir’e yerleştirmiş19 ancak gelenler tarımdan anlamadığı için başlangıçta verimli tarım üretimi yapamamışlardır. 1846-
1848 yılları arasında yeni düzenlemeler yapmış ve yerlilerin topraklarına el koyarak daha çok Avrupalı göçmen gelmesini 
sağlamıştır. Göçmen sayısını 109 bine çıkardıktan sonra belediyeler ve köy yönetimleri kurarak, buralara sivil bir düzen 

9 Kahraman, “Cezayir”, İA, s. 488.
10 Karal, s. 123.
11 Ayrıntılı bilgi için bkz. Aslan, agt. 
12 Armaoğlu, s. 190.
13 İsmail Hâmi Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. 4, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1972, s. 116.
14 Karal, s. 124.
15 Ailesi ile birlikte 25 Aralık 1847 günü Solon adlı Fransız gemisiyle Fransa’nın Nemours limanına götürülen Emir Abdülkadir, 29 Aralık’ta 

Asmodée adlı Fransız gemisiyle  Toulon limanına götürülmüş ve daha iyi koruma altında tutulabileceği gerekçesiyle –aslında Fransız hükü-
metinin kesin kararının bekleneceği– bir cüzzam hastanesine yerleştirilmiştir. Kendisine General Lamoricière ve Aumale Dükü tarafından bir 
Müslüman toprağına – Mısır’ın İskenderiye şehrine ya da Suriye’nin Akka kentine – gönderileceğine yönelik verilen “Fransız sözü” nedeniyle 
tutukluluğu süresince bir muharip olarak görülmemiştir. 8 Ocak 1848’e kadar hükümetin karar verememesi üzerine Emir Abdülkadir cüzzam 
hastanesinden alınarak Fransız Harbiye Nezareti’ne ait bir depoya götürülmüştür. Michel Levallois, Ismaÿl Urbain (1812-1884). Une autre 
conquête de l’Algérie, Paris, Maisonneuve & Larose, 2001. s. 605. 1852 yılı sonuna kadar Fransa’da tutulan Emir, İmparator III. Napoleon 
tarafından affedilerek Bursa’ya yerleşmesine izin verilmiş, 1855 depreminden sonra ailesiyle birlikte Şam’a yerleşmiştir. Tufan Buzpınar, 
“Suriye’ye Yerleşen Cezayirli Muhacirlerin Tabiiyeti Meselesi (1847-1900)” İslam Araştırmaları Dergisi, Sayı 1, 1997, ss. 91-106, s. İstanbul, 
1997, s. 95.

16 “Cezayir”, İA, 489. İsyanlar için ayrıca bkz. Elem Eyrice, Cezayir’in Fransız Sömürgeciliğine Karşı Yürüttüğü Bağımsızlık Mücadelesi, Ege 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2008.

17 Fransa’nın Cezayir’e yönelik sömürge çalışmaları için ayrıca bkz. Canan Halaçoğlu, Occupation and The Colonization of Algeria From 1830 
to 1870: A Struggle for Dominance, Middle East Technical University, The Degree of Master of Sciences, September, 2013.

18 Şinasi Sönmez, “Cezayir Bağımsızlık Hareketi ve Türk Kamuoyu (1954-1962),” Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara, 2007, s. 22.

19 Fransa, Cezayir’e nüfus yığmak için cazip tekliflerde bulunmuştur. Cezayir’e yerleşmeyi kabul edenlere, 14 - 28 hektar arasında değişen 
büyüklüklerde araziler tahsis etmiş, yol masraflarını karşılamış; inşaat malzemesi, tohum, koyun ve tavuk satın almak üzere 500- 1.000 frank 
arasında değişen miktarlarda kredi vermiştir. Ufuk Gülsoy, “Osmanlı Topraklarına Avrupa’dan Muhacir İskânı (1856-1859)”, İlmi Araştırma-
lar 3, İstanbul, 1996, s. 51.
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getirmiştir.20 1848’de Fransa’da geçerli olan bütün kanunlar Cezayir’deki göçmenlere de uygulanırken asıl Cezayir halkı 
ise 1848- 1851 yılları arasında kuraklık, çekirge salgını ve koleranın da etkisiyle nüfus açısından yok olmaya başlamıştır. 

1857 yılında göçmenlerin sayısı 189 bine çıkmıştır. Avrupalı nüfusun Cezayir’de sayısının artmasına paralel 
olarak el konulan toprakların miktarı da artmıştır. Yeni nüfusa yer açmak ve köyler kurmak için koloni şirketleri ku-
rulmuştur.21 

1881 yılında ise “Code Indigénat” (Yerli Kanunu) çıkarılmış ve Cezayir doğrudan, Fransa İçişleri Bakanlığına 
bağlanmıştır. Çıkarılan kanunlar, topraklarına el konulan yerlilerin yararına bir şey getirmemiştir. 1919 yılına kadar 
sürdürülen bu kanun Fransızlara ayrıcalık sağlamaktan öte geçmemiş, Cezayirlileri insan hakları ve medeni haklar-
dan mahrum etmiştir.22 26 Haziran 1889’da çıkarılan kanunla Avrupalı göçmenlerin tamamı Fransız vatandaşlığına 
alınmıştır.23

Birinci Dünya Savaşı’nda Fransa Cezayirlileri silahaltına almış, karşı çıkanları Osmanlı vilayeti olan Suriye’ye 
sürmüştür.24

Cezayir’den Göç Eden Muhacirler25

Yukarıda kısaca bahsedildiği gibi Cezayir halkı, Fransız işgaline karşı verdiği mücadeleye rağmen başarılı ola-
mamış ve işgali kabul etmek zorunda kalmıştır. Kendi ülkesinde adeta ikinci sınıf vatandaş konumuna düşen Cezayir 
halkının bir kısmı, çareyi Osmanlı Devleti’ne göç etmekte bulmuş ve işgal sonrası gerek resmî, gerekse gayrı resmî 
bir şekilde ülkesini terk etmeye başlamıştır.

Cezayir’den Osmanlı Devleti’ne yönelik göçlerin ne zaman başladığına dair kesin bir tarih olmamakla birlikte 
döneme ait kayıtlar incelendiğinde, 9 Ocak 1845’te Padişaha yazılan bir dilekçede; göçlerin Fransa’nın Cezayir’i işga-
linden sonra başladığına yönelik ipuçları olduğu görülmektedir. İstanbul’da yaşayan dört Cezayirli tarafından yazılan 
bu dilekçede, Fransa’nın Cezayir’i işgalinden sonra İstanbul’a göçlerin olduğu, bu kişilerin yerleşmek veya ticaret 
amacıyla geldikleri ve Osmanlı Devleti’nin nizam ve kanunlarını bilmemeleri nedeniyle çeşitli güçlüklerle karşılaştık-
ları belirtildikten sonra, on seneden beri İstanbul’da ailesiyle birlikte (1835 tarihinde gelmiş) yaşayan Cezayirli Musa 
Efendi’nin tıpkı Tunus ve Trablus vekilleri gibi Cezayirlilerin vekili tayin edilmesi istenmiştir.26 Böylece söz konusu 
dilekçeden 1830’lu yıllarda İstanbul’a önemli miktarda yani temsilci bulunduracak kadar Cezayirli geldiği, bunların 
yalnız yerleşmek amacıyla değil aynı zamanda ticaret için de geldiği bilgisini edinmekteyiz. 

Cezayir’den yapılan göçlerin 1848 yılının başından yani Emir Abdülkadir el Cezayiri’nin Fransızlar karşısındaki 
mücadelesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Suriye bölgesinden yapılan ya-
zışmalar da açıkça bu tarihi işaret etmektedir. Bölgeye gelen en önemli muhacir kafilesi 1848 yılının Ocak ayı başında 
Şeyh Ahmet bin Salim başkanlığında gelen guruptur.27

İçlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu bu gurubun, ülkelerindeki uzun savaş yıllarından sonra oldukça 
yıpranmış bir şekilde Suriye’ye geldiği, bu kişiler arasında şeyhler ve ulemaların da bulunduğu görülmektedir. Gelen 
kişiler yerleşmek ve ziraatla uğraşmak için bir arazi talep etmişlerdir.28 Sonraki dönemde gelen kişilerin taleplerine 

20 1852’den sonra hız kazanan göçler sonucu; 1857’de 131.000, 1872’de 245.000, 1876’da 333.957 iken 1914’te 750.000’e ulaşmıştır. Böylece 
Cezayirliler kendi vatanlarında göçmen durumuna düşmüşlerdir. 1876’da yapılan nüfus sayımına göre; Cezayir’de doğan Fransızlar: 64.512; 
dışarıda doğan Fransızlar: 130.260; Fransız vatandaşı olan yabancılar: 4.020; Fransız vatandaşı olan Yahudiler ise: 33.506’dır. 158.387 nüfusa 
sahip olan yabancılar şu milletlerden oluşmaktadır: İspanyollar: 94.038, İtalyanlar: 26.322, İngilizler, Maltalılar, İrlandalılar: 14.313, Alman-
lar: 6.513, İsviçreliler: 2.748, Türk ve Mısırlılar: 2.663, Belçikalılar: 792, Avusturyalılar: 191 ve diğer milletler ise: 10.80746. 1927 yılına 
gelindiğinde ise Avrupalıların nüfusu (833.000) Müslümanlara (5.200.000) oranla 1/6 iken, 1939’da bu oran 1/7 olmuştur. Mehmet Nam, 
“İşgalden İstiklale Cezayir” Tarih Dergisi, Sayı 55 (2012 / 1), İstanbul 2013, s. 164.

21 Sönmez, agt., s. 23
22 Nam, s. 165.
23 Sönmez, agt., s. 25.
24 Şinasi Sönmez, “Cezayir Bağımsızlık Hareketinin Türk Basınına Yansımaları (1954–1962)”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, 

2010, s. 291.
25 Osmanlı bürokrasisinde göçle ilgili her duruma uygun ayrı bir kavram kullanılmıştır. Örneğin; siyasi sebeplerden dolayı Osmanlı Devleti’ne 

sığınan ecnebilere “mülteci”, yayla ile kışlak arasında mevsimine göre mekik dokuyan kafilelere “konar- göçer”, belirli bir mekânı olmaksızın 
çadır, hayvan vs. araçlarıyla mevsimine göre sürekli yer değiştiren topluluklara “göçebe”, yerleşik toplum içerisinde yer alıp ekonomik sorun-
lardan dolayı toprak tasarruf hakkını terk ederek başka bir yere göç edenlere sipahi ve Osmanlı bürokratları “çift bozan” olarak tanımlanmıştır. 
“Göçmen” ve “muhacir” kavramları ise aynı anlamda kullanılmış olmakla birlikte olayların yaşandığı dönemde “muhacir” ve “göçmen” farklı 
kimliklere sahip olmuştur. Toplumun algılamasına göre “muhacir” düşmandan kaçıp Türk hâkimiyetindeki topraklara sığınan aciz, kahırzede, 
zulmdide Müslümanlardır. “Muhacir”, “mülteci” statüsünde gelip geri dönemeyen ve Osmanlı coğrafyasında yerleşen veya her iki devletin 
iznini alarak barış döneminde yerleşmek kastıyla gelen kişiler için kullanılan bir terimdir. Bu şekilde Balkanlardan, Kırım’dan, Kafkaslardan 
gelenler “muhacir” olarak tanımlanmışlardır. Anadolu’da İskân ve Göç, Editör Nedim İpek, Mehmet Taştemir, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 
Eskişehir, 2013, s. 77, 78.

26 Osmanlı Belgelerinde Cezayir, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yay, Ankara, 2010, s. 284. 
27 BOA, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR-MKT), 60-00071-004-001.
28 Esasen o sıralarda Osmanlı Devleti’nin, elindeki geniş ve verimli toprakları gerektiği gibi değerlendirebilecek yeterli nüfusa sahip olamadığı 

düşüncesiyle, 19. yüzyılda, ne pahasına olursa olsun nüfusunu artırmanın çarelerini aramaya başladığı bu nedenle Kırım’ın Ruslarca ilha-
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bakıldığında da Cezayir’den gelen kişilerin çoğunlukla ziraatla uğraşmak istedikleri anlaşılmaktadır. 
 Suriye’ye gelen bu büyük gurup, ilk etapta Şam yetkilileri tarafından tereddütle karşılanmış, durum İstanbul’a 

bildirilmiş ve nasıl bir yol haritası izleneceği yönünde emir beklenmiştir. Zira Şam yetkilileri, Fransa ile Osmanlı 
Devleti arasında anlaşmalar olduğundan bu durumun Fransızlarla önemli problemler yaratacağı, diğer taraftan Fransız 
tabiiyetindeki Cezayirli muhacirlerin bölgeye yerleşmesi halinde Fransa’nın bu kişiler üzerinde hak iddia edebileceği, 
yine muhacir olarak gelen kişilerin Fransız tabiiyetinde kalmakta ısrar edebilecekleri veya sonrasında yeniden Fransız 
tabiiyetine geçmek isteyecekleri gibi endişelere sahiptir. Nitekim sonraki gelişmeler tereddütlerinde son derece haklı 
olduklarını göstermiştir. 

Şam yetkilileri; daha sonra doğacak bu tür problemi baştan çözmek amacıyla Cezayir’den gelen kişileri Vilayet 
Meclisine çağırarak, onların Osmanlı tabiiyeti konusundaki düşünceleri öğrenildikten sonra kendilerinden Osmanlı 
tabiiyetine geçmeleri ve sonrasında Fransız tabiiyetine geçme yönünde bir istekte bulunmayacaklarına dair senet 
alınmasıyla ilgili öneride bulunmuş ve İstanbul’dan onay gelmesi üzerine de harekete geçmiştir. Bu düşünce doğrul-
tusunda Cezayir’den gelen muhacirlerden yalnız erkekler meclise davet edilerek kendilerinden imzalı, mühürlü senet 
alınmıştır.29

Vilayet meclisi tarafından güvence alındıktan sonra muhacirlerin, Şam’a 25-30 saat mesafede bulunan Aclun sanca-
ğında yerleşmelerine izin verilmiştir.30

Bu sırada gelen kişilerin yasal haklarıyla ilgili ne yapılması gerektiğine dair değerlendirmeler yapıldığı ve gelişme-
ler çerçevesinde bazı kararlar alındığı görülmektedir. Örneğin Hariciye Nezareti 18 Şubat 1889 tarihinde yayımladığı 
bir yazıda; Cezayirlilerle ilgili geçici olarak karar alındıktan sonra Osmanlı Devleti tebaası sıfatıyla haklarında kanuni 
işlem yapılacağı, Osmanlı tabiiyetini kabul edip etmedikleri şüpheli olan kişiler hakkında ise bu kanunların uygulana-
mayacağı belirtilmiştir.31 Ancak Umum Muhacirin Komisyon Reisi tarafından,32 Dâhiliye Nezaretine gönderilen yazı, 
muhacirlerle ilgili işlerin tamamen yoluna konulmadığını göstermektedir. Komisyon reisi, muhacirlerden bazılarının 
gitmek istedikleri bölgelerin muhacir sevk ve iskânında siyasi açıdan sakınca olup olmadığının komisyon tarafından 
bilinmediğinden tereddüt yaşandığını, bu konuda kendilerinin bilgilendirilmelerini istemeleri, durumun muallaklığının 
en güzel örneklerindendir.33

Döneme ait kayıtlar incelendiğinde; muhacirlerin yoğun olarak hangi bölgelere geldiği ve Osmanlı Devleti tara-
fından nerelere yerleştirildiğine dair ipuçları bulunduğu görülmektedir. Örneğin; Cezayir’den iskân amacıyla Şam’a 
gelen 400 kişinin ziraat mevsimi geçmeden Aclun sancağına gönderildiği,34 Akka sancağında Hüseyniye mezrasında 
37 hane ve 169 nüfus iskan edildiği,35 248 erkek ve bayan Müslümanın Akka’ya gelerek Taberya’da daha önce yerleş-
miş olan muhacirlerin yanında iskan edildiği,36 66 kişinin Akka’ya geldiği ve daha önce gelenlerle bu sayının toplam 
304 kişiye ulaştığı,37 Cezayir ahalisinden olup Fransa’nın İskenderiye konsolosluğundan verilen pasaportları taşıyarak 
Mersin’e yedisi erkek, üçü bayan on Müslüman geldiği,38 150 nüfusun Suriye’ye geldiği,39 Akka’ya gelen 240 erkek 
ve bayan Müslümanın Şifa Ömer’deki araziye yerleştirildiği,40 emlak ve arazi talebinde bulunan 225 aile ve Muse-
vilerden yine bu iddiada bulunan 91 nüfusun Suriye’ye geldiği,41 129 Cezayirlinin Safed’e yerleştirilmeleri talebinde 
bulunduğu,42 Suriye’ye 1911 yılından 1913 yılının başına kadar 348 aile (daha önce gelenler 240 Müslüman ve 90 

kından sonra dalgalar halinde başlayan Müslüman göçleri, ülke ekonomisi için bir kayıp değil, uzun vadede kazanç olarak değerlendirdiği, 
sonraki yıllarda dışarıdan topraklarına yapılan göçleri belli şartlarda teşvik bile ettiği görülmektedir. 1856 yılında Osmanlı dış temsilciliklerine 
yapılan bir müracaat üzerine de Osmanlı Devleti, tarihinde ilk defa Avrupa gazetelerine ilanlar vererek, Batılıları “memalik-i mahrusa”ya 
yerleşmeye çağırmıştır. Gülsoy, s. 52, 53. 

29 Senet ve senedi imzalayanların belgesi için bkz. BOA, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR-MKT), 60-00071-005-001.
30 BOA, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR-MKT), 60-00071-004-001.
31 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 1597-17-2-1.
32 1860’ta ilk defa “Muhacir Komisyonu” kurularak göçmen işleri bir düzene sokulmaya çalışılmıştır. Bu tarihten sonra devlet, muhacirler ko-

nusunda daha metodik yaklaşımlar göstermeye çalışarak, bu konuda pek çok düzenlemeye imza atmıştır. Her gelen göçmen kitlesi, ayrı bir 
sorunu da beraberinde getirdiği için yapılan iyileştirmeler de duruma göre şekil almıştır. Padişah II. Abdülhamit bizzat Muhacir Komisyonu 
başkanlığını fahri olarak üzerine almış, hatta durum fahri başkanlıktan öteye geçmiş ve Komisyon tarafından gerçekleştirilen toplantılarda alı-
nan kararlar bizzat Padişah’ın kontrolünden geçerek uygulama safhasına konulmuştur. Padişah II. Abdülhamit, İslâm birliği kurmak amacıyla 
muhacir konularına hassasiyet göstermiş, İslâm birliği kurma girişimlerinin bir parçası olarak tebaa sayısını artırmak için çalışmıştır. Ufuk 
Erdem,Osmanlı’dan Cumhuriyete Muhacir Komisyonları ve Faaliyetleri (1860-1923)” Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih 
Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Erzurum, 2014, s. 256,257.

33 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 1522-94-1-2. 
34 BOA, Cevdet Dahiliye (C-DH), 284-14153-1-1.
35 BOA, İrade-i Dahiliye (İ-DH), 60-000983-77622-001.
36 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 1527-116-1-1.
37 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 1532-41-1-1.
38 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 1113-83434-2-1. 
39 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 105-7830-3-1.
40 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 65-6-7-1.
41 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 153-11408-1-2. 
42 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 105-7830-2-1. 
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Yahudi) geldiği43 gibi kayıtlar iskân konusundaki soru işaretlerine cevap verir niteliktedir. 
 Bu bilgilere baktığımızda Cezayir’den gelen muhacir sayısının fazla olmadığı izlenimi doğmakla birlikte Emir 

Abdülkadir’in oğlu Muhiddin Paşa’nın Suriye ve Beyrut vilayetleriyle Kudüs sancağında bulunan Cezayirli muhacir-
lerin on beş bin civarında olduğuna yönelik hükümet yetkililerine verdiği şifahi bilgi, muhacir sayısının azımsanama-
yacak rakamlara ulaştığını göstermektedir.44 

Döneme ait yazışmalar incelendiğinde, bu kişilerin milliyetlerinden çok, dini kimliklerinin ön planda tutulduğu 
görülmektedir. Gelen kişilerin kimlikleriyle ilgili verilen bilgiler, daha çok Müslüman, Musevi ve Yahudi şeklinde 
sınıflandırılmıştır. 

Cezayir’den Osmanlı Devleti’ne gelen kişilerden dikkat çeken isimlerin başında Emir Abdülkadir ve oğulları, Şeyh 
Ahmet bin Salim ve Mehmet bin Salim ön plana çıkmaktadır. Bu isimlerden Emir Abdülkadir, bir süre Fransa’da tutul-
duktan sonra 1852 yılında Bursa’ya, 1855 yılında da Şam’a gelmiştir. Şeyh Ahmet bin Salim, 1848 yılında gelen kafi-
lenin başında yer almıştır. Sonraki kafilede yer alan Mehmet bin Salim de 1892 yılında Beyrut’a gelmiştir. Mehmet bin 
Salim’in Beyrut’a gelişi ve Osmanlı Devleti ile yaptığı yazışmalardan Cezayirli muhacirlere uygulanan prosedürün ne 
şekilde gerçekleştiğini anlamak mümkün olmaktadır. Konuya açıklık getirmek amacıyla bu husustaki detaylara kısaca 
yer verilmiştir. 

Mehmet Bin Salim’in Beyrut’a Gelişi

Cezayir muhacirleri reisi Mehmet bin Salim, 20 Kasım 1892’de Beyrut Valisine müracaat ederek Cezayir’den 
erkek ve kadın 150 kişinin iskân edilmek üzere Beyrut’a geldiğini ve bu kişilerin de benzerleri gibi Osmanlı tabii-
yetlerine kabul edilerek iskân için Akka sancağından arazi talep ettiklerini bildirmiştir.45 Beyrut Valisi, Mehmet bin 
Salim’in bu talebini İstanbul’a iletmiş,46 İstanbul ise, Mehmet bin Salim ve yanındakilerin kaç kişi olduğu, Osmanlı 
Devleti’ne her birinin muhaceret tarihlerinin gösterir isim ve künye defterleri ve muhaceretlerinden itibaren nerelerde 
bulundukları ve ellerinde pasaport olup olmadığının bildirilmesini istemiştir.47

Beyrut Valisi Halit Bey, 5 Aralık 1892’de padişaha gönderdiği yazıda; Cezayirli Mehmet bin Salim’in pasaport 
tarihine göre 18 Eylül 1892 tarihinde Cezayir’den çıkarak Mısır ve İskenderiye yoluyla Beyrut’a geldiği,48 muhacir-
lerle ilgili sorulan hususların araştırıldığı, biri iki sene önce tarihli sekiz pasaport gösterildiği, bunların tarihlerinin 
eski olduğu, bu durumun hamillerinin Cezayir’den ayrılmalarından çok önce almış olmalarından kaynaklandığı, orada 
gösterilen tazyik nedeniyle bir süre fırsat bekleyerek ikamete mecbur olmalarından ileri geldiği ve diğer yandaşlarının 
bir kısmının azar azar ve gizli bir şekilde pasaportsuz savuştukları, Safed’de hemşerileri nezdinde misafir olarak ika-
met ettikleri konusunda ayrıntılı bir rapor vermiştir.49

Beyrut Valisi konuyla ilgili aşağıda yer alan çizelgeyi de hazırlayarak İstanbul’a bildirmiştir.

Aile Reislerinin İsimleri Erkek 
Nüfus

Bayan 
Nüfus Toplam Düşünceler

Eş-Şeyhü’ş-Şerif 3 1 4

Ammer el-Hac Kas ve Ali 3 1 4 20 Mart 1888 tarihli pasaportu vardır

Muhammed El-Atavi 5 5 10 4 Ağustos 1887 tarihli pasaportu vardır

Es-Seyyid Ammar Ahdad 3 4 7

El-Hac Ahmet Ahlefu bin Muhammed 7 3 10 12 Mayıs 1890 tarihli pasaportu vardır

Muhammed ve es-Süleyman el-Hüseyin 2 4 6 4 Ağustos 1887 tarihli pasaportu vardır

Ammar Amrif 4 2 6

43 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-1-29-3-1.
44 BOA, Sadaret Mektubi Umum Vilayet Evrakı (A-MKT-MHM), 500- 3-1-1. Buzpınar Fransız kaynaklarında Şam şehrine 1883 yılında 4000, 

Safed ve Taberiya’da ise 1870’te 3700 civarında Cezayirli muhacirin bulunduğu bilgisinin verildiğini belirtmektedir. Buzpınar, s. 95.
45 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 105-7830-3-1; BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 121-9059-2-1.
46 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 194-14487-3-1.
47 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 116, 8672, 2-2; BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 121, 9059, 1-1.
48 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 116, 8672, 2-1.
49 Osmanlı Belgelerinde Cezayir, s. 317.
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Muhammed ve es-Süleyman ve Ali 2 2 4

Es-Said Amezyan 5 3 8

Said Ahdad 2 3 5 4 Ağustos 1887 tarihli pasaportu vardır

Muhammed Vakkas 3 3 6

Ali el-Hâc es-Said 8 4 12

Said ve’l-Îyş 4 3 7

Muhammed ve’ş-Şeyh 2 1 3

Sadi Muhammed el-Beri 5 5 10 7 Ağustos 1889 tarihli pasaportu vardır

Ebu’l- Kasım el-Adlî 3 2 5

Muhammed el-Işave 1 1 2 30 Mart 1888 tarihli pasaportu vardır

Alâ bin Ahmed 1 1 2

Ammar bin Muhammed bin Salim 1 3 4

Mahmud bin Ali bin Salim 1 1 2

Muhammed el-Amrâvi 1 1 2

Muhammed es-Sebad 1 3 4

Muhammed Arzud 2 0 2

Muhammed Ahlefu 2 1 3

Muhammed Ahmed et-Tayyib 1 1 2 Ağustos 1890 tarihli pasaportu vardır

Toplam 72 57 12950

Diğer taraftan Fransa konsolosluğundan bu kişiler hakkında bilgi alınmak istenmiş ancak konsolosluk bu kişilerin 
Fransız tebaasından olduklarına dair bilgilerinin olmadığı yönünde bir cevap vermiştir. Beyrut Vali Vekili Zühdü Bey, kon-
solosluktan alınan cevabı ilettikten sonra, muhacirlerin perişan bir şekilde olduklarını ve sefalet içinde yaşadıklarını, iskân-
ları için her gün arazi verilmesi talebiyle sızlandıklarını belirterek bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini bildirmiştir.51

Mehmet bin Salim, yaklaşık altı ay sonra yeniden bir dilekçe yazarak tabiiyetlerinin kabulüyle iskân emirleri-
nin gelmediğini iletmiştir. Salim, Fransa konsolosunun pasaportlarını görmesine rağmen kendilerini tanımadıklarını 
söylemesinin, zor durumda kalmalarını istemesinden kaynaklandığını belirttikten sonra muhaceretlerinin hükümet 
tarafından bilindiğini ve hemşerileri gibi iskânlarına müsaade edilmesini veya Cezayir’e iade edilmelerinin sağlanma-
sını istemiştir.52 Nihayet 23 Temmuz 1893’te beklenen emir çıkmış ve Mehmet bin Salim ve onunla birlikte gelenlerin 
Akka’ya tabi Taberya kazasında daha önceki muhacirlerin vaktiyle iskân edildikleri Kefr-i Sit, Şuara ve Avlem karye-
lerinde bulunan beş bin dönüm küsur arazide iskan edebilecekleri bildirilmiştir.53 

Bu yazışmalar da göstermektedir ki Osmanlı yetkilileri her ne kadar Cezayir’den gelen kişileri geri gönderme 
gibi bir düşünceye sahip olmasalar da, resmî olarak yapılması gerekenleri yerine getirmiş, en önemli problem olarak 
görülen Fransız tabiiyeti konusunda da son derece hassas davranmışlardır. 

Cezayirli Muhacirlere Yapılan Yardımlar

Döneme ait kayıtlar incelendiğinde; Cezayir’den gelen kişilerin vasıfları ve Osmanlı Devleti’nin kendilerine 
yönelik davranışlarıyla ilgili sis perdesi daha da aydınlanmaktadır. Örneğin; Osmanlı Devleti’nin Cezayir’den gelen 

50 Osmanlı Belgelerinde Cezayir, s.317, 318.
51 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 211, 15803, 2-1.
52 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 105, 7830, 4-1.
53 Osmanlı Belgelerinde Cezayir, s. 315, 316.
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ve ziraat, ticaret gibi işlerle uğraşamayacak şeyhlerle ulemadan 30 kadar hane ile ziraat yapamayacak kadar güçsüz 
durumda olan 60 kişiye yardım yapılması, güçlü ve ziraatla uğraşabileceklerin ise şimdilik Şam’a 25-30 saat mesafede 
bulunan Aclun sancağında yerleşmeleri, diğer Osmanlı tebaası gibi bunlara da imtiyaz ve muafiyet verilmesi, ziraat 
için gerekli öküz vs. alımı için 120.00 kuruş para ödenmesi konusundaki emirler muhacirlerin durumuna açıklık ge-
tirmektedir.54

Cezayir’den göç edenlerin genellikle Suriye’yi tercih ettiği, bu duruma Fransa’nın da onay verdiği anlaşılmak-
tadır. Nitekim Ahmet bin Salim Fransızlara teslim olduktan sonra Mareşal Bugeaud’a müracaat ederek Cezayir’den 
ayrılmayı talep ettiğinde kendisine; Fransız yönetiminde görev almak, bulunduğu bölgede çiftçilikle uğraşmak veya 
şarka göç etmek gibi seçenekler sunulmuş ve bu seçeneklerden birini tercih etmesi istenmiştir. O da, Suriye’ye göç 
etmeyi tercih etmiştir. Esasen Fransa, Cezayirlileri Suriye’de nüfuzunu artıracak bir faktör olarak görürken, Cezayir-
liler de Fransızların müsaade edecekleri, tarıma elverişli ve Araplarla meskun topraklar olması nedeniyle Suriye’yi 
tercih etmiştir.55

Başlangıçta muhacirlerle ilgili bazı tereddütler yaşansa da Osmanlı Devleti bu kişileri mağdur etmemek için bir 
takım yardımlarda bulunmuştur. Örneğin 6 Mayıs 1848’de Cezayir’den iskân amacıyla Şam’a gelip ziraat mevsimi 
geçmeksizin yerleştirilmek üzere geçici olarak Aclun sancağına gönderilmiş olan 400 kişi ve gelmek üzere yolda bu-
lunan diğerlerinden zor durumda olan kişilere kanuna uygun olarak gerekli yardımın yapılması ve bunlardan ulema ve 
şeyhlerden maaş isteğinden bulunan 30 kadar hane sahibine 30.000 kuruş padişah hediyesi verilmesine karar verilmiştir. 
Şeyhleri Ahmed bin Salim’e 500 kuruş maaş tahsis edileceği, ziraat ve çiftçilikle uğraşacaklara da gerekli yardımın 
yapılacağı, belirtilmiştir.56

Muhacirler bu yardımların yanı sıra başka taleplerde de bulunmuşlardır. Örneği 5 Ağustos 1868 tarihinde Şam’da 
bulunan Cezayirli muhacirler, Suriye Vilayetine gönderilen yazıda Akka sancağı dâhilinde bulunan Kasriye adlı arazi-
nin uygun görülen bir süre için vergiden muafiyeti şartıyla kendilerine verilmesi ve küçük çocuklarının, askerlik çağı 
geldiğinde askerlikten muaf tutulmalarını istemiştir. Yetkililer bunun kanunen uygun olmadığını ancak gelen kişilerin 
mağduriyet yaşamaması için istedikleri arazinin verileceğini bildirmişlerdir.57

21 Ağustos 1889’da Meclis-i Vükela tarafından alınan kararda, Cezayirli muhacirlerin iskânları için yeterli mik-
tarda arazi verildiği, muhacirlerin hükümetin uygun göreceği bölgelerde yerleşmeye razı oldukları belirtildikten sonra 
bu kişilerin ziraat için ihtiyaç duydukları hayvan ve aletlerin tedarik edilmesi için borç olarak yeterli miktarda akçe 
verileceği belirtilmiştir. Bu şekilde borç isteyenler 184 hanedir ve bunların hane başına en az ikişer bin kuruş verilmesi 
halinde toplam miktarın 368 bin kuruştan ibaret olacağı hesaplanmıştır. Ödeneğin bölgedeki yardım sandığından yapılıp 
yapılamayacağı araştırılmış ancak yerel ziraatçıların yardımlarına engel olmamak için bu tutarın hazineden ödenmesine 
karar verilmiştir.58

Cezayir’den Akka’ya gelen 240 erkek ve bayan Müslüman nüfusun Şifa Ömer’deki araziye yerleşen 100 kişiye 
iaşe için hasat zamanına kadar günlük altmışar para ödenmesi emredilmiş ve bu paranın muhacirin tahsisatından 
kesilmesine karar verilmiştir. Bölge yetkililerinden tahsisatın yıllara göre ne şekilde düzenleneceği sorulmuş, cevap 
olarak, bahsedilen yevmiyenin bir sonraki yıl harman mevsimine kadar sarfı ve kendilerine öküz ve tohum verilmesi, 
hanelerinin tamirat masraflarının karşılanması bildirilmiştir.59 

Muhacirlere 19 Ocak 1891’den aynı yılın şubat ayı sonuna kadar 7.800 kuruş ve aynı yılın Mart ayı başından hasat 
mevsimine tesadüf eden Mayıs ayı sonuna kadar 13.800 kuruş, toplam 21.600 kuruş yevmiye verildiği anlaşılmaktadır.

 Muhacirlere verilen arazinin daha önce Şifa Ömer ve ahalisi tarafından ekilmesi nedeniyle hasat mevsiminden 
sonra bu araziden istifade edilemeyeceği, bu sebeple mağduriyet yaşanmaması için muhacirlerin yevmiyelerinin ke-
silmemesi sağlamak amacıyla bölge yetkilileri İstanbul’a uyarı yazısı göndermiştir. Bunun üzerine (1891 yılı) Haziran 
ayı başından itibaren kesilen yevmiyelerin 1892 yılı harman mevsimine kadar ödenmesi, ziraat için kendilerine öküz 
ve tohum verilmesi ve evlerinin tamiri hususunda İstanbul’dan onay gelmiştir.60

Cezayir muhacirlerine verilecek arazinin taksimi için memurlar gönderilmiş, bu memurlara harcırah verilmesi, 
harcırahın dahiliye tahsisatından ödenmesi, gidilecek mesafenin saatleri ve harcırahın miktarı belirtilerek ona göre 

54 BOA, Hariciye Nezareti Mektubi Kalemi (HR-MKT), 60-00071-004-001.
55 Buzpınar, s. 92. 
56 BOA, Cevdet Dahiliye (C-DH), 284-14153-1-1.
57 Osmanlı Belgelerinde Cezayir, s. 291.
58 Osmanlı Belgelerinde Cezayir, s. 298.
59 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 65-6-7-1.
60 BOA, Şura-yı Devlet (ŞD), 02279-00015-003-001.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

546

işlem yapılması kararlaştırılmıştır.61

Askerlik Hizmeti 

Döneme ait kayıtlar incelendiğinde Cezayir’den göç eden bazı muhacirlerin Osmanlı Devleti tabiiyetine geçtik-
ten sonra, askerlik hizmeti yapmaları hususunun kendilerini son derece rahatsız ettiği görülmektedir. 1844 yılında An-
talya sancağına bağlı Akseki Kazasına gelerek yerleşen Hacı Mehmet Ağanın oğlu Mehmet Efendi’nin 1885 yılında 
kendisine askerlik çağrısı yapıldığında, bu kişinin askerlikten kurtulmak için babasının Fransız tabiiyetinde olduğu 
iddiasında bulunması, örneklerden sadece bir tanesidir. Mehmet Efendi’nin bu iddiası Tabiiyet Kalemi Müdüriyeti 
tarafından “babaları buraya hicret eden ve kendileri bu toprakta doğan kişilerin sonradan böyle uydurma iddialarda 
bulunduğu” yönünde bir değerlendirme ile Hariciye Nezaretine iletilmiştir.62 Sonraki örnekler de bu tespiti doğrula-
maktadır. 

5 Mart 1888 tarihli yazıda -askerî muafiyet kararı alınmadan kısa bir süre önce- Cezayir’in Fransızlar tarafından 
işgalinden sonra Antalya’ya gelenlerden birkaç kişinin askerlikten kurtulmak için Fransız tabiiyeti iddiasında bulun-
duğu, bu kişilerin ellerinde Fransız tabiiyetine ait resmi bir kayıt olmadığı belirtildikten sonra Fransız konsolosunun 
bu kişileri tahrik ettiği, bu durumun Osmanlı mevzuatı ve yürürlükteki kanunlarına aykırı olduğu Osmanlı yetkilileri 
tarafından belirtilerek Fransız nezareti nezdinde protesto edilmiştir.63

Benzer olaylar diğer bölgelerde de cereyan etmiştir. Örneğin 22 Ağustos 1888 tarihli bir yazıda; Suriye’de bulu-
nan Cezayirlilerin büyük kısmının Osmanlı tabiiyetinde bulunmak üzere Suriye vilayetine yerleştiği ve diğerlerinin de 
daha sonra ayrı ayrı gelerek onlara katıldığı belirtildikten sonra bu kişilerin Fransızlar tarafından yanlış yönlendirildiği 
ve Osmanlı Devleti’nde askerlik hizmetinde bulunmaktan çekindikleri için Fransız tabiiyetine meyilli oldukları, Fran-
sa’nın da bu durumu kendi lehine kullanmak istediği belirtilmiştir.64

Osmanlı Devleti, Cezayirli muhacirlerin askerlik konusundaki tereddütlerini gidermek ve Fransa’nın da bu te-
reddütlerden kaynaklanan zafiyetleri kendi lehine kullanmasını önlemek amacıyla 22 Ağustos 1888’de Cezayirlilerin 
(Tunus da dahil) yirmi yıl süreyle askerlikten muaf tutulacağına dair emir yayımlamıştır.65 Bu emirle; Cezayir’den 
gelenlerin bundan sonra ecnebi himayesi iddiasından vaz geçeceği belirtildikten sonra, aynı zamanda uygulamanın 
Cezayir’den daha önce gelenleri de kapsadığı belirtilmiştir.66

Osmanlı tabiiyetine geçen muhacirlerin askerlikten muaf tutulmasıyla ilgili yirmi yıllık süre 1908 yılında sona 
ermiş bu nedenle muafiyet tartışmaları yeniden başlamıştır. Bazı birlik komutanları 1908 yılından sonra göç eden 
Cezayirliler için ayrıca bir süre muafiyet uygulanıp uygulanmayacağını sormuşlardır. Muhacirlerin hicret tarihlerin-
den itibaren altı sene süreyle askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmalarının kendilerinin hicret sırasında uğradıkları 
zararın telafisi maksadından yapıldığı belirtilmiştir.67

Esasen uygulamaya ve bazı yazışmalara bakıldığında Suriye bölgesinde bulunan Cezayirli muhacirlere 5 Ağustos 
1868’de68 muafiyet hakkı verildiği anlaşılmakla birlikte askerlikten muafiyete dair en uzun vadeli uygulamanın 1888 
yılında çıkan kararla yerine getirildiği anlaşılmaktadır.

Meclis-i Vükelada görüşülüp 24 Ağustos 1911 tarih ve 688 numaralı yazıyla Osmanlı tabiiyetini kesin olarak kabul 
eden Cezayirlilere altı yıl askerlikten muafiyet verilmiştir.69 Böylece askerlik konusunda son nokta konulmuştur.

Cezayirli Muhacirlerin Osmanlı Tabiiyetine Kabulleri Meselesi

Kişiyi, devlete bağlayan siyasi ve hukuki bir bağ olarak tanımlanan “tabiiyet”70 kanunuyla ilgili Osmanlı Dev-
leti’ndeki uygulamalara bakıldığında, 1848’li yıllarda devletin henüz bu anlamda kesin sınırlarla çizilmiş tabiiyet 

61 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 145-66-1-2.
62 BOA, Hariciye Nezareti Tahrirat (HR-TH), 78-00016-004-001. 
63 BOA, Hariciye Nezareti Tahrirat (HR-TH), 78-00016-004-001.
64 BOA, Sadaret Mektubi Umum Vilayet Evrakı (A-MKT-MHM), 500- 3-1-1.
65 Aynı belge.
66 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 570-42740-2-1.
67 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 3907-292988-2-1; Erdal Taşbaş, Osmanlı Topraklarına Yapılan Göçler ve Muhacirin-i İslamiye Komis-

yonu, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Ana Bilim Dalı, Doktora Tezi, Antalya, 2011, s. 239.
68 Osmanlı Belgelerinde Cezayir, s. 290, 291. 
69 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 3941-295504-1-1.
70 Osmanlı Devleti’nde tabiiyet İslami çerçevede yorumlanıyordu. Halk, Müslüman ve gayrimüslim olarak sınıflandırılıyordu. Osmanlı Devleti 

İslam kurallarının çizdiği çerçevenin yanında imzaladığı ikili anlaşmalarla da tabiiyete dair kurallar koyuyordu. 1535 tarihli Fransız- Os-
manlı anlaşmasında Fransız vatandaşlarının Osmanlı topraklarında ikamet süresinin on yıl olmasına karar verilmişti. (s. 195,196). Osmanlı 
Devleti’nde tabiiyet sorunları daha çok 19. Yüzyılın başlarında Yunanistan’ın bağımsızlığıyla göç etmek zorunda kalan Mora muhacirleri ve 
memleketleri işgal edilen Cezayirlilerin göçleri Osmanlı Tabiiyet kanunu öncesinde tabiiyet sorunlarının yaşanmasına sebep olmuştur. s. 200; 
İbrahim Serbestoğlu, “Zorunlu Bir Modernleşme Örneği Olarak Osmanlı Tabiiyet Kanunu”, OTAM, 29, Bahar 2011, s. 194.
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kanunu bulunmadığı görülmektedir. Bir taraftan Yunanistan’ın bağımsızlığı sonrası Mora muhacirleri ve Osmanlı 
Rumlarının tabiiyeti, diğer taraftan da Cezayirlilerin durumu Osmanlı Devleti’nde tabiiyet konusunda önemli bir 
boşluğun olduğunu ortaya koymuştur.71

Resmî tabiiyet kanunu olmasa da gelen muhacirlere mevcut kanunlar çerçevesinde işlem yapılmıştır. Sonradan 
herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için muhacirlerin ilk gelişinde kendilerinin Osmanlı tabiiyetini kabul ettiklerine dair 
resmî bir senet alınmıştır. Bu durum, ilk gelen Cezayirli muhacirler tarafından, saygıyla karşılanmış ancak sonraki 
dönemde göç edenler arasında Fransız tabiiyetinde kalma konusunda ısrar edenler olmuştur. 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyye’de yapılan toplantıda çeşitli görüşler dinlendikten sonra (5 Mart 1848); Fran-
sa’nın Suriye’deki Cezayir muhacirlerinin kendi tebaasından olduğunu iddia edebileceği ya da Cezayirlilerin kendileri-
nin vergi vermekten ve diğer sorumluluktan kurtulmak için Fransa’nın himayesini talep edebilecekleri yönünde çeşitli 
görüşler dinlenmiş ve muhacirlerin Devlet-i Aliyye’nin bir mülkünden çıkıp diğer mülküne gelmiş nazarıyla bakılarak 
bu kişilerin gelmelerinin reddedilemeyeceği, mutlaka kabul edilmeleri, Suriye bölgesini siyaseten mahzurlu gördükleri 
için bunların ve bundan sonra gelecek Cezayirli muhacirlerin Teke ve Alaiye gibi mizaçlarına uygun bölgelere yerleşti-
rilmelerine karar verilir. Ancak Mustafa Reşit Paşa söz konusu bölgelerin sahil kenarı olması nedeniyle ecnebilerin bu 
bölgede daha etkili olabileceği, diğer taraftan muhacirlerin de tekrar o bölgelere yapılacak yolculuğu kaldıramayacakları 
yönünde itirazda bulunur. İskânların genel olarak Suriye bölgesine yapıldığı dikkate alındığında Mustafa Reşit Paşa’nın 
bu itirazının kabul gördüğü anlaşılmaktadır.

1880’lı yılların başında Suriye bölgesinde hareketlilik artar ve bir yandan Fransa, bölgede aktif rol oynamaya 
başlarken bir taraftan da Emir Abdülkadir ile Suriye Valisi Hamdi Paşa arasında gerginlik yaşanmaya başlar.

Bu sırada İngiltere’nin 1878 yılında Kıbrıs’a geçici olarak el koymasının ardından 1879 yılında H. Layard’ı Su-
riye’ye göndermesi, Fransa’yı Suriye’ye yönelik daha aktif bir siyaset uygulamaya yöneltmiştir. Bu çerçevede Louis 
de Torcy’in 1880 yılında Suriye’ye gitmesiyle Cezayir muhacirlerinin Fransa tabiiyetine geçmeleri konusundaki ça-
lışmalar hızlandırılmıştır.

Fransa’nın 1881 yılında Tunus’u işgali üzerine Suriye valisi, bölgede hem Fransızlar hem de Emir Abdülkadir’in 
devlet otoritesini sarsan hareketlerine karşı önlemler alınması gerektiği yönünde İstanbul’a uyarı yazıları göndermiş-
tir.72 Gelişmeleri yakından takip eden İstanbul ise, Osmanlı topraklarında iki seneden fazla kalan muhacirleri kendi va-
tandaşı olarak gördüğünü ancak iki seneden daha az kalanların Fransız vatandaşlığını kabul edebileceğini ilan etmek 
suretiyle tabiiyet konusunda bir nevi gözdağı vermiştir. Bu durum beklenen etkiyi yapmış ve 1862 yılında Taberiya’ya 
yerleştirilen Cezayir muhacirlerinden 1500’ü, 1882 yılında Osmanlı tebaası olarak kayıtlarını yaptırmış bunun üzerine 
yirmi yıldan beri kullanmakta oldukları toprakların mülkiyet hakları kendilerine verilmiştir.73

Diğer bir önlem olarak da Emir Abdülkadir’in oğullarına Fransızların yapmış olduğu para yardımı teklifine kar-
şılık Osmanlı Devleti’nin aynı şekilde Emirin oğullarına para vermesi isteğinde bulunan Hamdi Paşa’nın telkinleri 
İstanbul tarafından kabul görmüş, Emirin ailesine taksim edilmek üzere aylık 25.000 kuruş maaş bağlanmasına karar 
verilmiştir.

Gelişmeleri takip eden Cezayirli muhacirler ise askere alınmamaları, aralarından iki bölük zaptiye teşkili, çiftçi-
likle uğraşanların Havran sancağından arazi verilmesi gibi taleplerinin karşılanması durumunda Osmanlı tabiiyetine 
geçecekleri yönünde istekte bulunmuşlardır. Muhacirlerin bu talepleri karşılanmış ve olumlu sonuç da alınmıştır. 
Ancak bu sırada Fransızlar da boş durmamış ve Emir Abdülkadir’in beşinci oğlu Haşim’i ve aylık 80.000 frank maaş 
tahsis etmek suretiyle yanlarına çekmişlerdir.74 

Hamdi Paşa’dan sonra göreve gelen Raşit Naşit Paşa döneminde Fransa ile gerilim yaşanmış ve gerek Raşit Naşit 
Paşa ve gerekse Fransız konsolosunun görevden alınması üzerine ilişkiler daha ılımlı bir hale gelmiştir.75

Osmanlı Devleti 18 Kasım 1889’de Cezayir’den göç eden kişilerle ilgili kanuni açıdan ve Fransızlarla olan iliş-
kileri bakımından problem yaşamamak için Cezayir’den göç eden ve daha sonra edeceklere Osmanlı tebaası nazarıyla 
bakılarak haklarında ona göre işlem yapılacağına dair bir karar almıştır.76

Bu karara rağmen sonraki dönemde gelen kişilerle ilgili tabiiyet problemleri yaşandığı görülmektedir. Örneğin Suriye 
Valisi 25 0cak 1893’te Sadaret makamına gönderdiği yazıda Suriye’ye yerleşmek, emlak ve arazi edinmek isteyen Ce-

71 Serbestoğlu, s. 202.
72 Buzpınar, s. 95, 96.
73 Buzpınar, s. 97.
74 Buzpınar, s. 98. Zaptiye teşkilatının birincisi yapılmış, ikincisi yapılmamıştır. BOA, Dâhiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 1369-88-1-1.
75 Buzpınar, s. 99. Ayrıca bkz. Sebahattin Samur: “Osmanlı Devletinde Cezayir Göçmenleri ve Abdülkadir El-Cezayiri” , s. 148, 149.
76 Osmanlı Belgelerinde Cezayir, s. 300.
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zayirlilerin çoğunlukla Fransız tabiiyeti iddiasında bulundukları, sonrasında sıkıntı yaşamamak için bu kişilerin Osmanlı 
tabiiyetine dâhil edilmesi gerektiğini bildirmiştir.77

1893 ve 1894 yıllarında muhacirlerle ilgili yine aynı şekilde imzalı mühürlü evraklar alındığı, resmi prosedürün 
aynı şekilde devam ettirildiği görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin bu konudaki tavrı kesin ve net olmuştur. Bu konuda-
ki örneklerden biri de Beyrut muhacirleriyle ilgilidir. Beyrut’a gelen muhacirlerle ilgili olarak; muhacirlerin şimdi ve 
gelecekte Osmanlı Devleti tabiiyetinde kalıp Osmanlı Devleti’nin kanun ve kurallarına tamamen uyacaklarını teminat 
altına almak şartıyla Osmanlı tabiiyetine kabulleriyle, Akka’ya tabi Taberiya Kazasında Kefr-i Sit ve Şuara ve Avlem 
karyelerinde bulunan beş bin küsur dönüm arazide iskânları ve izin alındıktan sonra Suriye ve Beyrut vilayetlerine 
gelecek Cezayir ve Çerkes muhacirlerinin padişah hükmüne uygun olarak söz konusu vilayet dâhilinde iskân edilip 
Bağdat ve Halep gibi bölgelerde iskânları hakkında Meclis-i Mahsus-u Vükelaca kaleme alınan mazbatanın arz edil-
diği, Osmanlı devletine taşınmak isteyen bütün muhacirlerin ilerde herhangi bir problem yaratmaması için Osmanlı 
tabiiyetini kabul ettiklerini ve Osmanlı devletinin kanun ve nizamlarına tabi olacakları, şu an ve gelecekte hiçbir şe-
kilde ecnebi tabiiyeti iddiasında bulunmayacaklarına dair her birinin ayrı ayrı mühür ve imzalarını içeren kendilerine 
bir mazbata tanzim edilerek, mensup oldukları sefarete tasdik ettirildikten sonra kabul edilmeleri hususunun Meclis-i 
Vükelaca da onaylandıktan sonra bu kişilerin kabul edilmesi istenmiştir.78

Umum Muhacirin Komisyonu Reisi 19 Ocak 1894 tarihli ve 127 numaralı nezaret kararının komisyonda okudu-
ğunu buna göre Cezayir muhacirlerinden birkaç kişinin Osmanlı tezkeresi alma işleminden dolayı umum nüfus ida-
resinden gelen ilmühaberle komisyona müracaat ettiklerinden bunlara düzenlenecek mazbatanın onay işlemi Şura-yı 
Devletçe kararlaştırılıp komisyona tebliğ edilinceye kadar gerek Cezayir muhacirlerinin ve gerek yabancı ülkelerden 
göçle İstanbul’a geleceklerin Osmanlı tezkeresi almak üzere söz konusu idareden havale edilecek ilmühaberlerle ilgili 
işlem yaptıramamalarından kaynaklanan güçlük yaşamamaları için yabancı ülkelerden gelenlerden vatanlarını terkle 
Osmanlı Devleti tabiiyetini kabul edeceklerini, daha sonra Osmanlı Devleti’nde ikametle geri dönmeyecekleri ve 
ecnebi tabiiyeti iddiasında bulunmayacakları, Cezayir ahalisinden de kendilerinin zaten Cezayir ahalisinden oldukları 
halde İstanbul’a gelip burada ikamet ve iskân edeceklerini belirtir komisyonca bir evrak alınmasıyla Osmanlı tezkere-
sinin verilmesi vs. şekilde işlemlerin yapılması istenmiştir.79

Osmanlı tabiiyetine geçme konusundaki taleplerin 1915 yılında da devam ettiği Suriye valisi tarafından gönderi-
len, evraklarında işlem yapılmış ve aşağıda isimleri yazlı, kişilerin dilekçelerinden anlaşılmaktadır;

Ahmed bin Mehmet Ekhal ve zevcesi Fatma 4 Mart 191580

Aziz bin Yahya ile zevcesi 4 Mart 191581

El-Hac Ekhal bin Mehmed ile zevcesi 1 Mart 191582

Bedii bin Salim el-Magribi ile zevcesi 25 Şubat 191583

Abidin bin Mehmed 4 Mart 191584

Kasım Kebail ile zevcesi 1 Mart 191585

Mehmet Yusuf Magribi ile zevcesi 11 Mart 191586

Hadice binti Ahmed 11 Mart 191587

Abdurrahman bin Ahmed 11 Mart 191588

77 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 153, 11408, 2-1.
78 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 170-10-3-1; BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 225-58-3-1; BOA, 

Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 309, 23123, 1-2.
79 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 309, 23123, 3-1.
80 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-2-3.
81 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-4-2.
82 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-5-2.
83 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-6-2.
84 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-8-2.
85 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-10-2.
86 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-13-3.
87 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-14-2.
88 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-15-2.
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Mehmed bin Milodun 11 Mart 191589

Yusuf bin Mehmed el-Magribi ile zevcesi 11 Mart 191590

Mehmed bin Ahmed el-Magribi ile zevcesi 11 Mart 191591

Ahmed Bin Hamidoş ile zevcesi 11 Mart 191592

Beşir bin Tahlaf ile zevcesi 11 Mart 191593

Ahmed bin Ahmed el-Magribi ile zevcesi 11 Mart 191594

Milodun Mehmed ile Zevcesi 11 Mart 191595

Abdülkadir bin Mehmed Milodun 11 Mart 191596

Cezayirlilerin tabiiyeti konusundaki hususlar Fransızlarla önemli problemler yarattığından bu konudaki ayrıntılar 
ayrı bir başlık altında ele alınmıştır.

Osmanlı Devleti–Fransa Arasında Cezayirli Muhacirlerin Tabiiyet Meselesi

Sultan Abdülhamit, Cezayirli muhacirlerle ilgili yaşanan problemleri çözmek amacıyla Fransa’nın İstanbul’daki 
sefirinden bu konudaki görüşleri içeren bir muhtıra sunmasını istemiştir. 22 Temmuz 1888’de Montebello; Fransa, 
Cezayirlilerden kendi rızalarıyla Osmanlı tabiiyetini kabul edeceklere gerekli kolaylığı göstereceğini, aynı şekilde 
kurallara uygun olarak Fransız konsolosluğuna kayıt yaptıran ve Fransa tabiiyetinde kalmak isteyen bütün Cezayirli-
lerin tabiiyetlerinin tüm haklarından faydalanacakları, herhangi bir ihtilafın çıkmasını önlemek için katiyen Fransalı 
tanınmış bilcümle Cezayirlilerin Fransa konsolosluğu defterlerine kayıt ve tesciline başlanacağı, Osmanlı tabiiyetini 
kabul etmiş Cezayirlilerden hiçbiri devletin izni olmaksızın Fransız tabiiyetine giremeyeceği gibi Fransız tabiiyetini 
kabul edenlerin de Fransa hükümetinin izni olmadıkça Osmanlı tebaası sıfatını haiz olamayacağı yönünde görüş bil-
dirmiştir.97

 Montebello’nun muhtırasından üç gün sonra Muhiddin Paşa da padişaha çözüm önerilerinde bulunmuştur. An-
cak Muhiddin Paşa’nın önerileri, daha önceden birincisi kurulan zaptiye bölüğünün ikincisinin de kurulması ve Hav-
ran köylerinde bulunan boş arazinin kendilerine verilmesi yönündedir.98 

18 Kasım 1889’da emir üzerine toplanan Encümen-i Hususi çalışmalarını tamamlayarak Cezayir’den gelen mu-
hacirlerin durumuna yönelik Fransa ile yaşanan problemlerin ortadan kaldırılması amacıyla 20 Kasım 1889’da sada-
retin ve Encümen-i Hususinin hazırlamış olduğu mazbata ve anlaşma metnini ilgili birimlere tebliğ etmiştir.99

Anlaşma metni şöyledir
1- Cezayirlilerden takım takım Suriye’ye göç eden ve diğer Osmanlı tebaası gibi orada is-

kân eden Osmanlı tebaasındandır. Bu kişilerden Fransa tebaası olmak isteyenler belirli bir süre 
zarfında Osmanlı Devleti’ni terk etmek zorunda tutulacaklardır.

2- Münferiden ve Fransa pasaportuyla Suriye’ye geldiğinde Fransa konsolosluğunda pa-
saportlarını kayıt ettirmiş olanlar, Fransa tebaası gibi kabul edilecektir. Bunlardan Osmanlı 
Devleti tabiiyetini isteyenler Osmanlı Devleti tabiiyetine kabul edileceklerdir. 

Mülki ve askerî hizmette bulunarak veya miri araziden yer alıp yerleşmiş olanlar Osmanlı 
Devleti tebaası olarak kabul edilecektir. Bunlardan Fransa tebaası olmak isteyenler belirli bir süre 
zarfında Osmanlı Devleti’ni terk etmeye mecbur tutulup, gitmeyenler hakkında Osmanlı tebaası mu-
amelesi yapılacaktır.

89 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-16-2.
90 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-17-2.
91 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-18-2.
92 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-20-1.
93 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-21-1.
94 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-22-1.
95 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-23-1.
96 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 61-2-67-24-1.
97 Buzpınar, s. 101.
98 BOA, Dahiliye Nezareti Mektubi Kalemi (DH-MKT), 1369-88-1-1.
99 Osmanlı Belgelerinde Cezayir, s. 300, 301. Düstur, Tertip1, Cilt 6, Ankara, Devlet Matbaası, 1939, s. 469, 470.
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3- Fransa’ya tabiiyeti kabul edilen veya bundan sonra o sıfatla tanınacak olan Cezayirli 
muhacir veya misafirlerin Osmanlı tebaasından olan bayanlarla evlenmeleri Osmanlı Devleti 
tarafından yasaklanmak istenildiğinden bu yasağa karşı hareket eden Cezayirliler, İran tebaası 
için uygulanan usule uygun olarak Osmanlı Devleti’nden ihraç edilecek ve zevçleri de zevcele-
rine bağlı olarak gitmekte serbest olacaklar.

4- İkinci madde gereğince Fransa tabiiyetinde tanınacak olan Cezayirliler içinde tavır ve 
hareketleri asayişi bozduğu komisyonca tahkik olanlar kısa süre içinde Osmanlı Devleti’ni terk 
etmeye mecbur tutulacaktır.

5- İkinci madde gereğince pasaportları konsoloslukta kayıtlı olan Cezayirlilerin isimleri 
yazılı defter Osmanlı Devleti’ne teslim edilip bu husus için Osmanlı Devleti’nden ve Fransa 
sefaretinden birer memur tayin edilerek bu anlaşma gereğince mahallince vilayet ve Fransa 
konsolosluğundan seçilecek birer memurdan oluşan bir komisyon tarafından yapılarak Osmanlı 
Devleti tabiiyetinde kalacak olanlarla Fransa tabiiyetinde bulunacak olanlar ayrılarak iki nüs-
ha üzerine tanzim edilecek defteri ve yazılacak raporun bir nüshası Osmanlı Devleti’ne takdim 
ve diğer nüshası Fransa sefaretine verilecektir.

6- Anlaşmayla ilgili uygulamada Osmanlı Devleti memurlarıyla konsoloslar arasında fikir 
anlaşmazlığı meydana geldiğinde, o konuda taraflardan gönderilecek raporlar üzerine Osmanlı 
Devleti ile sefaret arasında karar verilecektir.

7- Osmanlı hükümetinin muamelatına göre yerliden vs. Osmanlı Devleti ahalisinden bir ta-
kım Museviler birer suretle Fransa pasaportu alarak Cezayirliler gibi bunlar da Fransa tabiiyeti 
iddiasında bulunduklarından bu sırada Musevilerin tabiiyet sıfatı da tashih edilecektir.

8- Filistin’de veya Osmanlı Devletinin diğer bölgelerinde yaşayan Cezayirliler hakkında 
aynı işlem yapılacaktır.

9- Bundan böyle de memleketlerini terk ederek Osmanlı Devleti’nin diğer bölgelerinde 
yerleşmek için göç eden Cezayirliler Osmanlı Devleti tebaası gibi kabul ve Osmanlı Devleti’nce 
uygun görülecek arazide iskân edilecektir. Fransa tabiiyetinde olarak işinin gereği pasaport ile 
gelenler iki sene içinde dönmekle mükellef tutulup bu süre bitiminde gitmeleri veya iki seneden 
az bir sürede kaybederek daha önce bulundukları vilayete yine dönmeleri durumunda isimleri 
nüfus defterine kaydedilerek haklarında diğer Osmanlı tebaası gibi işlem yapılacaktır. 100

Anlaşmanın Fransa tarafından hemen onaylanmaması, çeşitli bölgelerde yaşanan olayların çözümünü güçleştirmiş-
tir. Örneğin Suriye ve Beyrut vilayetlerinde yerleşmiş Cezayirlilerden bazılarının tabiiyet sıfatı bu bölge yetkilileriyle 
Fransa konsolosları arasında anlaşmazlık yaşanmasına neden olmuştur. Paris’e gönderilen anlaşma uygun görülmüş 
ancak Fransa’dan bu anlaşmayla ilgili onay yazısı gelmediğinden muhacirlerin bulunduğu bölge yetkilileri nasıl dav-
ranacakları konusunda çekimser kalmışlardır. Durum İstanbul’a bildirilmiştir. Suriye Valiliği Paris’ten onay geldiğinde 
anlaşmanın uygulamaya konulacağını, aksi takdirde Osmanlı Devleti’nce bu çerçevede karar alınarak ona göre işlem 
yapılacağı, bu bölgelerce Cezayirlilerden birinin tabiiyetine dair bir dava meydana geldiğinde anlaşmanın ikinci maddesi 
gereğince hareket edileceği belirtilmiştir. 

Fransa konsolosuyla durum incelenerek Fransa tabiiyetinin tanınması, uygun görüldüğü durumda Osmanlı Devle-
ti’nin onayı beklenerek ve geçici olarak hakkında Fransa tabiiyetinin kabulü durumunun ayrıntılı olarak Osmanlı Devleti’ne 
bildirilmesi, şayet o şekilde yapılacak incelemede bölge yetkilileriyle konsolos arasında anlaşma sağlanmazsa durumun 
sefarete yazılarak alınacak cevaba göre işlem yapılması, sonuç olarak bu konuda son karar verilinceye kadar bu şekilde 
davranılacağı bildirilmiştir. İstanbul’dan da konsolosun güçlük çıkarmaması istenmiştir.101

Fransa’dan onay gelinceye kadar Cezayirliler hakkında statükonun muhafazasına yönelik davranılması, bölge 
yetkililerine tavsiye edilmiş ancak bunun Suriye’de polislerle Cezayirliler arasında meydana gelen olayları çözmediği, 
çözüm için acilen anlaşmaya dair onay gelmesi gerektiği belirtilmiştir.102

Fransa’dan beklenen cevap kısa sürede gelmemiş bu nedenle statükonun devamı yönünde problemler çözülmüştür. 
12 Ocak 1911’de anlaşma onaylanmış ve son metin Osmanlı Devleti tarafından bir Talimatname şeklinde yayım-

100 BOA, Yıldız Esas Evrakı Kamil Paşa Evrakı (YEE- KP), 39-03834-001-001; BOA, Sadaret Mektubi Umum Vilayet Evrakı (A-MKT-MHM), 
500-3-3-1.

101 BOA, Sadaret Mektubi Umum Vilayet Evrakı (A-MKT-MHM), 500-3-3-1.
102 Aynı belge.
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lanmıştır. Talimatname şöyledir;
Osmanlı devletinde seyahat eden veya orada oturan Cezayirlilerin ikametgâh süreleri ne kadar olursa olsun ne ken-

dileri ne evlatları ne de torunları Cezayirli sıfatını kaybetmeyecekler ve haklarında Osmanlı tebaası muamelesi yapılma-
yacaktır.

Asıl memleketleri ile her türlü alakasını keserek Osmanlı devletine kesin olarak yerleşmek üzere gelen Cezayirli 
kendisi ile eşinin ve küçük yaştaki çocuklarının Osmanlı tabiiyeti altına girdiklerini ve kendisi ve onlar için her türlü 
yabancı tabiiyeti iddiasından vazgeçtiklerini belirtir bir beyannameyi Osmanlı memurlarına verecektir. – Eğer bu hu-
susta memleketi memurlarından sadır olmuş bir izin yazısına sahipse – bu beyanname sahibinin ahlakı ile sabıkasına 
dair bilgi almak ve özellikle hakkında adli takibat icra edilmekte olup olmadığı anlaşılmak üzere Fransa konsolosuna 
tebliğ olunacaktır. Beyannamenin tebliğ tarihinden itibaren 75 gün zarfında konsolos itirazda bulunmadığı veya itira-
zı tabiiyet değiştirmesine mani olmak için yeterli olmadığı durumda beyanname geçersiz olacak ve ilgili efrat ailesiyle 
Osmanlı tabiiyetini alacaktır.

Osmanlı devletinde yerleşmiş olup da Osmanlı olmak isteyen Cezayirli, bundan sonra Osmanlı kanun ve niza-
mına tamamen uyacağını ve her türlü yabancı tabiiyeti iddiasından vaz geçtiğini beyan ederek Osmanlı memurlarına 
bir dilekçe vererek serbestçe Osmanlı olabilir. Bu dilekçe üzerine Fransa konsolosuna yukarda açıklanan muamelenin 
yerine getirilmesi kapsamında muamele yapılacaktır. Bu şekilde alınan Osmanlı sıfatı daha sonra doğacak çocukla-
rını da kapsayacaktır. 

Bu gün Osmanlı memleketinde istikrarlı bir şekilde ikamet eden ve Fransa konsoloslarıyla, Fransa nizamına 
uygun olarak alelade ilişkileri sürdürmemiş ve Fransa himayesini talep etmemiş olmakla beraber söz konusu beyan-
nameyi vermemiş olan Cezayirliler103 Osmanlı Devleti’ne tabiiyetini gösteren muamelelerden birini isteyerek yerine 
getirmiş yani kendilerini nüfus siciline kendi rızalarıyla kaydettirmiş ve Osmanlı tezkiresi almış ve askerlik hizmetini 
yapmış veya genel hizmetlerde (devlet ve belediye hizmetleri ve emsali) bulunmuş veya yabancıların istifade ettikleri 
imtiyazları istemeksizin özellikle mahkemeler huzurunda daimen ve isteyerek Osmanlı Devleti mülkiye, askeriye ve 
maliye kanunlarına uygun hareket etmiş iseler Osmanlı sayılacaklardır.

Memleketlerinde yürürlükte olan kanun gereğince Cezayirli sıfatını zaten zayi etmiş olan Cezayirliler hakkında 
Osmanlı memleketinde de Osmanlı tebaası muamelesi vakit geçirmeden icra olunabilecektir. 104

Anlaşmayla ilgili; Cezayirlilerin Osmanlı Devleti’nde geçici olarak ikamet veya kesin olarak iskânlarına ne gibi 
şartlar altında izin verilebileceğine dair karar almak üzere Meclis-i Mahsus-u Vükelada değerlendirme yapıldığı, 
Fransa sefiri ile görüşülerek bazı değişiklikler yapıldığı hazırlanan anlaşmanın Fransa tarafından da onaylandığı be-
lirtildikten sonra uygulamada sıkıntı çıkmaması için onay yazısının ilgili birimlere 7 Eylül 1911’de gönderildiği an-
laşılmaktadır.105

SONUÇ

Tarihi süreç incelendiğinde, 1830’dan 1962 yılına kadar 132 yıl süren Fransız sömürge döneminde Cezayir-
lilerin, pek çok sıkıntı yaşadığı, Avrupa’dan getirilen kolonicilerin güç dengesini değiştirdiği, yerli halkın elinden 
topraklarının alınıp kolonicilere verilmesiyle Cezayirlilerin kendi topraklarında adeta köle durumuna düşürüldüğü 
görülmektedir.

Cezayir halkı Fransa’nın işgali ve sömürgesi karşısında çeşitli bölgelerde ayaklanarak Fransızları ülkelerinden 
atmak istemişlerdir. Durumun ümitsiz olduğunu gören bazı Cezayirlilerin de ülkelerini terk ederek Osmanlı Devle-
ti’nin bir vilayeti olan Suriye bölgesine göç etmeye başladığı, ancak göçlerin başlangıçta çok fazla olmadığı, Emir 
Abdülkadir’in Fransa karşısında başlattığı isyanın 1847 yılı sonunda başarısız olmasıyla göç edenlerin sayısının arttığı 
anlaşılmaktadır.

Cezayirlilerin genellikle Suriye’yi tercih ettikleri görülmektedir. Muhaceret süreci incelendiğinde: gerek Fransız, 
gerekse Cezayirlilerin Suriye bölgesini neden tercih ettikleri açıkça ortaya çıkmaktadır. Fransızların kendi tabiiyetin-
de olan kişileri o bölgeye yerleştirmekle nüfuz alanlarını genişletmek, Cezayirlilerin ise bölgenin ziraata uygunluğu 
açısında böyle bir seçim yaptıkları görülmektedir. Cezayirli muhacirlerin çoğunun Suriye’ye geldiklerinde, çiftçilik 
yapacakları arazi talep etmiş olmaları onların bu yöndeki düşüncelerini doğrulamaktadır.

Diğer taraftan Fransa’nın Cezayir’den giden kişilerin Fransız tabiiyetinden çıkmamaları için verdikleri uğraş 

103 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 85-12-2-1.
104 BOA, Dahiliye Nezareti İdare (DH-İD), 85-12-2-2.
105 BOA, Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO), 3941-295504-4-1.
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yine Fransa’nın bölgeye verdiği önemle ilgilidir ve Fransa Suriye’yi aynı zamanda İngiltere’nin bölgedeki nüfuzunu 
azaltmak için de istemektedir.

Fransa’nın bu ilgisi Suriye bölgesinde muhacirler konusunda çıkan problemlerle de kendisini göstermiştir. Gerek 
Osmanlı Devleti gerekse Fransa’nın Emir Abdülkadir ve oğullarının güvenini kazanarak Cezayirlilerin tabiiyetini 
kazanma konusunda büyük mücadele verdikleri, Fransa’nın Emirin oğullarına yüksek miktarda paralar vaat ettiği 
ve sonunda Emir Abdülkadir’in oğlu Haşim’i yanlarına çektiği, Osmanlı Devleti’nin ise diğer oğullarına maaş ver-
diği, Haşim nedeniyle çıkan problemleri Haşim’i ülke dışına çıkararak çözdüğü görülmektedir. Osmanlı Devleti’nin 
Emir’in oğulları ve bazı ileri gelenlere çeşitli rütbe ve nişan vererek gerek söz konusu kişiler gerekse etrafında bulu-
nanların Osmanlı tabiiyetinde kalmalarını sağladıkları anlaşılmaktadır.

Pek çok gerginliğin ardından Osmanlı Devleti Fransa’nın da görüşünü almak suretiyle Cezayirli muhacirlerin 
tabiiyeti konusunda bir anlaşma metni hazırlamış ve ilgili birimlere göndermiştir. Ancak Fransa bu metni uzun süre 
onaylamamış bu nedenle özellikle Suriye’de kanuni boşluktan kaynaklanan problemler yaşanmıştır.

 Esasen Osmanlı Devleti, kendi idaresi altında bulunan Cezayir’in Fransa tarafından işgalini resmen kabul et-
mediğinden Cezayir’den gelen kişileri de kendi vatandaşının bir bölgeden bir bölgeye göçü olarak değerlendirmiş ve 
o doğrultuda hareket etmiştir. Ancak gelen kişilerin Fransız tabiiyetinde mi yoksa Osmanlı tabiiyetinde mi olduğu 
konusunda çeşitli problemler yaşanmış ve bu problemler Suriye Valiliği görevinde bulunan kişilerin aktif siyasetleri 
sonucu çözülmüştür. 

Cezayir’den gelen muhacirlerin sayısı konusunda kesin rakamlar bulunmamakla birlikte 10-15 bin civarında 
olduğuna dair kayıtlar bulunmaktadır. Sonuç olarak tek cümleyle denilebilir ki, Cezayir’den Suriye’ye gelen kişiler 
çoğunlukla çiftçilikle uğraşırken kendi topraklarında Avrupa’dan gelen koloniciler de kendi toprakları üzerinde hü-
küm sürmeye başlamıştır.

ÖZET

1534 yılından itibaren Osmanlı yönetimine giren ve son dönemde dayılarla idare edilen Cezayir’de106, Fransa’nın 
Dayı Hüseyin Paşa’yı yendiği 1830 yılından itibaren Fransız işgali başlamıştır. Fransa’nın kolay girdiği Cezayir’de, 
tüm ülkeyi ele geçirmesi hayli zor olmuş, işgalin hemen ardından ülkede ayaklanmalar baş göstermiştir. Bu ayaklan-
maların en uzun süreni Emir Abdülkadir’in isyanı olmuştur. Fransa 1847 yılının sonunda Emir Abdülkadir’in isyanını 
bastırmayı başarmıştır. Ancak sonraki dönemde de isyanlar devam etmiştir. Fransa tüm bunlara rağmen Cezayir’in 
iç kısımlarına doğru ilerlemiş ve bölgeye Avrupa’dan getirdiği göçmenleri yerleştirmek suretiyle Cezayirlileri adeta 
ikinci sınıf vatandaş konumuna düşürmüştür.

Tüm bu mücadelelerin içinde kalan Cezayirlilerin bir kısmı çareyi Osmanlı Devleti’ne göç etmekte bulmuştur. Os-
manlı Devleti Cezayirlileri Fransa’nın işgalini resmen tanımadığından kendi vatandaşlarının ülkenin bir bölgesinden diğer 
bölgesine taşınan vatandaşları olarak görmüş ve onları kabul etmekte sakınca görmemiştir. Ancak asıl sıkıntı bölgeye gelen 
halkın bir kısmının Osmanlı tabiiyetini kabul etmeyerek Fransız tabiiyetinde ısrar etmesi konusunda olmuştur. Osmanlı 
Devleti bu konuda tutarlı bir tavır sergilemiş ve sonunda Fransa ile anlaşmaya varmak suretiyle bu konudaki problemlerin 
ortadan kalkmasını sağlamıştır. 

Anahtar Kelimeler: Cezayir, muhacir, iskân, tabiiyet, Emir Abdül Kadir.

ABSTRACT

French occupation of Algeria, which came under the Ottoman sovereignty as of 1534 and later ruled by the “dey”s, 
commences with the French victory over Dey Hussein Pasha in 1830. France encountered extreme difficulties in occupying 
Algeria, where she entered with ease, as rebellions and uprisings were launched all over the country right after the Fren-
ch occupation. The longest civil disobedience was that of Emir Abd El-Qadir. The French crushed Emir Abd El-Qadir’s 
rebellion towards the end of 1847. Nevertheless the rebellions continued ceaselessly in the following years. Despite the 
rebellions French occupation of the inner regions of Algeria continued; and with her bringing of French immigrants from 
Europe the Algerians became second class citizens in their own homeland.

Some of the Algerians, stuck in all this strife, found peace in emigrating the Ottoman State, who did not hesitate 
in welcoming the Algerians regarding them as her own citizens moving from one part of the country to another part. 
However, real dilemma occurred when some of the immigrating Algerians insisted on becoming French subjects refu-

106 Cezayir; “Cezayir-i garp” veya daha sonra “Cezayir-i garp ocağı” adıyla anılmıştır. Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi: (1789-1914), 
TTK Yay, Ankara, 1997, s. 187.
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sing to become an Ottoman subject. Ottoman State by displaying hard-edged politics managed to reach an agreement 
with France and resolved the issues arising. 

Key Words: Algeria, immigrant, settlement, nationality, Emir Abd El-Qadir.
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ARŞIVLERDE DIJITAL FIRSATLAR VE DIJITAL HIZMETLERIN 
ARAŞTIRMA SÜREÇLERINE YANSIMALARI: BELLEK 
KURUMLARINDA ORTAK GIRIŞIMLER

Hüseyin ODABAŞ*

GIRIŞ

Arşivler, belgelerin gelecekte erişilebilir olmasını ve muhafaza edilmesini sağlayan kuruluşlar olarak yüzyıllar-
dır toplum yaşamının önemli kuruluşları olarak hizmet vermeyi sürdürmektedirler. İş süreçlerinin ve doğal olarak bu 
süreçler içerisinde üretilen ürün ve hizmetlerin dijitalleştirilmesiyle birlikte yüzyıllardır bilinegelen ve uygulanmakta 
olan kural ve yöntemler dönüşmeye başlamıştır. Dijital devrim adıyla anılan bu dönüşüm, kamu hizmeti veren her ör-
gütte olduğu gibi arşivleri de etkisi altına almıştır. Arşivler, arşivlik vasfı kazanan fiziki belgelerin önceden belirlenen 
kurallar dâhilinde derlenmesi, düzenlenmesi, kullanıma hazır hale getirilmesi, ayıklanması ve korunması gibi uzun 
zamanlar boyunca bilinen arşiv hizmetlerini yerine getirmektedir. Dijitalleşme ile birlikte söz edilen iş süreçlerinin her 
biri ile ilgili uygulanagelen kural ve yöntemler, dijital nesnelerin yapısına uygun biçimde dönüştü ve/veya dönüşmeye 
devam etmektedir. Dijitalleşmenin kamu hizmetlerinin uzaktan sunulmasını olanaklı kılması ve kamu kurumlarında 
e-devlet uygulamalarının hayata geçmesiyle birlikte, belgenin tanımı, biçimi, yönetimi, güvenliği, güvenirliği, yasal 
dayanakları, sorumluları ve farkındalığı gibi pek çok hususta bilinenlerin yenilendiği ve eski yöntemlere/bilinenlere 
karşı bir meydan okumanın başladığı başka bir döneme girilmiş oldu. Belge tanımlamadan, düzenlemeye, erişim-
den ayıklamaya kadar iş süreçlerinde yaşanan dönüşüm, arşivlerde belirsizliklere ve hatta sorunlara neden olsa da, 
bazı kronik sorunların ortadan kalkmasına yönelik fırsatları da beraberinde getirmiştir. Arşiv kurumlarının ulusal ve 
uluslararası düzeyde birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı yakalamasının yanında, verilen hizmetlerin kalitesini artıran 
daha rekabetçi bir ortamının doğması da bu dönemde mümkün olmuştur. Örneğin arşivlerin diğer bellek kurumlarıyla 
ortak dijital platformarda bütünleşik hizmetler vermesi, arşiv kayıtlarının ortak platformlarda harmanlanabilmesi ve 
bunların bir sonucu olarak araştırmacıların daha kaliteli erişim hizmetlerinden yararlanabilmesi, dönüşüm sürecinin 
sunduğu fırsatlardan bazıları olarak değerlendirilebilir.

1. Arşivlerin, Kütüphanelerin ve Müzelerin Benzerlikleri

Sahip oldukları özellikler nedeniyle arşivler, kütüphaneler ve müzelerden bağımsız şekilde kurumsallaşmış ve 
yüzyıllar boyunca diğerlerinden izole şekilde hizmet üreten toplumsal organizasyonlardır.  Arşivlerde kullanılan me-
totlar, sunulan hizmetler ve hizmet verdiği kullanıcı grupları gibi pek çok husus diğer bellek kurumlarından farklıdır. 
Örneğin kütüphanelerde kaynakların büyük çoğunluğu halkın kullanımına açıkken, arşivlerde çoğunlukla kişilerin, 
ailelerin, kurumların ve hatta ulusların kullanımı ile kısıtlanabilmektedir. Bu nedenle kütüphanelerde kataloglama 
hizmetlerinin gelişimi, yaygınlaşması ve toplu olarak hizmete sunulması arşiv kurumlarına göre oldukça ileri düzey-
lerdedir. Müzelerde ise derlenen materyal arşivlere kıyasla daha güvenli ortamlarda korunur ve büyük oranda erişime 
kapalıdır. Bu nedenle müze katalogları daha çok özel araştırmacıların ve kurum personelinin gereksinimlerini karşı-
lamak üzere hazırlanır. Yine bu nedene bağlı olarak müzelerde dermenin kataloglanmasında diğer müzelerle işbirliği 
içine girmek ve standartlaşmaya odaklanmak, kütüphanelerde ve arşivlerde olduğu kadar öncelikli hedefler içinde yer 
almaz. 

* Prof. Dr., Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, e-posta: odabashuseyin@gmail.com
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Bununla birlikte müze küratörleri daha az miktarlarda metin içeren üç boyutlu nesnelerin derlenmesi ve hizmete 
sunumu ile ilgilenirken; kütüphaneciler iki boyutlu bilgi yoğunluklu kitaplar, filmler ve diğer basılı materyaller ile, 
arşivciler ise arşivlik kağıt dokümanlar ve elektronik belgelerle meşgul olmaktadırlar. Yani üç kulvarın da kendi içinde 
özellikle odaklandığı materyaller arasında farklılıklar bulunmaktadır1.

Buckland’ın2 enformasyon kavramı üzerinde yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda “müzeler topladıkları ma-
teryalin türü yönünden kütüphaneler ve arşivlerden farklı olsa da, müze materyali, kendi dönemine ışık tutması, 
kendisi hakkında veriler içeren kataloğuyla birlikte hizmete sunulması ve diğer materyallerle olan ilişkileri nedeniyle 
enformasyon değeri olan objelerdir”. Enformasyon değerleri nedeniyle müze materyali kütüphane ve arşiv materyal-
lerine benzer özelliklere sahiptir. Bu yönüyle her üç kurumda da hizmetlerin ortak hedefler doğrultusunda verildiğini 
söylemek yanlış bir değerlendirme olmaz.  

Yüzyıllar boyunca sahip oldukları bu önemli ortak özelliklere rağmen birbiri ile yakın temas kur(a)mayan söz 
konusu bellek kurumları, bilgi erişim güzergâhının dijitalleşmesiyle birlikte aynı ortamı ve/veya ortak platformları 
paylaşmaya zorlanmıştır. Dijitalleşme, günümüz insanının yaşam biçimini her yönüyle değiştiren ve/veya değişime 
zorlayan deneyimleri yaşatmaya devam etmektedir. Söz konusu deneyimlerin yaşandığı ortamlardan biri de bilgi 
merkezleridir. Bilgi merkezleri, yaklaşık yirmi yıldır dijitalleşmenin etkilerinin artan şekilde hissedildiği kurumlar 
arasında yerini almaktadır. İnsan oğlunun yüzyıllardır kayıt altına alma ihtiyacı duyduğu bilgi varlıklarını depoladığı 
kağıdın ömrü tamamlanmış, tarihin yeniden tekerrürü ile dijital kayıt ortamlarının tercih edildiği bir döneme giril-
miştir. Kuşkusuz tercihin dijital kayıt ortamlarda yapılmasının önemli gerekçeleri vardır. Hız, maliyet, yaygınlık ve 
erişim gibi önemli yararlılıklar, bu tercihe yön veren temel etkenler arasında yer almaktadır. Bu dönemde bir yandan 
bilgi merkezlerinin büyük oranda sahibi olduğu kâğıt taşıyıcısı üzerinde kayıtlı bilgi varlıklarının dijitalleştirilmesine 
yönelik çabalar sürerken, diğer yandan yeni modeller ve yazılımlar aracılığıyla dijital doğan bilgi varlıklarının üretil-
mesine devam edilmektedir. 

Dijitalleşme süreci, şekli, rengi, ebadı, türü ve kütlesi farklı olan her bir materyalin görüntülenebilmesi ve ön in-
celemelerinin yapılabilmesine olanak sağlayan dijital kopyaların üretilmesinin yolunu açmıştır. Böylelikle yüzyıllar-
dır birbirinden bağımsız örgütler olarak kurulan kütüphane, arşiv ve müze gibi bellek kurumlarında muhafaza edilen 
materyalin ortak zeminde erişilebilir kılınmasının yolu açılmış ve bu kurumlar arasında bilgi erişim bağlamında ortak 
hizmetlerin geliştirilmesi konusunda zorlayıcı bir durum ortaya çıkmıştır. Bellek kurumlarının karşı karşıya kaldığı 
zorlayıcı etkinin birbirini tamamlayan birkaç boyutundan söz edilebilir. Dijitalleşme süreçlerinde yasal, bürokratik ve 
geleneksel gereksinimlere gösterilmesi gereken hassasiyetin benzeri, standartlara uygun ürün ve hizmetlerin gelişti-
rilmesi konusunda da gösterilmelidir. Dijitalleştirme, kitlelerin yararlanması amacıyla yaşama geçirilen bir uygulama 
türüdür. Bu bakımdan dijitalleştirmenin asıl hedefi, çalışmaların sürdürüldüğü kurumla sınırlı kalmamalı. Dijitalleş-
tirme çalışmalarında asıl hedef ulusal boyutta yararlılıklar sağlamak şeklinde olmalıdır. Ulusal yararlılıkları daha üst 
düzeylere çıkarabilmenin yolu ise denetimli olması koşuluyla uluslararası standartlara uyumlu olmaktan geçmektedir.  

Dünyada kişisel, kurumsal ve ulusal boyutta hak ihlallerine yol açmayacak şekilde kamusal verilerin kontrollü 
olarak araştırmacıların hizmetine açıldığı bir döneme girilmiştir. Bilişim teknolojilerinin bilgi sektöründe daha yaygın 
ve derin biçimde kullanılmaya başlamasıyla birlikte bellek kurumlarında veri paylaşımı ile ilgili olarak yenilikçi hiz-
metlerin yaşama geçirilmesi söz konusu olabilmiştir. Kamu kurumları tarafından üretilen dijital verilerinin araştırma 
süreçlerine dâhil edilmesi konusunda bellek kurumlarının aktif rol üstlenmesi, bu kurumlara bir atılım fırsatı sağlaya-
bilir. Bunun için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle bellek kurumlarının üst düzey yöneticile-
rinin, geleceğin ortak zeminini birlikte inşa edebilmelerinin yolunu açacak iradeyi gösterip bir araya gelmesi gerekir. 
Daha sonra ulusal düzeyde enformasyon ve bilgi üreten başta arşivler, kütüphaneler ve müzeler olmak üzere her türlü 
bellek kurumunun dijital içeriğin ortak platformlarda derlenebilmesini olanaklı kılan standartları görüşmek ve alınan 
kararları uygulamak üzere tek çatı altında örgütlenmesi gerekmektedir. 

Bellek kurumlarında dijital ürün ve hizmetlerin standartlaşmasında uluslararası standartlardan yararlanmanın pek 
çok kazanımı olabilmektedir. Kontrollü olması koşuluyla bellek kurumları aracılığıyla derlenen dijital içeriğin ulus-
lararası boyutta paylaşılması, tarihten gelen siyasi sorunları ilgili mercilerde doğru belgelerle savunabilmek, kültürel, 
eğitimsel, siyasi ve turizm gibi pek çok hususta ülkeye katma değer yaratmak, bölgenin tarihten gelen bağlarını bel-
geleyerek geleceğin kalıcı verilerini oluşturmak şeklinde pek çok yararlılığı bulunmaktadır. Daha çok gizli ve ulusal 

1 LO, P., K. BUT and R. TRIO. Different missions, common goals–museum-library collaboration at the Hong Kong Maritime Museum in the 
service of local and family history and the conservation of documentary heritage in the South China Sea. 2013. Presented at the IFLA WLIC 
2013 Singapur. 9 Kasım 2017 tarihinde http://library.ifla.org/231/7/220-lo-en.pdf adresinden erişildi, ss. 2-3.

2 M. BUCKLAND, Information as Thing. 1991. 6 Kasım 2017 tarihinde http://people.ischool.berkeley.edu/~buckland/thing.html adresinden 
erişildi.
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kimlikleriyle tanınan arşivlerin, dijitalleştirme süreçleri ile birlikte eğitimsel, kültürel, siyasal ve stratejik hususlarda 
önemli kazanımlar sağlayabileceği göz ardı edilmemelidir. Bu bakımdan arşivlerde dijitalleştirme süreçlerine daha 
çok önem verilmeli, bu kurumlarda açıklık konusunda daha öncü roller üstlenilmeli ve diğer bellek kurumlarıyla ortak 
dijital girişimler konusunda daha istekli olunmalıdır. 

Bellek kurumları, dijital geleceklerini daha sağlam şekilde inşa etmek ve bir anlamda varlıklarını tehdit eden 
belirsizliği ortadan kaldırmak için ortak projeleri hayata geçirmelidirler. Dijital ortamların özelliklerine uygun olarak 
kendilerini yeniden tanımlamaları ve ortak hizmetler geliştirmelerinin pek çok yararlılığı olacaktır. Bu yararlılıklardan 
bazıları şu şekilde sıralanabilir:
• Araştırma süreçlerinin daha kısa sürede, olabildiğince verimli olarak tamamlanmasının yolu açılır,
• Örtük verilerin erişiminde sorunlar azalır ve araştırılan konuların daha bütüncül olarak değerlendirilebilmesi 

mümkün olabilir,
• Mükerrer işlerin tekrar edilmesi önlenir ve kurumların dayanışma içinde daha fazla güçlenmesi sağlanır,
• İşbirliği içinde olan kurumlar zayıf kaldıkları noktalarda diğer kurumların gücünden yararlanarak sorunlarını 

azaltabilir, 
• Doğru koordinasyon ile kurumlar arasında rekabetin olumlu katkılarından yararlanılabilir,
• Nitelik ve nicelik yönüyle daha iyi bir personel planlaması yapılabilir ve uzmanlık paylaşımının yararlılıkların-

dan yararlanılabilir,
• İyi bir örnek geliştirilebildiği takdirde diğer ülkelerin rol model aldığı ülkeler arasına girilebilir ve bu durumun 

katma değerinden yararlanılabilir,
• Aynı veri havuzunda bir araya getirilen yüksek hacimli bilgi kaynakları üzerinde veri madenciliği çalışmalarının 

yapılmasına olanak tanınır. 
Kütüphaneler, arşivler ve müzeler gibi kendine özgü yapılandırılmış verileri olan kurumların yanında, on yıllar-

dır dijital ortamlarda üretilmekte olan diğer kuruluşların kamusal verileri de aynı kategori içinde planlamaya dâhil 
edilmelidir. Zira herhangi bir toplumsal olgunun sebepleri başka bir toplumsal vaka ile açıklanabilmektedir. Örneğin 
hava kirliliğini izlemek amacıyla sürdürülen emisyon ölçümleri ve verilerinin paylaşılabilirlik ve birlikte çalışılabilir-
lik ölçütleri içinde aynı çatı içerisinde araştırmacıların kullanımına sunulması ile belirli bir bölgede ortaya çıkan has-
talıklar arasında ilişkiler ortaya çıkarılabilir. Benzer şekilde iklim verileri ile tarımsal üretim, nüfus verileri ile işsizlik, 
göç verileri ile toplumsal olaylar gibi pek çok toplumsal olay ve olgu arasında ilişkilerin açıklanabilmesi, bahsedilen 
tek merkezli, birlikte çalışabilirlik ve paylaşılabilirlik esaslarına uygun erişim ortamlarının oluşturulmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu sayede yapılandırılmış kaynaklara ek olarak, yarı yapılandırılmış verilerin de araştırma süreçlerinde 
değerlendirilebilmesiyle daha dinamik bir araştırma iklimi oluşturulabilir. 

2. Bellek Kurumlarının Ortak Girişimleri

Dünyada bellek kurumlarının öncülüğünde dijital hizmetlerin standartlaştırılması, dijital verilerin tek merkez 
etrafında koordine edilerek aynı veri havuzunda toplanması ve nihai olarak farklı tür bilgi kaynaklarının ve araştırma 
verilerinin aynı merkez üzerinden erişilebilir kılınmasına yönelik ulusal ve uluslararası düzeylerde çok sayıda girişim 
başlatılmıştır. Kaynakların aynı platformda bütünleştirilmesini sağlayan söz konusu girişimler, araştırma süreçlerini 
güçlendiren ve üretken kılan yararlılıklar sunmaktadır. Her bir bellek kurumunda uzun yıllardır kullanagelen özel 
tekniklere dayalı bütünleştirme sorunlarına rağmen, keşfe açık, paylaşılabilir ve tek merkezli erişim platformlarının 
hayata geçirilebilmiş olması önemli bir başarı olarak değerlendirilebilir. Bu tür platformların geliştirmesine yönelik 
örneklerin birçoğu son on yıl içinde yaşam bulmuştur.

Örneğin bunlar arasında ‘The New York Art Resources Consortium (NYARC)’  en yeni olanları arasında yer alır. 
Proje kapsamında The Brooklyn Museum, The Frick Collection ve The Museum of Modern Art’ın kütüphanelerindeki 
kaynakların aynı platform üzerinde hizmete sunulması mümkün olabilmiştir. 

Teknoloji aracılığıyla sanat kaynaklarının erişimini ileri düzeylere taşıma; bilimsel, eğitsel ve kültürel kaynak-
larla üç ayrı bellek kurumunun misyonunu geliştirme bu projenin temel amaçları içinde yer alsa da, yenilikçi ve model 
bir bilgi sistemi programının geliştirilmesine öncülük yapma projenin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır3. 

Sistem üzerinde kayıtlı kaynaklara bakıldığında el yazmasından resmi belgeye, resimden kitaba, heykelden tab-
loya kadar kütüphanelere, arşivlere ve müzelere özgür her türlü materyalin kaynaklar içinde yer aldığı ve aynı plat-

3 The New York Art Resources Consortium. 2017. 9 Kasım 2017 tarihinde https://www.nyarc.org/ adresinden erişildi.
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form içinde harmanlanabildiği görülmektedir. 
Bu amaçla oluşturulmuş başka bir örnek ise Finlandiya Milli Kütüphanesinin koordinatörlüğünde geliştirilen 

Finna sitesi ve kataloğudur. Finna, ülkede hizmet veren her türlü bellek kurumunun materyalinin bibliyografik künye-
sini ve eğer izinli ise ve dijitalleştirme süreci tamamlanmışsa metnini, görüntüsünü, filmini ve/veya sesini araştırma-
cıların hizmetine sunma amacıyla geliştirilmiş bir projedir. Finna, Eğitim ve Kültür Bakanlığı Ulusal Dijital Kütüp-
hane (NDL) projesinin bir parçası olarak VuFind ve diğer açık kodlu yazılımlardan yararlanılarak geliştirilmiştir4. 
Sistemde kaynakların her birinin künye verileri sosyal medya ve e-posta yoluyla paylaşılabilmekte, bibliyografik veri 
yönetimi stilleri ve atıf stillerinden bazıları ile birlikte edinilebilmekte. Her türlü bellek kurumunu aynı platform için-
de bütünleştirme amacıyla geliştirilen proje, bu tür içinde başarılı uygulamalar arasında yer almaktadır. 

Ortak girişimler sonucunda oluşturulmuş diğer bir kuruluş ise ‘The Coalition to Advance Learning in Archives, 
Libraries and Museums’dür. Amerika Birleşik Devletler’nde, bütçesi kamu ve özel sektör ortak girişimine dayalı ve 
OCLC’nin yürütücülüğünde yönetilen koalisyon, 2013 yılında kurulmuştur. 

Koalisyon kendine “kütüphanelerin, arşivlerin ve müzelerin sahip olduğu işgücünü daha verimli ve yetkin kıl-
mak, güçlü ve sürdürülebilir eğitim ve mesleki gelişim programlarını planlayabilmek amacıyla örgütsel sınırlar için-
de bilinçli bir koordinasyon görevi için çalışmak” şeklinde bir misyon belirlemiştir5. Koalisyon, bellek kurumları 
arasında ortak uygulamaların yaşama geçirilebilmesi için paydaşlarını bir arayı getirmek ve uzun vadeli projelerin 
altyapısını oluşturmak amacıyla koordinatörlük sorumluluğunu yerine getirmektedir6. 

İnternet üzerinde on yıllardır birbirinden bağımsız şekilde yayımlanmış olan kütüphane, arşiv ve müze niteliğin-
de kaynakların derlenmesi konusunda gönüllülük üzerine çalışma sürdüren Internet Archive, bilgi merkezlerinde fark-
lı özelliklere sahip her çeşit bilgi kaynağını tek bir merkez üzerinde hizmete sunma konusunda iyi örneklerden biridir. 
1996 yılında oluşturulan platform, kitap, dergi, figüratif sanat yapıtları, belge gibi diğer ortak platformlarda görülenle-
rin dışında eski yazılımlar, tv programları, web siteleri ve filmler gibi çok farklı ürünleri standart niteleme ve sınıflama 
yaklaşımı ile aynı yapı içersinde muhafaza etmektedir. Yaklaşık 279 milyon web sayfası, 11 milyon kitap ve metin, 
4 milyon ses kaydı, 3 milyon film ve televizyon programı, 1 milyon resim ve 100.000 bilgisayar yazılımı ile önemli 
bir miktarda materyal barındıran arşivde, dijital içeriği tamamlanmış olan kayıtların içeriği görüntülenebilmekte ve/
veya indirilebilmektedir. Internet Archive gönüllüleri, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olarak ve kütüphane hiz-
metlerine benzer şekilde çalışmalarını araştırmacılara ve bilim insanlarına evrensel düzeyde hizmet verme amacıyla 
sürdürmektedirler7. Fiziki bir arşiv, kütüphane veya müze kurumuna bağlı olmaksızın bağımsız biçimde oluşturulan 
söz konusu girişim, fiziki mekâna dayalı hizmet veren bellek kurumlarının model alabileceği başarılı bir yapılanma 
olarak değerlendirilebilir. 

Bellek kurumları arasında uluslararası düzeyde gerçekleştirilen diğer bir ortak girişim ise The World Digital 
Library projesidir. Proje, UNESCO tarafından desteklenen, dünyanın farklı bölgelerinden kütüphanelerin, arşivlerin, 
müzelerin, eğitim kurumlarının ve çeşitli uluslararası kurumların ortak olarak içinde yer aldığı, farkı özellikleri olan 
bilgi kaynaklarını tek bir dijital platform üzerinde bütünleştirme amacıyla Library of Congress tarafından yönetilen 
ortak çalışma ürünü olarak geliştirilmiştir8. 60 ülkeden 149 kütüphane, müze ve arşivin ortak dermeye katkı sağladı-
ğı projede, yaklaşık 925.000 dosyadan ibaret 16.000 farklı tür materyal aynı yapı içinde harmanlanabilmiştir9. Söz 
konusu proje ile ulaşılmak istenen başlıca hedefler ‘ulaslararası ve kültürlerarası özellikleri olan ortak bir anlayış ve 
girişim oluşturmak, kurumlar ve ülkeler arasında görülen dijital uçurumu daraltmak’ şeklinde açıklanmaktadır. 

Amerika Birleşik Devletleri’nde OCLC sorumluluğunda ArvhiveGrid adıyla yaşama geçirilen dijital platform-
da, arşiv, kütüphane ve müze gibi birbirinden belirgin çizgilerle ayrışan kurumların dijital verilerinin anılan diğer 
projelerde olduğu gibi bütünleştirildiği görülmektedir. Platformada metin içerikli belgelerin yanı sıra, ses, resim ve 
hareketli görüntülerden oluşan belgelere de erişilebilmektedir10. 

Bunlara ek olarak Kanada Kütüphane ve Arşivi tarafından geliştirilen ortak platformda ve Avrupa Birliği kaynak-
ları ile birlik ülkelerinin sahip olduğu kültürel mirasın bir araya toplanması amacıyla geliştirilen Europeana Projesinde 

4 What is Finna? 2017. 9 Kasım 2017 tarihinde https://www.finna.fi/Content/about adresinden erişildi.
5 Beccera-Lıcha, S., M.A. Eısendrath, S. Irwın, E. Joffrıon, M. Levıne, M. Subramanıam and G. Watkınson. Collective Wisdom: An Exploration 

of Library, Archives and Museum Cultures, 2017. 9 Kasım 2017 tarihinde http://cedar.wwu.edu/library_facpubs/57/?utm_source=cedar.wwu.
edu%2Flibrary_facpubs%2F57&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages adresinden erişildi.

6 Spanning Boundaries: Coalition to Advance Learning in Archives, Libraries and Museums. 2015. 2 Kasım 2017 tarihinde http://www.coaliti-
ontoadvancelearning.org/why-collaborate/commonalities-differences-across-sectors/ adresinden erişildi.

7 Internet Archive: About IA. 2017. 10 Ağustos 2017 tarihinde https://archive.org/about/ adresinden erişildi.
8 Mission and Objectives - World Digital Library. 2017. 6 Kasım 2017 tarihinde https://www.wdl.org/en/about/ adresinden erişildi.
9 Collection Statistics – World Digital Library. 2017. 10 Kasım 2017 tarihinde https://www.wdl.org/en/statistics/ adresinden erişildi.
10 OCLC. ArchiveGrid -- About ArchiveGrid. 2017. 27 Ağustos 2017 tarihinde https://beta.worldcat.org/archivegrid/about/ adresinden erişildi.
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de farklı amaçlarla üretilen, derlenen ve çeşitlilik içeren kaynaklarını harmanlandığı bilinmektedir. Europena katalo-
ğunda büyük çoğunluğu metin içerikli belgeleri kapsamasının yanı sıra müzik, sanat yapımı, ses, üç boyutlu nesne ve 
video gibi pek çok türden oluşan yaklaşık 50 milyon materyal araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır11.

Aynı amaca hizmet etmelerine rağmen bellek kurumları arasında veri paylaşımı ve entegrasyonuna yönelik çalış-
maların yeterli olmadığı bilinmektedir. Kurumlar arasında ortak girişim bilincini yayabilmenin, birlikte çalışılabilirlik 
esaslarına göre veriler üretebilmenin, ortak sistemler geliştirebilmenin ve böylece tek gövde üzerinde bütünleşmiş 
veri havuzlarıyla üretkenliği teşvik eden gelişmiş bir ulusal araştırma iklimi oluşturabilmenin bazı ön koşullarının 
yerine getirilmesi gerekmektedir. Bellek kurumlarının ve kamuya açık veri üreten kurumların tek merkez etrafında 
örgütlenmesi ve bunların bir üst kurul tarafından koordine edilmesi yerine getirilmesi gereken koşullardan bazılarıdır.  

Farklı tanımlama yöntemlerine, ürün özelliklerine ve çeşitliliklerine rağmen milyonlarca materyali ortak plat-
formlarda erişilebilir kılmak önemli bir başarıdır. Elde edilen başarı aynı zamanda yüzyıllardır izole olmuş bu kurum-
ların geleceğine de ışık tutan emareler de barındırmaktadır12. Bütün bu gelişmeler Türkiye’de geleceğin bilgi merkez-
lerinin en önemli özelliği olan işbirliğinin önemini kaybetmeden ve zamanını geçirmeden tesis edilmesi konusunda 
uyarılar barındırmaktadır. 

3. Arşivlerde Dijital Olanaklar

Arşivlerde dijitalleşme sürecinin ulaştığı çeşitliliği görebilmek için ulusal arşivlerin webe dayalı arşivcilik hiz-
metlerini incelemek doğru bir strateji olarak değerlendirilebilir. Zira arşivlerin dijitalleşme süreçleri ile varmak iste-
dikleri öncelikli amaç, hizmetlerin ağ ortamları aracılığıyla iş ortaklarına, paydaşlarına ve araştırmacılara ulaştırılma-
sıdır. Bu nedenle dijital hizmetleri değerlendirirken dünyanın çeşitli bölgelerinde arşivlerde web aracılığıyla sunulan 
hizmetleri incelemek, bu alanda mevcut koşullar ve gelişmeleri ortaya çıkarmak açısından yeterlidir. Bu bakımdan 
çalışmanın bu bölümünden sonra dünyanın farklı bölgelerinde web aracılığıyla hizmete sunulan dijital arşiv hizmetle-
rinin tür ve özelliklerine yönelik örneklere yer verilmektedir. 

Aranılan belgenin erişimi ve gereksinim duyulanların edinimi, bir arşivin kullanıcılarına sunabileceği en önce-
likli hizmetlerden biri olmalıdır. Son yıllarda ulusal arşivlerde arama ve sağlama hizmetlerinin önceki yıllara oranla 
oldukça ilerlediği bilinmektedir. Son on yıla kadar arşivlerde hizmete sunulan çevrimiçi kataloglar büyük ölçüde me-
tin içerikli belgelere eriştirme amacıyla hizmet vermekteydi. Oysa günümüzde arşiv katalogları görüntü, ses ve film 
gibi zengin içeriğe eriştirmenin yanı sıra, bu içeriği görüntüleme ve edinme amacıyla da tasarlanmaktadır. Dünyada 
bazı ulusal arşivlerin katalog sistemlerini, kaynakların künye verileriyle içeriğin görüntüsü ve dosyanın kendisini 
araştırmacılara sunma amacıyla geliştirdikleri bilinmektedir. Örneğin Kanada Milli Kütüphanesi ve Arşivi, İngiliz 
Milli Arşivi ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Arşivi gibi pek çok arşiv kurumunun kullanıcıların bir kısım belgeyi 
doğrudan edinebilmesinin yolunu açan çözümler ürettiği bilinmektedir. Benzer çalışmanın Türkiye’de Devlet Arşiv-
leri Genel Müdürlüğü tarafından da geliştirildiği bilinmektedir. 

Dijital hizmetler konusunda dünyanın örnek aldığı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya 
gibi ülkelerin milli arşivlerinde içeriğin dijitalleştirilmesi ve dijital içeriğe keşif konularında oldukça yenilikçi hizmet-
lerin geliştirildiği bilinmektedir. Araştırmacılarına künye ve içerik paylaşımı ile ilgili zengin seçenekler sunabilmek 
için, verilerin uluslararası standartlara uygun olarak oluşturulduğu görülmektedir. Dijital içeriği üstveri kaydıyla ve/
veya xml çıktı transferiyle birlikte kayıt altına aldıkları görülmektedir. Bununla birlikte köz edilen kurumların tama-
mında kaynağın sosyal medya üzerinde paylaşımını kolaylaştıran seçenekler bulunmaktadır. Örneğin Amerika ve 
İngiltere ulusal arşivlerinin kataloglarında facebook ve twitter gibi en yaygın sosyal medya araçlarından doğrudan 
paylaşımda bulunulabilecek bağlantılara yer verilmektedir13. 

Dünyada arşivcilik alanında söz sahibi kurumlarından biri olan Amerika Birleşik Devletleri Milli Arşivinde arşiv 
ve müze koleksiyonlarından ilham alınan hediyelik eşya ürünlerinin satışa sunulduğu online alışveriş imkanının yanı 
sıra, orijinal bir belgenin veya resmin reprodüksiyonu için siparişler verilebilmektedir14. 

Yeni Zelanda Milli Arşivlerinde değerli koleksiyonlardan oluşan albümler kullanılarak online sergiler düzen-
lenmektedir. Bu sergiler sürekli olarak güncellenmekte ve bu yolla kullanıcılarına sürekli değişen zengin kaynaklar 

11 Welcome to Europeana Collections - Europeana Collections. 2017. 27 Ağustos 2017 tarihinde http://www.europeana.eu/portal/en/about.html 
adresinden erişildi.

12 H. ODABAŞ, Arşiv Kataloglarında Standartlaşma Sorunları: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çevrimiçi Arşiv Kataloğu, Uluslararası Bilgi 
ve Belge Yönetimi Alanında Bilgiye Erişim/Kataloglama Sorunları Sempozyumu 14-15 Eylül 2017, İstanbul.

13 H. ODABAŞ, Arşiv Kataloglarında Standartlaşma Sorunları: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çevrimiçi Arşiv Kataloğu.
14 Office. 2017. 10 Kasım 2017 tarihinde https://www.nationalarchivesstore.org/collections/office adresinden erişildi.
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üzerinde gezinme fırsatı sunulmaktadır15. Aynı zamanda web üzerinde tematik bazı konularda alan araştırması rapor-
ları zengin görsel içerikle birlikte kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Örneğin I. Dünya Savaşı hakkında raporun, 
belgelere ve zengin görsellerle desteklenerek araştırmacılarla paylaşıldığı görülmektedir. 

Benzer bir çalışmanın ise Avustralya Milli Arşivleri tarafından daha gelişmiş bir düzenleme tekniğinden yarar-
lanarak sunulduğu görülmektedir. Bu teknikle tematik konuların dinamik zaman çizelgesi üzerinde alt konu başlıkları 
ile ilgili içerik ve dijital nesneler aracılığıyla anlatımı yapılmıştır16. 

Arşiv kataloglarının belgenin provenansını yansıtması, arşivcilik metodolojisi ve uygulamalarının en temel ge-
reksinimlerinden birini oluşturur. Arşiv kataloğunun, incelenmekte olan bir belgenin fonksiyonel ilişkilerini de yansıt-
ması, konuyu bütüncül değerlendirebilmek açısından önemlidir. Bu bakımdan kataloglarda belgenin üretildiği kurum 
ve birimle birlikte, belgenin üretimine neden olan diğer belgeleri ve ilişkisel belgeleri de gösterecek şekilde ayrıntılı 
hazırlanması gerekir. Buna ek olarak kataloğun, belgenin konusunun hangi üst konular içinde sınıflandırıldığını gös-
termesi, araştırmasını konu takibi yaparak derinleştirmek isteyen araştırmacıların işlerini kolaylaştırmaktadır. 

İncelenen milli arşivlerin büyük oranda kataloglarında söz konusu gereksinimi karşılayacak ayrıntılara yer ve-
rildiği görülmektedir. Örneğin Kanada Kütüphane ve Arşivi’nde belge, seri ve fon düzeyinde temel erişim unsurlarını 
yansıtan detayın yanında, belgenin/belge grubunun fon ve seri hiyerarşisinde bulunduğu katman ile ulusal konu baş-
lıkları listesine göre ilişkili olduğu konu grupları da gösterilmektedir17.

Arşivlerde dijital hizmetlerin başarılı biçimde yaşama geçirilebilmesinin öncelikli unsurlarından biri açıklık 
prensibinin benimsenmesinden geçmektedir. Açıklık, sahibi olunan bilgi kaynaklarının kamunun yararına olacak bi-
çimde en üst düzeylerde yararlandırılması ve bu amaca ulaşmayı olanaklı kılacak gereklerin yerine getirilmesi şek-
linde açıklanabilir. Açık veri ve içerik, herkes tarafından herhangi bir amaç için özgürce kullanılabilir, değiştirilebilir 
ve paylaşılabilir olandır18. Kuşkusuz arşivlerde her materyalin herkes tarafından özgürce kullanılmasından bahsedi-
lemez. Buna mukabil arşivlerin çoğunda toplam materyal içinde araştırmaya açılmasında sakınca olmayan materyalin 
oranı kısıtlı olana göre yüksektir ve bu türün açıklık prensibine göre yönetilmesinde bir sakınca yoktur. Dolayısıyla 
bellek kurumlarının ortak platformlar üzerinde bütünleştirilebilmesi, arşivlerin açıklık prensibini ilke edinmesini ve 
arşiv yöneticilerinin kendilerine verilen yetkiyi açıklık prensibine uygun biçimde kullanmalarını gerektirmektedir. 

Dünyada son yıllarda kamu kurumları ve/veya kamuya hizmet üreten yarı resmi örgütler tarafından üretilen veri-
lerin, açıklık politikasının uzantısı olarak birbirleri arasında ve aynı zamanda kamuya açık şekilde paylaşımına ilişkin 
örnekler geliştirilmeye başlanmıştır. Kuşkusuz e-devlet uygulamaları ile varılmak istenen nihai amaç bu tür verilerin 
paylaşımıdır ve bu amacın, içinde bulunduğumuz dönemde yaşam bulmaya başladığı görülebilmektedir. İyi bir kamu 
yönetimi ve daha başarılı araştırma hizmetlerinin gereği olarak kütüphaneler, arşivler ve müzelerin dışında diğer kamu 
kuruluşları tarafından üretilen kamusal verilerin de paylaşım esasına uygun sistemler aracılığıyla araştırma süreçle-
rine dâhil edilmesi, her alanda daha planlı bir gelecek inşa edebilmek açısından önemlidir. 

Dünyada kamu verilerinin açıklık düzeyini saptamak ve duyurmak amacıyla hizmet üreten The Global Open 
Data Index (GODI) bölgesel ve tematik konularda açıklık durumuna ilişkin raporları web sitesi aracılığıyla duyur-
maya devam etmektedir19. GODI verileri üzerinde, üretilen dijital verilerin standartlaşması ve birlikte çalışabilirlik 
sonuçları hakkında ülkeler arasında karşılaştırma yapılabilmektedir. GODI, Kanada International Development Rese-
arch Centre (IDRC), Dünya Bankası, Birleşik Krallık’tan Department for International Development (DFID) ve Glo-
bal Affairs Canada (GAC) tarafından finanse edilerek oluşturulan Open Data for Development (OD4D) programının 
ürünü olarak geliştirilmiştir20.

Kamboçya, Laos, Myanmar, Tayland ve Vietnam ile bu ülkelerin ortak coğrafyalarından biri olan Mekong del-
tasına ilişkin pek çok konuda verinin ortak havuzda paylaşıma sunulduğu Open Development platformu, açık veri 
uygulamalarına verilebilecek iyi örneklerden biridir. Platformda araştırmacılara, harita üzerinde sosyal gelişim, ara-
zi türü, eğitim düzeyi, çevre, enerji, demografi ve tarımsal faaliyetler gibi pek çok konuda karşılaştırmalı verileri 
inceleme ve edinme fırsatı sunulmaktadır21. Her ülkenin iş potansiyeli, sanayisi, eğitimi, ekonomisi gibi pek çok 

15 Exhibitions & Events - Archives New Zealand. 2017. 10 Kasım 2017 tarihinde http://archives.govt.nz/events adresinden erişildi.
16 National Archives of Australia: Queen Victoria Terrace. 2015. 10 Kasım 2017 tarihinde https://discoveringanzacs.naa.gov.au/learn adresinden 

erişildi.
17 H. ODABAŞ, Arşiv Kataloglarında Standartlaşma Sorunları: Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Çevrimiçi Arşiv Kataloğu.
18 The Open Definition - Defining Open in Open Data, Open Content and Open Knowledge. 2017. 11 Kasım 2017 tarihinde http://opendefinition.

org/ adresinden erişildi.
19 About - Global Open Data Index. 2017. 10 Kasım 2017 tarihinde https://index.okfn.org/about/ adresinden erişildi. 
20 Place overview: Global Open Data Index. 2017. 12 Kasım 2017 tarihinde https://index.okfn.org/place/ adresinden erişildi. 
21 Maps: Open Development Cambodia (ODC). 2017. 11 Kasım 2017 tarihinde https://opendevelopmentcambodia.net/map-explorer/ adresinden 

erişildi.
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özelliği hakkında bilgi edinilebildiği gibi, bu bilgilerle ilgili veriler rdf, xml ve json türü paylaşılabilir veriler şeklinde 
edinilebilmektedir. Örneğin söz konusu yapı içinde Myanmar’a ait 163 dataset, 952 yayın ve 13 ayrı mevzuat incele-
nebilmekte ve/veya indirilebilmektedir22.

Herkesin daha iyi, başarılı ve üretken bir gelecek için açık veriden yana tavır almasına ihtiyaç var ve bu tavır 
ulusal dijital veri merkezinin ülkenin sahip olduğu her türlü dijital veriyi kapsayacağı biçimde geniş ölçekli olmalıdır. 
Kütüphaneler, arşivler ve müzelerin yanısıra kamuya açık her kurumun ürettiği her türlü verinin aynı havuz içinde yö-
netilebileceği bir yapılanmaya gereksinim vardır. Ulusal veri merkezinin yalnızca politika belirleme ve kamuya açık 
veri üreten kurumları koordine etme sorumluluğu değil, aynı zamanda ulusal dijital küratörlük hizmeti ile tarihi bir 
sorumluluğu da yerine getirmesine ihtiyaç vardır. Dijital küratörlük, yaşam döngüsü boyunca dijital araştırma verile-
rinin saklanması, korunması ve katma değere dönüştürülmesine olanak sağlamaya yönelik çalışmalardır. Küratörlük, 
dijital verilerin uzun dönemler boyunca diğer verilerle birlikte ortak platformlarda bütünleştirilmesine, teknolojik 
tehditler karşısında risklerin azaltılmasına ve yüksek kaliteli ve açıklık prensibine uygun olarak araştırma hizmetine 
sunulmasına yönelik koruyuculuk hizmetleridir23. 

Bu noktada İngilterin önemli kamu örgütlerinden biri olan Digital Curation Center (DDC)’ın Türkiye’de ku-
rulması gereken ulusal veri merkezi için iyi bir örnek olduğu düşünülebilir. DDC, zorunlu derleme yapan organi-
zasyonlara yol arkadaşlığı yapmanın yanısıra, seçicilik temeline dayalı derleme yapan kurumların veri yapılarının 
standartlaşmasına yönelik çözümler üretmektedir24.

DDC’nin hizmet portföyü incelendiğinde, kütüphaneler ve arşivler gibi örgütlere ek olarak dijital veri üreten 
her kuruma standart veri üretimi, üretilen verilerin tanımlanması ve sınıflandırılması konularında rehberlik hizmeti 
vermektedir. Bu bağlamda metadata, sözlükler, teknik standartlar ve güvenlik standartları gibi önemli konularda ortak 
altyapının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Kurumun hedefleri arasında yalnızca kütüphaneler ve 
arşivlerin dijital içeriğinin uyumlaştırılması yönünde bir misyonun olmadığı bilinmektedir. 

Nüfus, maliye, tapu, askeriye, eğitim gibi kamu yaşamı içinde hizmet üreten kurumların ürettiği her türlü dijital 
verinin aynı hedef doğrultusunda üretilmesini sağlamak ve aynı eksen içerisinde yönetilmesine yönelik çözümler üret-
mek DDC’nin öncelikli amaçları arasında yer almaktadır25. 

Dijital küratörlük alanı içinde kuşkusuz bilgi, doküman ve belge üçgeni içinde yer edinen her unsur hakkında 
uluslararası geçerliliği kabul gören standartların önemi tartışılamaz. Bu alanda atılan her adımda öncelikle standart-
ların incelenmesi ve bunlardan yararlanma yolunun tercih edilmesi, büyük ölçüde yapılan işlerin daha sonra tekrar 
edilmesi sorununu ortadan kaldırır. Kaydedilen her dijital unsurun erişim, tanımlama, üyelik, açıklama, koruma ve 
düzenleme gereksinimlerinin karşılanması amacıyla kullanılan metadata, küratörlük uygulamalarının temelini oluştu-
rur. Metadata, dijital verilerin uzun dönemler boyunca nitelenmesini, keşfedilmesini, muhafaza edilmesini ve sistemler 
arasında transfer edilebilmesinin yolunu açmaktadır26. 

4. Değerlendirme ve Sonuç

Ulusal bellek kurumları tarafından verilen hizmetlerin, toplumun bütün kesimlerinin bilgi ve belge gereksinimle-
rini karşılamaya ve onların yaşam boyu öğrenme becerilerini güçlendirmeye yönelik bir amacı olmalıdır. Ülkenin her 
ferdi kamu hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanma hakkına sahiptir. Dolayısıyla her bellek kurumu hizmet politikasını, 
bilgi ve belge gereksinimi olan her bireye eşit ölçüde hizmet verme yaklaşımına uygun biçimde oluşturmalıdır. Her-
hangi bir vatandaşın kendi tarihini, ailesinin özgeçmişini, soyadının ne anlama geldiğini, yaşadığı kentin özelliklerini, 
doğduğu yerleşim yerinin adının hangi anlama geldiğini ve buna benzer bilgi gereksinimleri edinme hakkı vardır. 
Benzer şekilde her vatandaş doğduğu yerin yıllar öncesine ait filmini görme veya taşındığı kasabanın geçmişine ait 
folklorik özellikleri tanıma hakkına da sahiptir. Bütün bu haklar ancak ülkenin bilgi ve belge kaynaklarının ulusal bir 
politika dâhilinde planlanması ve yönetilmesi ile verilebilir. Vatandaşların bu haklarının ülkenin bütün bilgi birikimin-
den aynı anda ve ortamda, doğru, kolay ve doyurucu biçimde karşılanabilmesi ise, gerekli adımların atılmasını gerekli 
kılmaktadır. 

IFLA  tarafından hazırlanan ‘Public Libraries, Archives and Museums: Trends in Collaboration and Cooperation’ 

22 Data. (2017). 11 Kasım 2017 tarihinde https://opendevelopmentmyanmar.net/search/data/ adresinden erişildi.
23 What is digital curation?: Digital Curation Centre. 2017. 11 Kasım 2017 tarihinde http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curati-

on adresinden erişildi.
24 About the DCC: Digital Curation Centre. 2017. 10 Kasım 2017 tarihinde http://www.dcc.ac.uk/about-us adresinden erişildi.
25 Preservation and Curation in Institutional Repositories: Digital Curation Centre. 2010, March 10. 9 Kasım 2017 tarihinde http://www.dcc.

ac.uk/resources/briefing-papers/technology-watch-papers/curation-repositories adresinden erişildi.
26 Using Metadata Standards: Digital Curation Centre. 2017. 11 Kasım 2017 tarihinde http://www.dcc.ac.uk/resources/briefing-papers/standar-

ds-watch-papers/using-metadata-standards adresinden erişildi.
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adlı raporda kütüphaneler, müzeler ve arşivler arasında işbirliği oluşturmalarının gerekçeleri ve doğal olarak beklenen 
yararlılıklar şu şekilde listelenmektedir27:
a. Toplumun gelişimine ve yaşam boyu öğrenmeye daha fazla/etkili katkılar yapmak 
b. Daha kaliteli hizmetler sunmak 
c. Sahip olunan kaynaklara evrensel ölçüde erişmeyi olanaklı kılmak 
d. Her birinden yararlanmakta olan kullanıcı/ziyaretçi sayısını artırmak
e. Kültürel miras kapsamında olan materyalin muhafazasına yönelik işbirliği gereksinimini karşılamak. 

Ülkede kapsamında yayınların, arşivsel belgelerin, sergilenmek amacıyla müzelerde toplanan ve muhafaza edi-
len materyalin, hava raporları, afet verileri, toplum sağlığı verileri gibi kamusal dijital verilerin ve kamu istatistikleri-
nin, kısaca her türlü kamusal dijital veri ve bilgi kaynağının harmonik bir uyum içinde aynı dijital platform üzerinde 
derlenebilmesi, ancak bu verilerin sahibi olan kurumların aynı çatı altında örgütlenmesi veyahut yasal yeterlilik ve 
yaptırım gücü ile donatılan üst bir örgüt tarafından koordine edilmesi ile mümkün olabilir. 

Türkiye’de Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Dı-
şişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ATASE Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı gibi birbiriyle irtibatı olmayan, zengin tarihi arşiv koleksiyonuna sahip çok sayıda ku-
rumda arşivcilik hizmeti verilmektedir. Bununla birlikte Cumhuriyet döneminde üretilen ve gizlilik değeri olmayan 
arşiv belgelerine sahip olan pek çok kurumda daha farklı amaçlarla arşivcilik hizmetleri verilmektedir. Örneğin TRT, 
Belediyeler, Üniversiteler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, dernek arşivleri gibi organizasyonel bakım-
dan farklılıklar içeren ve birbiriyle irtibatlı olmayan çok sayıda kurumda kendi hedefleri doğrultusunda arşivcilik ça-
lışmaları yürütülmektedir. Dahası Türkiye’de araştırmaya açıldığında ve diğer arşivlerle bütünleştirildiğinde bireysel, 
kurumsal, ulusal ve uluslararası düzeylerde önemli çalışmalara kaynak olabilecek, hangi kurumda ve ne düzeyde arşiv 
potansiyeline sahip olunduğu da bilinmemektedir. Özellikle yerel yönetimlerin ve ulusal düzeyde hizmet üreten sivil 
toplum örgütlerinin önemli bir arşiv birikiminin olduğu bilinmekte; ancak Türkiye’de ulusal düzeyde arşiv potansi-
yelinin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmediği için bunların tümüne, özellikleriyle 
birlikte tek bir kaynak üzerinde erişebilmek imkânsızdır. Dolayısıyla öncelikle ülkenin her türlü arşiv kurumunu ve 
bunların sahip olduğu arşivsel materyali özellikleriyle birlikte yansıtacak bir envanter çalışmasının yapılmasına ihti-
yaç vardır. 

Benzer durum kütüphane ve müzeler için de geçerlidir. Türkiye’de farklı örgütlenmeler altında hizmet üretme 
amacıyla kurulan farklı tür ve özellikleri olan çok sayıda kütüphane ve müzenin bilgi ve belge sağlama hizmeti verdiği 
bilinmektedir. 

Üç sektörün her biri kendi hizmet alanları için geliştirmiş olduğu özel teknikleri bulunmaktadır. Nesne/mater-
yal niteleme, nitelemede terminoloji kullanımı, sınıflandırma, koruma, saklama, sergileme ve iş akışı gibi pek çok 
hususta üç sektör de yıllar boyunca kullanılagelen kendi özel uygulamalarına sahiptirler. Kaynakların aynı platform 
içerisinde bütünleştirilmesi söz konusu olduğunda, yaşanabilecek sorunlar büyük çoğunluğu bu tür farklılıklardan 
kaynaklanacaktır. Fakat bu sektörlerin bir araya getirilmesi ile en azında üç sektörün kendi özel uygulamalarını bir-
biriyle paylaşması mümkün olacak ve böylece birbirlerinin iyi uygulamalarını görüp zaman içinde ortak yapıları inşa 
edebileceklerdir.  

Bellek kurumları arasında ortak girişimleri hayata geçirmek hiç kuşkusuz kolay değildir ve bu süreç, ancak ortak 
projeler hazırlamak üzere bir araya gelindiğinde fark edilebilecek potansiyel sorunlar barındırmaktadır. Ancak farklı-
lıklarına rağmen her tür bilgi kaynağının aynı yapı içinde hizmete sunulması, derin keşiflere olanak sağlayabilecek ve 
özellikle sosyal konuların kapsamlı şekilde değerlendirilebilmesinin yolunu açabilecektir. Farklı bellek kurumlarının 
ortak projeler içinde bütünleşmesi, bilgi kaynaklarının format ve yazılım bağımlılığı ile araştırma süreçlerini engelle-
yen sorunlardan arındırılmasını da sağlayabilecektir. 

İnsanların yalnızca edindikleri denetimsiz bilgi kaynakları ile yetinmeleri bilgi kaynaklarının yöneticiliğini ya-
pan her aktörün sorumluluk alanı içinde düşünmesi gereken bir sorun olarak değerlendirilmelidir. Bu sorun bellek 
kurumlarının aktörlerinin, insanların bilgi arama mecrası olarak ilk tercihini yaptığı internet deryasında örgütlen-
melerini ve daha aktif olarak yer almalarını gerektirmektedir. Sorun, kütüphaneler, arşivler ve müzeler gibi bellek 
kurumlarının, denetimli ve kanıt olma özelliğine sahip bilgi kaynakları ile internette tarama motorları tarafından önce-
likle keşfedilebilecek yapıya bürünmeleri ve insanların belleğinde ilk sırada aranacak ortamlar olarak yer edinmeleri 

27 A. YARROW, B. CLUBB and J.J. DRAPER. Public libraries, archives and museums: Trends in collaboration and cooperation. Hague: IFLA, 
2008. 10 Temmuz 2017 tarihinde https://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/professional-report/108.pdf adresinden erişildi.
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ile çözümlenebilir. Bu gereksinim, kütüphanelerin, arşivlerin, müzelerin ve diğer veri merkezlerinin işbirliği içinde 
geliştirmeleri gereken erişim sistemleriyle ve paylaşılabilir veriler ile donatılan ortak veri havuzları ile karşılanabilir.

ÖZET 

Dijitalleşen dünyada yaşam biçimlerinden, iş yapma biçimlerine, eğitim yöntemlerinden, bilgi sağlama yollarına 
kadar her alanda dönüşüm yaşanmaktadır. Kamusal işlemlerin dijitalleşmesiyle birlikte oluşan veriler, dünyanın çeşitli 
bölgelerinde ortak veri havuzlarına toplanmakta ve/veya bu havuzlarda bütünleştirilmektedir. Diğer bir yandan kütüp-
haneler, arşivler ve müzelerin de bu konuda ortak girişimler başlattıkları bilinmektedir. Bu girişimlerin amacı, sahibi 
oldukları verileri aynı platform üzerinde bütünleştirmek ve araştırma süreçlerinde daha verimli sonuçlar elde etmektir. 
Bu çalışmada öncelikle söz edilen ortak girişimlerin gerekçeleri anlatılmakta ve bu girişimlere örnekler verilmektedir. 
Daha sona dijitalleşme ile birlikte arşivlerde gözlemlenen dönüşüm ve dönüşümün hizmetlere yansıması irdelenmek-
te; dünyada özellikle ulusal arşiv kurumları tarafından geliştirilen dijital hizmetler ve özellikleri hakkında değerlendir-
meler yapılmaktadır. Çalışmanın devamında bellek kurumlarının öncülüğünde geliştirilen ortak platformların durumu 
ve araştırma süreçlerine yansımaları hakkında bilgiler verilmektedir. Türkiye’de sürdürülen arşiv hizmetlerinin duru-
mu değerlendirildikten sonra, söz konusu hizmetlerin ulusal ve uluslararası platformlara entegrasyonunu da içerecek 
biçimde geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bellek Kurumları, Arşivlerde Ortak Girişimler, Arşivlerde Standartlaşma, Ortak Bilgi Hizmetleri

ABSTRACT 

In the digitizing world, there are transformations in every field from lifestyles to ways of doing business and from 
methods of education to ways of providing information. Data generated by the digitization of public transactions are 
aggregated and / or integrated into common data repositories in various parts of the world. On the other hand, it is 
known that libraries, archives and museums started common initiatives in this regard. The purpose of these initiatives 
is to integrate the data on which they are possessed on the same platform and to obtain more efficient results in the 
research process. This study primarily explains the reasons for the common initiatives mentioned and examples of 
these initiatives are given in this study. After that transformation emerging with digitization in the archives and the 
reflection of the transformation on the services are examined; evaluations are made about the digital services and fea-
tures developed by the national archive institutions in the world. In this study, information about the state of common 
platforms developed by the initiatives of memory institutions and their reflections on the research processes are given. 
After giving information about the status of archive services in Turkey, suggestions for the development including the 
integration of these services with national and international platforms are presented.

Key Words: Memory İnstitutions, Common İnitiatives İn Archives, Standardization İn Archives, Common İn-
formation Services
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OSMANLI DÖNEMI KÖY SINIRLARININ HARITALANMASINDA 
VAKFIYELER VE VAKIF HUDUDNÂME DEFTERLERI

Ilker YIĞIT* - Hasan DEMIRTAŞ**

GIRIŞ

Sınır kavramı Yunanca “sinoron” kelimesinden gelmekte olup Arapçadaki karşılığı ise “hudud”tur. Sınır, sözlük-
lerde iki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, komşu il, ilçe, köy veya şahısların topraklarını birbirin-
den ayıran hat şeklinde tanımlanmıştır. Sınır anlamını karşılayan sözcüklerden birisi de “serhat” olup komşu ülkelerle 
olan sınır bölgesine verilen isimdir. Kısaca sınır, hududun uzandığı geçiş bölgesi olarak da tanımlanabilir.1

Merkezi otorite kuran her siyasi yapılanma/devlet belirli bir toprak parçası üzerinde teşekkül eder. Bu toprak 
parçasının büyüklüğü geçmiş dönemlerde devletin askeri kabiliyeti ile ilişkili olarak çeşitli büyüklükte olabiliyordu. 
Tarihî süreçte devletlerin ortaya çıkışından itibaren onların önemli uğraşlarından birisini de sınır güvenliğinin temin 
edilmesi oluşturmuştur. Bir devletin diğer devletler ile arasındaki bu sınırın tayini ve tespiti, sahanın özelliklerine göre 
değişiklik arz edebilmektedir. Tarihî süreç içerisinde mevcudiyeti bilinen sınır kavramının ve mahiyetinin günümüzle 
aynı şekilde olduğu düşünülmemelidir. Zira bugünkü manasında sınır kavramı dünyada son 1-2 yüzyıl içerisinde or-
taya çıkmaya başlamış ve süreç içerisinde hızlı bir gelişim göstererek günümüzdeki şeklini almıştır. Hal böyle olunca 
geçmiş dönemlerdeki devletlerin (özellikle İlk ve Orta Çağlarda) sınırlarını çok geniş ve bir çizgiden ziyade bir şerit 
halinde uzanan etki alanları olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır.2 

Tarihi süreçte ülkeler arasındaki sınırlardan başka idarî yapılanmada en altta kalan yerleşme birimleri olan köy-
lerin de sınırlarının olduğu görülmektedir. Eldeki belge ve bilgiler doğrultusunda oldukça kadim olan bu durumu 
Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı döneminde görmek mümkündür. Örneğin Karamanoğlu İbrahim Bey İmareti vakfi-
yesinde yazılı “Kutlu denilen ve cenûben Canason köyü hududu kısmen İnedevle köyü ve Gazi köy…”3 ifadesi bu 
duruma delil olarak gösterilebilir. Nitekim oldukça zengin bir arşiv bakiyesine sahip olduğumuz Osmanlı zamanına 
ilişkin çeşitli hududnâmelerin mevcudiyeti bu duruma kanıt teşkil etmektedir. Osmanlı devleti komşusu olduğu diğer 
ülkelerle olan sınırların yanında köy, vakıf ve mülk statüsündeki toprakların sınırlarını tayin ve tespit etmek amacıyla 
kaleme alınan ve resmi bir özellik taşıyan belgelere sınırnâme/hudunâme denilmektedir.4

Devletlerarasındaki sınırların tespiti çoğunlukla savaşı takiben yapılan barıştan sonra gerçekleşirdi. Sağlıklı bir 
sınırın çizilmesi için sınır hattı üzerindeki belli başlı noktalar referans alınır ve bunlara ilgili belgede yer verilirdi. Sınır 
referans noktaları günümüzde de olduğu gibi akarsu, dağların doruk noktaları, tepe, taşla yapılan sınır işaretleri ola-
bilmekteydi. Hududnâmelerde adı geçen her yer ve işaretten sonra sınır çizgisinin hangi yönde devam ettiğine ilişkin 
(şark tarafına doğru, kıble tarafında gibi) bilgiler verildiği de görülmektedir.5

Osmanlı ülkesi içerisindeki sancak, kaza ve köy sınırları, vakıf topraklar ve mülk arazilerin sınırları özenle 
çizilmiştir. Sınırların doğru bir şekilde tespitinin yapılmaması, köylüler ile timarlı sipahiler gibi taraflar arasında bir-

* Dr. Öğr. Üyesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü; iyigithg@gmail.com.
** Araştırmacı, Vakıflar Genel Müdürlüğü; hasandemirtash@hotmail.com.
1 Osman Gümüşçü, “Siyasi Coğrafya Açısından Sınırlar ve Tarihi Süreç İçerisinde Türkiye’de Sınır Kavramı”, Bilig, Sayı: 52, (2010), s. 80.
2 O. Gümüşçü, 2010. “Siyasi Coğrafya Açısından Sınırlar ve Tarihi Süreç İçerisinde Türkiye’de Sınır Kavramı”, s. 80-81.
3 Osman Gümüşçü, “The Concept of Village Boundary in Turkey from the Ottoman Times to the Present”, Archivum Ottomanicum, Sayı: 24, 

(2007), s. 39.
4 Mübahat S. Kütükoğlu, “Hududnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, C. 18, (1998.), 

s. 303.
5 M. S. Kütükoğlu, “Hududnâme”, s. 303.
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takım anlaşmazlıklara neden olabiliyordu. Bu nedenle tahrir işlemini yapan görevlilerin önemli sorumluluklarından 
birisinin de sınır ihtilaflarının ortadan kaldırılması olduğu bilinmektedir. Tahrir işleminden sonra ortaya çıkan sınır 
anlaşmazlıklarında ise kadılar tarafından yerinde inceleme yapılarak problem çözülür ve taraflara sınırnâme verilirdi. 
Kadı tarafından çözüme kavuşturulan bu durum merkeze bildirilerek ilgili sancağın defterine işlenirdi. Bu sınır an-
laşmazlıklarının çözümünde yine o sahada yaşayan “bî-garaz” ve “ehl-i vukûf” kimselerden faydalanılırdı. Bölgede 
sınır tayini için müracaat edilen bilirkişilerin isimleri verildikten sonra sınır çizilmesine geçilirdi. Sınırnâmede yön 
değişiklikleri “şarka teveccüh edip”, takip ettiği hat “Sovucak deresi kenarını takiben” gibi ifadeler kullanılırdı. Hüc-
cet şeklinde öncelikle mahallinde hazırlanan hududnameler sonra İstanbul’a gönderilerek “hudunâme-i hümâyun”lar  
(sınırnâme-i hümâyun) düzenlenirdi.6

Yerleşmeler bir organizmaya teşbih edilerek ele alınırsa idarî üniteler organa, köyler de hücreye karşılık gelir; bir 
organı tanımak, problemlerini çözmek ancak bu hücrelerin ayrıntılı bir şekilde bilinmesiyle mümkündür. Köyün alan-
sal olarak kapladığı sahanın bilinmesi ancak ve ancak köy sınırlarının sağlıklı bir şekilde bilinmesi gereklidir. Geçmiş 
dönemde ve günümüzde çalışmaya konu edilen bir sancak, il, kaza, ilçe vb. sınırların tespit edilmesi öncelikle köy 
sınırlarının belirlenmesiyle ortaya konulabilir.7 Günümüzde çağdaş coğrafya çalışmalarında da zaman zaman ihmal 
edilen köy sınırı, geçmişte çalışan tarih, tarihî coğrafya gibi alanlarda araştırma yapanların sağlıklı değerlendirmeler 
yapabilmelerinde anahtar role sahiptir. Köy sınırlarının ve onun üzerindeki idarî sınırların doğru bir şekilde belirlen-
mesi, ele alınacak konuların daha sağlıklı bir zeminde değerlendirilmesine ve yorumlanmasına kapı aralayacaktır. 
Örneğin sınırları belirlenen bir köyün kapladığı alan miktarı üzerinden hane başına düşen arazi miktarı, nüfus yoğun-
luğu gibi hesaplar yapılarak daha analitik çözümlemeler yapılabilecektir. Bunun içinde geçmiş dönemdeki sınırların 
belirlenmesi hayati bir yere sahiptir. 

Osmanlı Döneminde Köy ve Köy Sınırları

Köy sözlükte mahalle, semt, sokak, yöre anlamındaki Farsça “kûy” kelimesinden gelmektedir. İskan terimi ola-
rak köy ise, ekonomik faaliyetleri çoğunlukla tarıma, hayvancılık ve el sanatlarına dayanan; mekanik iş bölümü, ce-
maat ruhu ve gelenekçi bir hayat anlayışının, aile içinde geleneksel ilişkilerin yaygın olduğu; nüfusun en fazla binlerle 
ifade edilebilen, coğrafi bir sınırı, kendine ait bir adı ve kendine özgü bir toplumsal örgütlenmesi bulunan; toplumsal 
değişim sürecinin nispeten yavaş işlediği; kırsal bir mekanda varlığını sürdüren sosyal ve fiziksel çevrelerin oluştur-
duğu, bütün bu yönleri ile de şehirlerden farklılık gösteren bir yerleşmedir.8 

Osmanlı mali sistemi içerisinde normal şartlarda köylerin büyük kısmı timar sistemi içerisinde ve bir sipahinin 
kontrolü altında bulunuyordu. Bu köylerde yaşayan insanlar mülkiyeti devlete ait olan topraklarda tarım ve hayvan-
cılık yaparak vergilerini devlete ödüyorlardı. Ancak timar sisteminin dışında kalan küçük bir kısmı vakıf köyleri ol-
duğundan vergilerini vakfa vermek durumundaydı. Köylerin bazıları da derbentçi, köprücü, çeltikçi, yağcı, kuşçu vb. 
hizmetleri yerine getirme karşılığında avarız-ı divaniye gibi bazı yükümlülüklerden muaf tutuluyordu.9 H. İnalcık’a 
göre bir iskan mahallinin köy olması için bir yerde toplanıp oturan köylü ailelerin varlığı yeterli değildir. Belirleyici 
olan faktör, tahrir eminleri tarafından belirli bir süre defterlere yazılmış olmaktır. Bu resmî kayıt ile Osmanlı impara-
torluğu köyü, ekili arazisi ve otlakların sınırları ile toplam vergi yükümlülüğünün miktarı, belirli bir toprak ve komü-
nal yaşantı birimi olarak tanımlanmış olmaktadır.10 

Köy kavramı geçimlerini hammadde üreterek sağlayan insanların yaşadığı nispeten küçük yerleşme merkezleri 
ile adı geçen faaliyetlerin yapılması için gerekli arazinin oluşturduğu birliği ifade eder.11 Osmanlı döneminde köy, 
tarlaları, otlağı ve çayırı sınırlandırılmış idarî bir ünitedir. Sipahilerin birbiri karşısında veya diğer idarî üniteler, 
örneğin vakıflar karşısında, haklarını belirleyen bir birimdir. Bu haliyle Osmanlı devleti tarafından iyice geliştirilip 
yaygınlaştırılmış olan bu idarî birimlerin sınırları, “sınırnâme/hududnâme” denilen belgelerde kayıt altına alınmıştır. 
O dönemdeki tabiri ile “akar-bakar”a göre belirlenen köy sınırları, çoğunlukla “su bölümü çizgileri”ni takip etmiş, 
bazen de akarsu, yol ve hatta “dikilitaş”ları izlemiştir.12

Neredeyse bütün faaliyetleri tarım ve hayvancılığa dayalı olan köylerin sınırları belli olmak zorundaydı. Zira 
sınırları belli olmadığı durumlarda gerek halk ve gerekse dirlik sahipleri arasında çatışma kaçınılmaz olacağından 

6 M. S. Kütükoğlu, 1998. “Hududnâme”, s. 304.
7 O. Gümüşçü, “The Concept of Village Boundary in Turkey from the Ottoman Times to the Present”, s. 37.
8 Osman Gümüşçü ve Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Köy”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ek-2, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

İstanbul, (2016), s. 85.
9 O. Gümüşçü ve M. S. Küçükaşçı, “Köy”, s. 86.
10 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C. I, Eren Yayıncılık, İstanbul 2000, s. 222.
11 Osman Gümüşçü, XVI. Yüzyıl Larende (Karaman) Kazası’nda Yerleşme ve Nüfus, TTK Yyaınları, Ankara 2001, s. 98.
12 O. Gümüşçü ve M. S. Küçükaşçı, 2016. “Köy”, s. 86.
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sınır tespit ve tayinine ayrı bir önem verilmiştir. Birbirine karışmış olan köy topraklarının, tarla, yaylak, mezraa ve 
ormanların sınırlarının tayini yeni gerçekleştirilen tahrir işlemini yapanların öncelikli görevleri arasında yer alması, 
sınır meselesine verilen önemi göstermektedir. Bu sınırların belirlenmesi sadece mera, orman vb. bakımdan köylüler 
için değil bizzat timar sahibi için birçok bakımdan büyük bir önemi bulunuyordu. Çünkü timar sahibi kendine ait bir 
köy dahilinde hariçten gelip biçenlerden öşür ve dönüm resmi, veya geçici bir zaman için örneğin kışlayanlardan tütün  
(duhan) resmi, koyunlarından da kışlak resmi gibi vergiler alıyordu.13

Köy sınırı uygulamasını Osmanlı İmparatorluğu kendinden önceki devletlerden alarak benimsemiş ve daha ku-
ruluşundan itibaren hakimiyeti altındaki toprakları birtakım idarî ünitelere ayırmıştır. Söz konusu ayrımı daha önceki 
devletlerde olduğu gibi doğal unsurlara göre gerçekleştirmiştir. İdarecilerin ve halkın belirleyici olması nedeniyle köy 
sınırlarının uzun müddet işleyebilmesi doğal sınırlara göre çizilmiş olmasını zorunlu kılmıştır.  Bu nedenle Osmanlı 
ülkesinde köy sınırları da dahil olmak üzere idarî yapılanma akarsu, göl ve sıradağların ve tek dağların su bölümü 
çizgilerine, halk arasında hala kullanımda olan “akar-bakar veya su akan-göz bakan” tabirine uygun olarak tespit 
edilmiştir.14 Köy sınırlarının tespitinde öncelikle doğal sınırlar dikkate alınıyor, şayet doğal bir belirleyici yoksa bu 
durumda eskiden beri yapıldığı üzere “dikilitaş” adı verilen sınır taşları ve duvarlar kullanılıyordu. Köy sınırlarının 
belirlenmesinde tahrir defterlerinde birçok örnek olduğu görülebilmektedir. Hüdavendigar livasında Kurtbeleni kar-
yesinin sınırnâmesinde “…Sayban tepesine andan dik aşağı bağların altı yanında tepede bir taş dikildi…”, “…Morek 
tarlası başına taş dikildi…” vb. ifadeler sınır belirlenmesinde dikili taşlara yer verilmesine örnek olarak gösterilebilir.15

Vakfiyeler ve Hududnâmelerde Eski Köy Sınırlarının Çizimi

Sözlüklerde “durmak, durdurmak, alıkoymak” anlamlarını içeren vakıf kelimesi terim olarak “bir malın maliki 
tarafından dînî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen tahsisi” şeklinde özetlenebilecek hukukî bir işlemle kurulan ve 
İslam medeniyetinin önemli unsurlarından birini teşkil eden hayır müessesesini ifade etmektedir.16 İslam tarihinde 
önemli bir hayır müessesi olan vakıflar, VIII. yüzyılın ortalarından XIX. yüzyılın sonlarına değin tüm İslam ülkeleri-
nin sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında son derece etkili olmuştur.17 

Vakfedilen hayratın sürdürülebilir olması için tarım alanları, bina, nakit para gibi gelir kaynaklarına sahip olması-
na bağlıdır. Bu tür gelir kalemlerine “asl-ı vakf” veya “akar” (çoğulu akarât) deniliyordu. İmaret/hayrat külliyelerinin 
bakımın yapılaması, sağlıklı ve devamlı bir surette işletilebilmesi gelir kaynaklarına bağlıydı. Zira bu müesseselerde 
vakfın ücretini ödediği yüzlerce kişi çalışıyordu. Bu insanların ücretlerinin karşılanması için vakfın gelirinin oldukça 
fazla olmasını zorunlu kılıyordu. Örneğin Fatih imaretinin geliri olarak İstanbul ve Galata semtlerinde 4.250 dükkan, 
üç iş hanı, dört hamam, yedi köşk, dokuz bahçe, çevresiyle birlikte bir bütün oluşturan bir bedesten ve 1.130 ev vak-
fedilmiştir.18 Şehir içinde bu şekilde tahsis edilen gelir kalemlerin dışında özellikle saltanat mensubu sultan, şehzade, 
hanım sultan,  yönetici sınıfından olan paşa vakıflarının yanında toplum nazarında önemli şahsiyetlere padişahlar 
tarafından temlikname19 yoluyla kendilerine verilen kırsal alandaki verimli arazilerin gelirlerinin hayra tahsis edildi-
ği vakıflardan da söz etmek mümkündür. Kırsal alanda vakfedilen arazilerin sınırlarını ayrıntılı bir şekilde belirten 
hududnâmelerin Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi veri tabanında yer aldığı görülmektedir. Nitekim Vakıflar Genel 
Müdürlüğü arşivinde hududnâme anahtar kelimesi ile yapılan taramada 186 vakıf kaydının olduğu görülmektedir. 

13 Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Arvanid, TTK Basımevi, Ankara 1987, s. XXVIII-XXIX.
14 O. Gümüşçü, “The Concept of Village Boundary in Turkey from the Ottoman Times to the Present”, s. 41-42.
15 O. Gümüşçü, “The Concept of Village Boundary in Turkey from the Ottoman Times to the Present”, s. 47-48.
16 Hacı Mehmet Günay, “Vakıf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, C 42, (2012), s. 475.
17 Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf/Tarih”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, C 42, (2012), s. 

479.
18 B. Yediyıldız, “Vakıf/Tarih”, s. 479-482.
19 Sözlükte temlik “mülk olarak vermek” anlamındadır. Terim olarak bir hükümdarın mîrî araziden veya şahıslardan devlete intikal eden arazi ve 

binalardan bazı yerleri devlete hizmet etmiş kimselere mülk şeklinde tahsis etmesini ifade eder. Bununla ilgili belgeye temliknâme (mülknâ-
me) denilir. Hz. Peygamber döneminden itibaren İslam devletlerinde hükümdarların kamu otoritesinin tasarrufundaki arazi ve taşınmaz mal-
ların mülkiyet, işletme veya faydalanma hakkını kişilere tahsis ettiği (ikta) bilinmekte ve çeşitli rivayetlerden arazi ve taşınmaz malların iktaı 
sırasında ilgili kişilere bu durumu gösteren belgelerin verildiği anlaşılmaktadır. Temlik bir bedel karşılığında (ivazlı) olursa muavaza, bedelsiz 
olursa teberru adını alır. Buna göre ternilkat muavazat ve teberruat çerçevesindeki bütün işlemleri kapsar. Bir malın aynına dair mülkiyetin 
bedelsiz temliki hibe, sadaka, vakıf; bedelli temliki satım (beyʻ) ve alt türlerini oluşturan akidler, menfaatinin ivazsız temliki ariyet, ivazlı 
temliki kira (icare) işlemleriyle gerçekleşir. Bkz. Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, İstanbul,  C. 40, (2011) s. 430. (430-431). İslam Hukuku’na göre herhangi bir arazi parçasının vakfedilebilmesi için bilindiği 
üzere vakıf kuran kişinin mülkiyetinde ve tasarrufunda olması gerekmektedir. Toprağın şahıslar tarafından mülkiyetine sahip olunabilmesi için 
ya ölü toprak olarak ifade edilen ve kullanılmayan arazilerin işlenebilir hale getirilerek ihyâ edilmesi ya da hükümdar tarafından devlete ait 
toprakların mülkiyetinin beratla yani temliknâme ile verilmesi gerekmekteydi. Köy, kasaba ve şehirlerin etrafında bulunan ve iskan yerlerinin 
tamamlayıcısı konumunda olan bağ, bahçe ve bostanlar ihyâ yoluyla mülk edinilebilirken; yine devlete ait olup ihyâ edilen topraklara nazaran 
daha büyük olan tarla, mezraa, çiftlik, köy gibi daha büyük sahalar ise temliknâme ile özel mülke dönüştürülebilmekteydi. Bkz. Bahaeddin 
Yediyıldız, 2003. XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi, TTK Yayınları, Ankara 2003, s. 128-130.
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Çalışmamızda örnek olarak kullandığımız 1580 yılına ait Selimiye Vakfiyesi20 olarak bilinen, Sultan II. Selim’in 
Edirne’de yaptırdığı cami, medrese ve diğer hayratı için düzenlediği vakfiyede vakfın gelir kalemleri arasında köyler 
de yer almaktadır. Vakfedilen köylerin sayısı yüzden fazla olmakla birlikte Vize, Bergos, Silivri, Hayrabolu, Çorlu, 
Malkara, Keşan gibi Türkiye sınırları içerisinde kalan kazalarda 40’ın üzerinde köyün gelirlerin tahsis edildiği görül-
mektedir. Vakfiyede Selimiye vakfının gelirleri arasında sayılan köylerin sınırları ayrıntılı bir şekilde kayda geçirilir-
ken ayrıca söz konusu sınırların ayrıntılı bir şekilde kaleme alındığı 75 varaktan oluşan Sultan Selim Han vakfı adına 
müstakil hududnâme defteri de düzenlenmiştir.21 Vakfiye içerisinde sınırları belirtilen köylerin tamamı hududnâmede 
yer almıştır. Bu şekilde köy sayısının fazla olduğu vakıflar için ayrı olarak birer vakıf hududnâme defterlerinin tutul-
duğu da dikkati çekmektedir. Bu vakıf hududnâme defterlerinde vakfa tahsis edilen köylerin sınırlarının bir referans 
noktasında başlayarak oldukça ayrıntılı bir şekilde tasvir edilerek yazıya geçirilmiştir. Vakfiyede ve hududnâmede yer 
alan her bir köyün dört istikametindeki gözle görülür ve yöre halkı tarafından da açıkça bilinen sınırlar dahilinde kalan 
yerler vakfiyede bu şu şekilde ifade edilmiştir:

“.. İşbu zikrolunan köylerin, musakkafât ve gayr-i musakkafâtının cümlesi ve mezra‘âlarının kâffesi, bi’l-umûm 
tepeleri, vdileri, dağları, taşlık yerleri, düz yerleri, nehirleri, pınarları, kuyuları, arazisi, taşları, ağaçları, odunları, ot 
biten yerleri, çayırları, çicek biten yerleri, zikr olunsun olunmasın, yazılsın yazılmasın sâir şeyleri ile, bi’l-umûm şerʻî 
hakları ile vakıfdır. Ancak umûmi yollar, mescidler, mezarlıklar ve başkalarının vakıfları gibi şerʻan vakıfdan müstes-
nâ olduğu malum olanlar bundan hariçtir…”22

Oldukça ayrıntılı olan bu köy sınırlarının tasvirinde ilk önce köy arazisinin miktarına ilişkin kısım ve her kısmın 
kaç “zira” olduğunu belirten ifadelere yer verilmiştir. Örneğin İnanlı köyüne ilişkin kayıtta “köyün tamâmı olub hudû-
du dört taraftan 953 kısma bölünmüştür her kısım mezkûr zirâʻ ile 40 zirâʻdan ibarettir” şeklinde alansal büyüklüğüne 
ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bu alansal büyüklük belirtildikten sonra bir yerden başlanarak “hudûdun ibtidâsı Erge-
nesuyu ile dönen değirmeden başlar, oradan dere geçidine varır, dere kenârınca Kameröyük nâmındaki tepeye varır… 
suyun akışını tâkiben giderek Kurucudere nâmı ile maʻrûf derede hudûdu için dikilmiş dikili taşa varır… Rodoscuk 
kasabasına giden yol kenârında eskiden dikilmiş taşa varır oradan da hudûdun ibtidâsına varıb nihâyet bulur” gibi 
anlatımlar ile oldukça ayrıntılı bir şekilde köyün sınırları çepeçevre tasvir edilmiştir. 

Vakfiyelerde ve büyük vakıflar için tutulan hududnâme defterlerinde vakfedilen köyün sınırlarının ayrıntılı bir 
biçimde verilmesi geçmiş dönemdeki yerleşmelerin sınırlarının çizilmesine katkı sağlayacağı anlaşılmaktadır. Bunun 
için bu çalışmada arşiv vesikalarındaki sınır bilgilerinden hareketle ArcGıs ortamında gerçekleştirilen iş ve işlemler 
şöyle sıralanabilir: 1)Köy merkezinin tespiti (lokalizasyon), 2) 1/200.000 ve 1/25.000 ölçekli topografya haritalarda 
yer ve yerleşme isimleri taranarak hudûdnâmede geçen isimler ile eşleşmelerin yapılması, 3) eşleşmenin olduğu yer-
lerin noktalanması (sayısallaştırma), 4) sınırların çizimi 5) haritanın çıktı alınacak duruma getirilmesi. Aşağıda bu 
aşamalardan geçerek yapılan sınır çizimlerine, çeşitli kaynaklardan ve sahalardan örnekler verilecektir.

a) Inanlı köyü 

İnanlı köyü 1580 yılı Selimiye Vakfı’nın hududnâme defterinde yer alan Hayrabolu’ya bağlı köylerden birisidir. 
İnanlı köyünün dört tarafında arşiv vesikalarında geçen mevki adlarının tamamını tespit etmek mümkün olmamıştır. 
İnanlı köyünün özellikle güney tarafındaki mevki adalarının daha fazla yaşadığı ve bunların topografya haritalarına 
aktarıldığı görülmektedir. Bu durum köyün güney kesimindeki sınır çizgisinin daha doğru bir şekilde oluşturulmasını 
sağlamıştır. Köyün kuzey kesiminde ise sadece belirli referans noktalarına ilişkin tespitleri yapılmış olup bu taraftaki 
sınırlarda “akar bakara” göre sınırın geçmesi muhtemel en doğru noktadan geçirilmesine çaba sarf edilmiştir. Köy 
merkezinin doğu tarafındaki değirmenden başlayan sınır güney istikametinde Çorlu akarsuyunu takip etmekte ve 
güneyde sınır taşına değin ulaşmaktadır. Bu şekilde çeşitli mevkileri takip eden sınır, köyü çepeçevre sardıktan sonra 
başlangıç noktası olan değirmende son bulmaktadır.

20 Sultan Selim Han bin Sultan Süleyman Han Vakfiyesi, H. 987/M. 1579, VGMA, 2113/118/27. Söz konusu vakfiye Sultan II. Selim’in vefatı 
üzerine oğlu Sultan III. Murad tarafından düzenlenmiştir.  

21 Sultan Selim Vakfı Hududnâmesi, Türküye Yazma Eserler Daire Başkanlığı Selimiye Yazma Eser Kütüphanesi, Selimiye 4755.  
22 Sultan Selim Han bin Sultan Süleyman Han Vakfiyesi.
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 Harita 1. 1580 Tarihli Hududnâme Defterine Göre İnanlı Köy Sınırlarının Rekonstrüksiyonu

b) Hoca Aydın köyü

Hayrabolu’ya bağlı köylerden olan Hoca Aydın köyü de 1580 tarihli hududnâme defterinde geçmektedir. Tüm 
arazisinin vakfedildiği bu köy 711 kısma yarılmış ve her bir kısım “zirâ‘-i bennâ”23 ile 40 zirâʻdan oluşmaktadır. Kö-
yün kuzeydoğu kesimi İnanlı köyü sınırı il çakışmakta ve ilgili hududnâme kaydında sınır buradan başlatılmaktadır. 
Kuzey doğu kesimindeki sınır daha net bir şekilde çizilebilirken köyün diğer kısımlarına ait daha az sayıda referans 
noktası tespit edilebilmiştir. Bu durum referans noktaları arasındaki sınırın (özellikle kuzey batı kesimi) çizimini daha 
zor kılmıştır.

23 Zirâʻ: Uzunluk ölçülerinden birinin adıdır. Sözlük anlamı olarak “bilek, kol” anlamında olmakla birlikte, dirsek ucundan orta parmağın ucuna 
kadar olan kısımdır. Terim olarak da bu miktara denk olan uzunluk ölçüsü olmakla birlikte “arşın” da denilmektedir. Bkz. Mehmet Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1993, s. 663.  Bennâ kelimesi ise Arapça bir kelime olup 
yapı yapmak sanatıyla geçinen adam, mimar, kalfa anlamına gelmektedir. Bkz. Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul: Çağrı Yayınları, 1996, 
s. 303. Hududnamede geçen  zirâʻ-i bennâ tabiri ile mimari bir ölçü biri olan ve zirâʻ-i mimârî adıyla bilinen ve yirmidört parmak ölçüsünde olan 
arşın kastedilmiş olmalıdır. Zirâʻ-i mimârî hk. bkz: Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. III, s. 664.  
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Harita 2. 1580 Tarihli Hududnâme Defterine Göre Hoca Aydın Köyü Sınırlarının Rekonstrüksiyonu

c) Baba Nakkaş köyü

Baba Nakkaş köyünün olduğu arazi Fatih Sultan Mehmed tarafından Kutlubey’e temlik edildiği Hicri (H.) Ra-
mazan 870 (M. 1466) tarihli temlikname belgesinden ve o dönemde isminin İnceğüz nahiyesine tabi Kutlubey köyü 
olarak zikredildiği H. Evaili Safer 880 (M. 1475) tarihli vakfiyeden anlaşılmaktadır.24 Köyün ismi süreç içerisinde 
değişmiş ve Baba Nakkaş olmuştur. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 624 numaralı defterde yer alan H. 911 (M. 
1505) tarihli temlikname belgesinde25 Baba Nakkaş köyünün sınırlarına tafsilatlı bir şekilde yer verildiği görülmek-
tedir. 

Köyün sınırı Kurtkayası isimli mevkiden başlatılarak Nergis Deresi’ne doğru güney istikametinde devam ettiril-
miştir. Büyük ölçüde akarsu yatağını takip eden doğu sınırı güneyindeki Taşköprü’ye değin uzanmaktadır. Bu hattaki 
yer alan mevkilerin çizimi daha net olduğu belirtilmelidir. Ancak batı tarafında, doğu kesimin tam aksine oldukça az 
sayıda mevki adı tespit edilebilmiştir. Bu durumda yer tespiti yapılan referans noktaları arasındaki sınır, büyük ölçüde 
doğal unsurlar baz alınarak çizilmesini zorunlu kılmıştır. 

24 VGMA, Def. 624, 529/475.
25 VGMA, Def. 624, 532/477.
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Harita 3. 1515/1516 Tarihli Temlikname Kaydına Göre Baba Nakkaş Köyü Sınırlarının Rekonstrüksiyonu

d) Şey Ishak Çiftliği 

Manisa kazası dahilinde Papaslı köyüne bağlı bulunan Şeyh İshak Çiftliği’nin sınır bilgisine Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi 582/1 numaralı defterde yer verilmiştir.26 Buna göre Şeyh İshak Çiftliği’nin sınırı kuzeyde Kazgan 
köyü ile başlatılmıştır.  Çiftliğin sınırı belirtilirken etrafındaki köylerde zikredilmiş olması bu dönemde mevcut yerleş-
melere ilişkin bilgi sahibi olunmasını sağlamaktadır. Sınırların tasvir edildiği çiftliğe ilişkin 4 mevki adı tespit edilmiş, 
diğer kesimler ise adı geçen köyler göz önünde bulundurularak tamamlanmıştır. 

26 VGMA, Def. 582-1, 10/5.
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Harita 4. 1381 Tarihli Vakfiyeye Göre Şeyh İshak Çiftliği Sınırlarının Rekonstrüksiyonu

SONUÇ VE DEĞERLENDIRME

Vakıf kayıtlarının temel alınarak geçmiş köy sınırlarının çizilmesi girişiminde bulunulduğu bu çalışmadan hare-
ketle arşiv vesikalarının tarihi süreçteki köy ve köye bağlı yerleşmelerin sınırlarının rekonstrüksiyonunun (yeniden 
inşasının) yapılabileceği anlaşılmaktadır. Vakfiyeler, temliknameler ve hududnâme defterleri geçmiş köy sınırları-
nın çizilmesi noktasında önemli veri kaynakları arasında yer almaktadır. Bu arşiv vesikaları kullanarak 1/200.000, 
1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli topografya haritalarındaki mevki adlarından yararlanarak sınır referans noktalarını 
tespit etmek mümkündür. Haritada yer alan verilerde tüm referans noktaları her köy için çıkması mümkün olmayabil-
mektedir. Bu durum ilgili köyün tarihi süreç içerisindeki devamlılığı, kurucu sakinlerinin kendinden sonrakilere mev-
ki adlarını aktarması ve bunların haritalara işlenmesiyle yakından ilgilidir. Şayet köy zaman içerisinde terk edilmiş 
veya yerleşik sakinleri süreç içerisinde değişmişse mevki adlarının tarihsel durumu yansıtması zayıf olabilmektedir. 
Bunun dışında yaşayan mevki adlarından hareketle doğal sınırlar da göz önünde bulundurulmak kaydıyla geçmiş köy 
sınırlarının rekonstrüksiyonu gerçekleştirilebilmektedir. Bu noktada köy sınırlarının çizimi ile ilgili araziye gidilerek 
halk ile yapılacak görüşmeler, haritaya yansımayan bilgilerin edinilmesine ve daha sağlık sınır çiziminin yapılmasına 
hizmet edebilecektir.
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ÖZET 

Merkezi otorite kuran her devlet, yönetimi altında bulunan sahayı çeşitli idarî birimlere ayırarak devlet otorite-
sinin en uzak noktadaki yerdeki yerleşmelere değin uzanması için çaba göstermiştir. Merkezi otoritenin ülke sathı-
nın tamamında gerçekleşmesi de egemen olduğu araziyi belirli idarî birimlere ayırmak ve buralara çeşitli görevliler 
göndermekle mümkündür. Kültürel ve tarihsel birikimin de doğal bir sonucu olarak Osmanlılar da sahip oldukları 
toprakların idarî yapılanmasını eyalet, sancak, kaza, nahiye ve köy olmak üzere gerçekleştirmişlerdir. Bu tarz bir 
idarî yapılanma da hakimiyet sahasının net bir şekilde belirlenmesi geçmişte ve günümüzde ancak köy sınırlarının 
bilinmesiyle mümkündür. Doğru bir şekilde Osmanlı tarihin sosyal ve ekonomik durumunun araştırılması, elde edilen 
verilerin mekânsal olarak değerlendirilmesi için köy sınırlarının tespit edilmesi bir gerekliliktir. Belge sayısı ve çeşitli-
liği açısından oldukça zengin olan Osmanlı arşivlerinin belki de sanılanın aksine köy sınırlarına dair de önemli bilgiler 
içerdiği görülür. Her köy için olmasa da birtakım köylerin ya da idarî birimlerin sınırları gerekli görülen durumlarda 
ayrıntılı bir şekilde yazıya geçirilmiştir. Sınırnâme, hududnâme gibi isimlerle anılan bu belgeler, köy sınırlarının yazılı 
olarak tasvir edildiği eşsiz kaynaklar arasındadır. Ayrıca arşivlerde, kurulan büyük vakıfların gelirleri arasında yer 
alan köy ve köye bağlı yerleşme sınırlarının oldukça ayrıntılı bir şekilde kaydedildiği vakfiyeler ve vakıf hududnâme 
defterleri bulunmaktadır. İşte eldeki bu çalışmada vakfiyelerde ve vakıf hududnâme defterlerinde yer alan köy sınırı 
bilgilerinden hareketle Coğrafi Bilgi Sistemleri (ArcGIS) yardımıyla Osmanlı döneminde köy sınırlarının yeniden 
inşası girişimi gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tarihi Coğrafya, Yeniden İnşa, Köy Sınırı, Hududnâme, Vakıf, Arşiv.

ABSTRACT

Every state that establishes a central authority has tried to divide the area under its control into various admin-
istrative units and to extend the state authority to settlement at the farthest point. The realization of central authority 
throughout the whole territory of country to divide the land into certain administrative units is sovereign and it is 
possible to send several officials around there. As a natural consequence of cultural and historical accumulation, the 
Ottomans also realized the administrative structure of the lands they possessed as province, district, township, sub-dis-
trict and village. Such an administrative restructuring is only possible in a clear way to determine the dominance area 
in the past and also today, but only when the boundaries of the village are known. It is a necessity to correctly inves-
tigate the social and economic situation of Ottoman history and to determine the boundaries of the village in order to 
evaluate the obtained data spatially. It is seen that the Ottoman archives, which are quite rich in terms of number of 
documents and diversity, perhaps contrary to what is believed, contain important information about village boundar-
ies. The boundaries of some villages or administrative units, although not for each village, were registered in detail in 
the cases when it was thought necessary. These documents, which are referred to by names like Border names, Hudud 
names (Sınırnâme, hududnâme) are among the unique sources in which village boundaries are described in writing. 
Moreover, in the archives, there are Vakfiyes and Waqf Hududnâme Defters in which the settlement boundaries of 
the villages and connected to villages which are included among the incomes of the large foundations are recorded 
in a very detailed way. In this study, based on the information of the village boundaries found in Vakfiyes and Waqf 
Hududnâme Defters, with the help of Geographical Information Systems (ArcGIS), an attempt was made to recon-
struct the boundaries of the villages in the Ottoman period. 

Key Words: Historical Geography, Reconstruction, Village Border, Hududnâme, Foundation, Archive.
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OSMANLI DEVLETI’NIN DIŞTAN GELEN GÖÇE DAIR BIR 
POLITIKASI VAR MIYDI?*

Ismet SARIBAL**

Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın başında bir nüfus kıtlığıyla karşı karşıya kaldı. Verimli toprakların çoğu toprak 
imtiyazındaki karışıklık, siyasi ve askeri politika yüzünden ekilip biçilemiyordu. Buna karşın gıda ve hammadde 
talepleri hızla artmaktaydı. Bu taleplerin büyük bölümü ise hızla sanayileşen Avrupa devletlerinden gelmekteydi. 
Bu etkenler Osmanlı Devleti’nin “büyük bir nüfusu” yalnızca dış düşmanlara karşı savunma amaçlı değil ekonomik 
gelişme için bir ön koşul olarak değerlendirmesine yol açtı1. 

Nüfusun artmasına katkı sağlayacak, ekonomiyi hareketlendirecek önemli hususlardan biri de dıştan gelecek 
göçtü. Babıali, nüfusun ve sermayenin uluslararası hareketinin hız kazandığı bir dönemde Osmanlı Devleti’ne göç 
etmek isteyenlerle ilgili 1 Ocak 1857’de bir kararname yayımladı. Bu kararnamenin çıkarılmasına zemin hazırlayan 
en önemli etken 2 Haziran 1856’da birkaç Prusyalı ailenin Osmanlı Devleti’nden “tabiiyet ile toprak” talebinde bu-
lunmasıydı2. Babıali, bu ailelere ve daha sonra yaşanacak muhtemel başvurulara rehber olması için kimlere hangi 
usul ve esaslar üzere vatandaşlık hakkı ve bu bağlamda işlemek üzere toprak verileceğini çıkarılan bu kararnameyle 
şekillendirdi.

Osmanlı Devleti’nde dıştan gelen göçle ilgili hususlar bu kararname yayımlanana değin ya ilticalar yaşandıkça 
doğrudan sınır eyaletlerine gönderilen talimatnameler ya da bizatihi muhacirlerin Babıali’ye yaptıkları başvurular 
neticesinde alınan kararlarla yürütülmekteydi. Yani Babıali’nin dıştan gelen göçe dair sistemli bir politikası, doğrudan 
dıştan gelen göçle ilgilenen bir kurumu yoktu3. 

“Kabul-i tabiiyet ile hariçten Devlet-i Aliyye memâlikine gelip tavattun etmek arzu eden familyalar hakkında 
tanzim buyurulan nizamname” şeklinde tanımlanan ve 14 maddeden oluşan kararnamede şu hususlar yer almaktaydı: 
Osmanlı topraklarına yerleşmek isteyen Avrupalı muhacirler Osmanlı vatandaşlığına geçecek, padişaha sadakat ye-
mini edecek ve Osmanlı kanunlarına uymayı kabul edeceklerdi (Madde 1-2). Buna karşılık hiçbir engellemeye maruz 
kalmadan hangi dine mensupsalar ibadetlerini özgürce yerine getirebilecek, eğer bulundukları mahalde uygun ve 
yeterli sayıda ibadethane yoksa izin almak kaydıyla ibadethanelerini inşa edebileceklerdi (Madde 3). Devlet bedelsiz 
olarak muhacirlere arazi verecek, Rumeli’de iskân edilenler altı yıl Asya’da iskân edilenler on iki yıl şahsi vergiler-
den, askerlik görevinden (veya bunun bedelinden) muaf tutulacaktı. Söz konusu sürelerin tamamlanmasından sonra 
muhacirler, diğer Osmanlı vatandaşları gibi, tüm vergi ve yükümlülüklerden sorumlu tutulacaktı (Madde 4-5-6-7). 
Muhacirler kendilerine tahsis edilen araziyi yirmi seneden önce satamayacaktı. Eğer bu süre bitiminden evvel ülkeyi 
terk eder veya vatandaşlıktan çıkarlarsa kendilerine verilen arazi ve bu arazi üzerinde bulunan emlakı karşılıksız ola-
rak devlete terk edeceklerdi (Madde 8-9). Muhacirlerin iskân edildikleri köy ve kasaba hangi kaza ve sancak dâhilinde 
ise muhacirler oranın mülki amirlerinin muhafazası ve idaresi altında bulunacaktı (Madde 10). Muafiyet süresi dol-
madan ülke içinde başka bir mahalde yerleşmek isteyen muhacirlere ruhsat verilecek fakat muafiyet süreleri ilk iskân 
tarihinden itibaren işlettirilecekti (Madde 11). Muhacirlerin kendi ülkelerinde suça karışmamış, hakkında bilgi alına-

*   Bu çalışma “XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı Devleti’nde Muhaceret, İskân ve Entegrasyon” adlı doktora tezinden türetilmiştir. 
**  Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, e-mail: ismetsaribal@gmail.com Asst. Prof. Ismet Saribal, 

Cankiri Karatekin University, Department of International Relations, e-mail: ismetsaribal@gmail.com
1 Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, Timaş Yayınları, İstanbul 2010, s. 152-153.
2 Ufuk Gülsoy, “Osmanlı Topraklarına Avrupa’dan Muhacir İskânı (1856-1859)”, İlmi Araştırmalar, 3 (1996), s. 53-54.
3 Ahmet Cevat Eren, Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri, Tanzimat Devri, İlk Kurulan Göçmen Komisyonu, Çıkarılan Tüzükler, İstanbul 

1966, s. 39.
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bilecek, namuslu “erbâb-ı ziraat ve sınayiden” olmaları şarttı. Şayet iskândan sonra muhacirlerden herhangi birinin 
bu şartlara haiz olmadığı tespit edilirse devlet bu kişileri sınır dışı edebilecekti (Madde 12). Osmanlı Devleti’ne göç 
etmek isteyen aileler Osmanlı elçilikleri ve konsoloslukları aracılığıyla kaç kişi olduklarını, isimlerini, sermayelerini, 
mesleklerini gösterir bir başvuru formu düzenleyecekti. Başvuruda bulunacak her ailenin en az 60 altın mecidiye mik-
tarı sermayesi olması şarttı (Madde13). Bu ailelere ait eşyaların nakli hususunda Osmanlı konsoloslukları ve Osmanlı 
sınırları içerisinde ilgili memurlar gerekli kolaylığı sağlayacaktı (Madde 14)4. 

Farklı dillere çevrilerek Avrupa basınına servis edilen bu kararname büyük ses getirdi, Avrupalılar konuya epey 
ilgi gösterdi. 1856-1859 yılları arasında Prusya, Avusturya, Fransa ve İtalya’dan çok sayıda insan bu kararnamenin 
sunduğu imkânlardan yararlanmak için Babıali’ye başvuruda bulundu5. Fakat bu başvuruların çoğu olumsuz bir şe-
kilde neticelendi. Zira başvuruların alındığı süreçte Kırım Savaşı nedeniyle ortaya çıkan Kırım ve Kafkas kitle göçü 
başlamış, vatandaşlık hakkı ve arazi dağıtımında öncelik mağdur durumdaki muhacirlere verilmişti6. 

Tuna vilayetinden Ürdün’e kadar geniş bir coğrafyada iskân edilen7 1.000.000 ila 1.200.0008 arasındaki Kırım ve 
Kafkas muhacirinin iskânı 1 Ocak 1857 tarihli kararname çerçevesinde gerçekleştirildi. Nitekim Kırım ve Kafkas mu-
hacirlerine karşılıksız olarak arazi, ziraat için gerekli alet edevat, tohum gibi malzemelerin dağıtılması kısacası muha-
cirlerin bir an evvel üretici pozisyona geçmelerinin temini arzusu kararnameyle paralellik göstermekteydi. Kurumsal 
olarak dıştan gelen göçle ilgilenmek üzere 5 Ocak 1860’ta Ticaret Nezaretine bağlı Muhacirîn Komisyonu kuruldu. 
Komisyonun temel amacı muhacirlere yapılan yardımları koordine etmek, iskân işlerini ivedilikle gerçekleştirip söz 
konusu yardımların muhacirlere ulaşmasını sağlamaktı9. Kırım ve Kafkas muhacirlerinin iskânı sürecinde yapılacak 
işler; muhacirlere hangi usul ve esaslar üzere arazi dağıtılıp mesken inşa edileceği ve muhacirlere yapılacak yardımla-
rın hangi esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği ayrıca düzenlenen “talimatnameler” ile belirlendi. 

Bu talimatnamelerden en dikkat çekeni 1861’de Konya ve civarına iskân memuru olarak gönderilen Vehbi 
Paşa’ya verilen talimatnameydi. Talimatname, Muhacirîn Komisyonunun aldığı kararlar ve bu kararların uygulanış 
şeklini detaylı bir şekilde yansıtması yönüyle önemliydi. Talimatname genel hatlarıyla değerlendirildiğinde öne çıkan 
hususlar şunlardı: İlk husus, muhacirlerin iskân edilmelerinin geciktirilmesinin açacağı zararlardan bahsedilip muha-
cirlerin bir an önce iskânlarının gerçekleştirilmesi gerektiğinin vurgulanmasıydı. İkinci husus; muhacirlerin rızaları 
alınarak kaza ve köylere taksim edilmeleri, söz konusu kaza ve köylerdeki hâlî arazilerin muhacirlere dağıtılması, 
şayet mümkünse boş ve kullanılmayan meskenlerin muhacirlere tahsis edilmesinin istenmesiydi. Muhacirlerin iskân 
edileceği kaza ve köylerde boş ve kullanılmayan mesken mevcut değilse eşrafın teşvikiyle yerli ahalinin muhacirlere 
mesken yapımında yardımcı olmaları sağlanacaktı. Her iki hâlde de muhacirlere mesken temin edilemezse masrafları 
devlet bütçesinden karşılanmak üzere mesken inşasına başlanacaktı. Her bir mesken yapımı için 250 kuruşa kadar 
ruhsat verilecek fakat masrafların mümkün olduğunca düşürülmesine çalışılacaktı. Üçüncü husus, her haneye devlet 
bütçesinden beşer kile tohumluk zahire ile her iki haneye edevatıyla birlikte bir çift öküz verilmesiydi. Nüfusu on 
beşten fazla olan hanelere bir çift öküz verilecek, üç veya dört hanenin nüfusu on beş kişiyi buluyorsa bunların ta-
mamına bir çift öküz verilecekti. Muhacirlere dağıtılacak öküzler orta halli olacak ve çift edevatlarıyla birlikte fiyatı 
1.000 kuruşu geçmeyecekti. Dördüncü husus, muhacirlere dağıtılacak olan arazi ve meraların sınırlarıyla muhacirler 
için sarf edilen öküz, çift edevatı ve mesken masraflarına dair bilgilerin bir deftere kaydedilmesiydi. Beşinci husus, 
muhacirlere iskân edildikten sonra istedikleri yere gidebileceklerinin fakat böyle bir durumda bir daha yardım alama-

4 Bu kararnameye 15 Nisan 1858 tarihinde bir zeyil yapıldı. Bu zeyilde muhacirlere verilen arazinin yirmi seneliğine ödünç olarak tahsis edil-
diği, bu süre içerisinde vefat eden muhacirlere ait arazilerin süreyi tamamlamayı kabul ederlerse mirasçıları, etmezlerse yeni gelen bir başka 
muhacire verileceği belirtilmişti. Yirmi sene süresince kendisine verilen araziyi ekip biçen muhacirlere söz konusu arazinin tasarruf hakkı 
tamamen verilecekti. Bu zeyilde dikkat çeken en önemli husus ise muhacirlere tasarruf hakkı tamamen bırakılan arazilerin göç ettikleri ülkede 
bulunan mirasçılarına bırakılamayacağının kararlaştırılmış olmasıydı. Kararname metni ve zeyli için bk. Takvim-i Vekayi, Defʽa: 562, 9 Şevval 
1274 [23 Mayıs 1858]. 

5 Gülsoy, Aynı makale, s. 63.
6 Taner Timur, “13. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Osmanlı Tarihinde Göç Olgusu”, Toplumsal Tarih, 165 (2007), s. 31.
7 Kırım ve Kafkas muhacirlerinin tamamının hangi sancak, kaza ve köylerde yerleştirildiklerini bütüncül ortaya koymak güçtür. Bununla birlik-

te Karpat, Kafkas muhacirlerinin yarısını oluşturan ve 1863-1865 yılları arasında gelen Çerkes ve Abaza muhacirlerinin önce Kuzey ve Orta 
Dobruca’da Tulça, Babadağ, Boğazköy çevresine ve Köstence’ye; sonra da güneyde Varna çevresine ve Tuna boyunda Rusçuk, Nicopolis, 
Vidin, Silistre, Şumnu’ya ve Niş ile Sofya çevresindeki bölge gibi daha batıda iskân edildiklerini belirtir. Yine bu muhacirlerin bir kısmının 
Makedonya ve Trakya’da Selanik, Serez ve Larissa çevresine; Asya’da Diyarbakır, Mardin, Halep ve Şam vilayetlerine; Anadolu’da Erzurum, 
Sivas, Çorum, Çankırı, Adapazarı, Bursa ve Eskişehir’e yerleştiklerini; bir kısmının da doğrudan Filistin liman kentlerine gittiğini ifade eder. 
Karpat, Aynı eser, s. 171.

8 Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkas Göçleri (1856-1876), (2. Baskı), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, s. 90-91. Karpat, göç eden 
muhacir sayısının 1.500.000 civarında olduğunu değerlendirmektedir. Bk. Karpat, Aynı eser, s. 170. Shaw ve Shaw ise yalnızca Kırım’dan 
göç eden muhacir sayısının 1.400.000 olduğunu iddia etmektedir. Bk. Stanford J. Shaw - Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern 
Türkiye, C II, (3. Baskı), çev. Mehmet Harmancı, İstanbul 2010, s. 152-153. Justin McCharty, 1.200.000 Kafkasyalının dışa göç ettiğini fakat 
bunlardan yalnızca 800.000’inin sağ olarak Osmanlı topraklarına ulaştığını değerlendirmektedir. Bk. Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, Os-
manlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı: (1821-1922), çev. Fatma Sarıkaya, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, s. 40.

9 Eren, Aynı eser, s. 54-58.
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yacaklarının duyurulmasıydı. Altıncı husus, şehirlerde iskân olunacak zanaat erbabı ve din adamlarına, köylerde iskân 
edilen muhacirlere sağlanan zahire ve öküz bedeli desteğine mukabil kişi başına 150 kuruş nakdî yardım yapılmasıydı. 
Din adamları arasında ehliyetli görülenlere imam ve müezzinlik gibi görevler verilecekti. Zanaatkârlara ise imkânlar 
dâhilinde mesken ve dükkân kiralanacak veya satın alınacak, kalfa ve çıraklık ile esnafın yanında istihdam edilmeleri 
hususunda kolaylık sağlanacaktı10. 

Muhacir iskânı için çıkarılan talimatnamelerde öne çıkan en önemli husus, iskân bölgesindeki yerli ahalinin 
taşra yöneticileri aracılığıyla muhacirlere yardım hususunda teşvik edilmesiydi. Babıali, iskân sürecinin yönetimini 
tamamıyla taşra idarecilerine bıraktı. Muhacir iskân ettirilen eyalet ve sancaklardaki idareciler, muhacirlerin her türlü 
ihtiyaçlarının karşılanması için bulundukları yöredeki hayırsever ahaliyi harekete geçirmeye çalıştı. Bu çabalar olum-
lu sonuçlar elde edilmesini sağladı. Birçok şehirde muhacirlerin yeni bir hayata başlamaları için gerekli tüm ihtiyaçlar 
hayırsever ahali tarafından karşılandı. Muhacir iskân sürecinin devlete malî anlamda herhangi bir yük olmasına en-
gel olunmaya çalışıldı. Muhacirlere süreli vergi ve askerlik muafiyeti sağlandı11. Babıali’nin ve halkın bu iyi niyetli 
çabalara rağmen bazı sorunların önüne geçilemedi. Özellikle Babıali’nin iskân süreciyle ilgili merkezî denetim yap-
maması, 1865’ten sonra göçlerin azalmasına paralel olarak göç ve iskân süreciyle ilgilenen Muhacirîn Komisyonunu 
lağvetmesi muhacirleri zaman zaman zor durumda bıraktı. 

Bu hususta Bursa’nın Kirmasti (Mustafakemalpaşa) kazasına mevzubahis kararnameye ve talimatnamelere uy-
gun şekilde iskân edilen ve burada Lütfiye adında bir köy kuran Kırım Tatar ve Nogaylarının yaşadıkları oldukça 
düşündürücüdür. Lütfiye köyünde iskândan iki sene sonra yapılan sayımda köye iskân edilen 874 Kırım Tatar ve 
Nogayından geriye 169 kişinin hayatta kaldığı tespit edilmişti. Muhacirlerin iskânı sırasında eyalet mutasarrıfının 
bizatihi muhacirlere tahsis edilen verimli arazileri gördüğünü, muhacirlerin iskân sürecinin sıkıntısız gerçekleştiğini 
söylemesi resmi kayıtlara geçmiş olduğu hâlde bu muhacirlerin ekip biçecek arazi bulamadıkları için hayatlarını kay-
betmiş oldukları anlaşılmıştı12.

Kırım ve Kafkas göçleri, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında başlayan ve 93 Muhacereti adı verilen kitle 
göçüne değin peyderpey devam etti. Babıali, 93 Muhacereti sırasında gelen bir milyonu aşkın muhaciri13de 1 Ocak 
1857 tarihli kararname çerçevesinde vatandaşlığa kabul etti ve iskânlarını gerçekleştirdi. 93 Muhacereti ile gelen 
muhacirlerin iskânı sürecinde devletin dolayısıyla da halkın ekonomik durumu Kırım ve Kafkas muhacirlerinin iskânı 
sürecine nispetle kötü durumdaydı. Köylerde iskân edilen muhacirlere karşılıksız arazi dağıtımı dışında yalnızca baş-
vurular vaki oldukça sınırlı bir şekilde tohumluk, zahire ve hayvan tedariki gibi hususlarda yardım edilebildi. Şehir-
lerde iskân edilen zanaat ve ticaret erbabına da zaman zaman üretime teşvik edici destekler sağlandı. Yine kararname 
çerçevesinde muhacirlere askerlik ve vergi muafiyeti hususunda süreli muafiyet sunuldu14. Babıali, 93 Muhacereti 
sırasında muhacirlerin iskân işleri hususunda işi daha sıkı tuttu. Merkezde muhacirlerin İstanbul’daki geçici iskânları 
ile taşraya sevklerini koordine eden bir Muhacirîn Komisyonu oluşturuldu. Taşrada da bu komisyona bağlı olarak 
çalışan muhacirîn komisyonları oluşturuldu. Yine bizzat Sultan II. Abdülhamit riyasetinde önce Umum Muhacirîn 
Komisyonu daha sonra Muhacirîn Komisyon-ı Âlîsi adı altında faaliyet gösteren ve muhacirîn tahsisatını kontrol eden 
bir komisyon kuruldu15. 

 93 Muhacirlerinin iskânında Kırım ve Kafkas kitle göçünde olduğu gibi iskân sürecini tanzim eden talimat-
nameler yayımlandı. Bunlardan ilki İdare-i Umûmiye-i Muhacirîn Komisyonunun kurulması sürecinde tertip edilen 
Dersaadet Muhacirîn İdaresi talimatıydı. Bu talimat ile Muhacirîn Komisyonunun görev tanımı ve teşkilat yapısı belir-
lenmiş aynı zamanda İstanbul’da bulunan muhacirlere yapılacak yardımlar ve muhacirlerin taşraya sevk edilmeleriyle 

10 Mehmet Yılmaz, Konya Vilayeti’nde Muhacir Yerleşmeleri (1854-1914), Basılmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-
titüsü, Konya 1996, s. 91-93.

11 Muhacirlere on yıllık bir süre için vergi muafiyeti, yirmi beş yıllık bir süre için askerlik muafiyeti sağlanmıştı. Saydam, Aynı eser, s. 167. 
Belirtmek gerekir askerlik muafiyeti muhacirlerin göç ettikten sonra doğan çocukları için geçerli değildi. 

12 BOA, İ. MVL. , 454/20329, 5 Safer 1278 [12 Ağustos 1861]; BOA, ML. CRD. d. , Defter No: 1870, 9 Safer 1280 [26 Temmuz 1863].
13 1876-1894 tarihleri arasında 512.343’ü erkek, 502.672’si kadın olmak üzere bir milyonu aşkın muhacir Osmanlı topraklarına göç etti. Bu 

göç hareketi, Balkan Savaşları (1912-1913) ve sonrasında başlayan kitle göçüne kadar peyderpey devam etti. Fakat gerek muhacirlerden bir 
kısmının Muhacirîn Komisyonu defterlerine kaydedilmemesi ve gerekse de sürece dair yeterli istatistiklerin bulunmaması nedeniyle bu za-
man aralığında ne kadar muhacir geldiğine dair net sayı vermek oldukça güçtür. Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander 
Yayınları, Trabzon, 2006, s. 331.

14 Şehir merkezinde iskân edilen muhacirler iki yıl temettü vergisinden, köylerde iskân edilen muhacirler üç yıl öşür vergisinden muaf tutuldu. 
Muhacirlere savaş şartlarında göç etmişlerse on yıl, barış şartlarında göç etmişlerse altı yıl askerlik muafiyeti tanındı. Nedim İpek, Rumeli’den 
Anadolu’ya Türk Göçleri, (2.Baskı), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s. 220-224.

15 Muhacirîn Komisyonu 1894’e kadar faaliyetlerini sürdürdü. Bu tarihten sonra göçlerin azalması nedeniyle komisyon lağvedilerek görevleri 
Dâhiliye Nezareti bünyesinde kurulan bir şubeye devrildi. Faruk Kocacık, “Balkanlar’dan Anadolu’ya Yönelik Göçler (1878-1890)”, Osmanlı 
Araştırmaları, I (1980), s. 161. Umum Muhacirîn Komisyonu Nisan 1878 tarihine kadar faaliyetlerini sürdürdü ve sonrasında lağvedildi. İpek, 
Rumeli’den Anadolu’ya… , s. 73. 1897’de başlayan Osmanlı-Yunan Savaşı sonrasında yeni bir göç dalgasının başlaması nedeniyle 1899’da 
Muhacirîn Komisyon-ı Âlîsi adıyla yeniden kuruldu. Yılmaz, Aynı tez, s. 15-16.    
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ilgili hususlar tespit edilmişti (16 Temmuz 1877)16. 
Taşrada iskân edilecek muhacirlerin iskânında yapılacaklarla ilgili ayrıca talimatnameler düzenlendi. Bunlardan 

ilki Nisan 1878 tarihli talimatnameydi. Bu talimatname, Kırım ve Kafkas göçleri sürecinde çıkarılan talimatnameler-
den içerik ve kapsam itibariyle pek farklı değildi. Talimatnamede iskân sürecinde yapılacaklar detaylı bir şekilde an-
latılmıştı. Talimatname genel olarak değerlendirildiğinde öne çıkan hususlar şunlardı: Muhacirlerin sevk edilecekleri 
limanlardan iskân bölgelerine gidebilmeleri için gerekli vasıtalar yerel idareciler tarafından temin edilecek ve bu işin 
masrafları konusunda yardımsever ahaliye müracaat edilecekti. Muhacirlere yolculukları esnasında tayınat verilecek, 
bu tayınat masrafları iskân bölgesinin mal sandığından karşılanacaktı (Madde 1). Muhacirler iki şekilde iskân edile-
cekti. Ya iskân edilmek üzere iskân bölgesindeki kasaba ve köylere dağıtılacaklar ya da uygun arazi varsa müstakil 
köyler kuracaklardı. İskân edilmek üzere kasaba ve köylere dağıtılacak muhacirlerden yardıma muhtaç olanlar zira-
at alet ve edevatı temin edinceye kadar ortakçılık ve rençberlik yaparak geçimlerini sağlayacaklar veya hayırsever 
ahalinin yardımına başvuracaklardı. Müstakil köyler kuran muhacirlere civar köylerdeki ahaliden yardım toplanarak 
mesken inşa edilecek, eğer yeterli destek sağlanamazsa her bir mesken için azami 250 kuruş harcanarak devletçe mes-
ken inşa edilecekti (Madde 2). Muhacirlerden yardıma muhtaç olanlara günlük yarımşar kıyye ve bunların on yaşına 
kadar olan çocuklarına da yüz dirhem ekmek tayınatı verilecekti. Bu yardıma muhtaç olanlar, muhacirlerin hoca ve 
ihtiyarları nezaretinde tespit edilerek mahkemece tayin edilecek kâtip aracılığıyla düzenlenen deftere kaydedilecekti. 
Yardımdan istifade eden muhacirler herhangi bir geçim kaynağı temin ederlerse yardımları kesilecekti (Madde 3). 
Muhacirlere dağıtılabilecek boş araziler ile ahalisi kalmayan harap olmuş köylere ait araziler tespit edilecek, elinde ta-
pusu olmadan bu tarz arazilere el koymuş olanlarla bu arazilere ait orman ve meralardan muhacirlerin istifade etmesini 
engelleyemeye çalışan civar köy ahalilerine fırsat verilmeyecekti (Madde 4). Muhacirlerden beş kişi bir hane sayıla-
cak ve bu çerçevede her iki haneye bir çift öküz verilecekti. Öküz yardımından yararlanamayan muhacirlerin tarlaları 
bir defaya mahsus köy ahalisinin yardımıyla sürülecekti (Madde 5). Muhacirlere bir defaya mahsus hane başına beş 
kile tohumluk verilecekti (Madde 6). Muhacirlerden din adamı veya zanaat erbabı olanların vasıflarına uygun işlerde 
çalışmalarına yardımcı olunacak, bunlardan şehir merkezinde iskân edilmek isteyenlere mesken, öküz-tohumluk ve 
tayın bedeli olarak bir defaya mahsus 150 kuruş verilecekti (Madde 7). Muhacirler üç yıl boyunca öşür vesaire mirî 
vergilerden muaf tutulacaktı (Madde 8). Muhacirlerden herhangi bir şekilde akrabalarından ayrı iskân edilmiş olan-
ların yer değiştirilmelerine nüfusça az olanın çok olanın yanına gitmesi şartıyla izin verilecekti (Madde 9). Muhacir 
iskân edilen bölgelerin kaza ve vilayet idare meclislerince düzenlenmiş istatistikler (ne kadar muhacir iskân edildiği, 
ne kadar masraf yapıldığı, halkın muhacirlere ne kadar yardımda bulunduğu gibi) Babıali’ye bildirilecekti. Bu ista-
tistikler dışında muhacirlere verilen arazi ve meraların tapu senetleri düzenlenecek, köylerin hudutları da açıkça ilan 
edilecekti (Madde 10)17. 

Göç süreci devam ederken başka talimatnameler de düzenlendi. Bu talimatnameler, iskân sürecinde yaşanan 
aksaklıklar ve ihtiyaçlara binaen mevcut talimatnamelere yapılan eklerle oluşturuldu. 1882’de Anadolu’daki iskân 
sürecini fevkalâde memur sıfatıyla teftiş etmekle görevlendirilen Ali Kemal Paşa’ya verilen talimat18 ile 1889 yı-
lında muhacir iskân edilen bölgelerdeki idareciler, vilayet ve kaza idare meclisleri, iskân memurları ve muhacirîn 
komisyonlarının görev, yetki ve sorumlukları hakkında düzenlenen talimat bu çerçevede çıkarıldı. Ali Kemal Paşa’ya 
verilen talimat, vilayet ve kaza merkezlerinde kurulacak olan muhacirîn komisyonlarının kuruluşu hakkında ayrıntılı 
bilgi vermesi; 1889 yılında çıkarılan talimatname ise iskân süreciyle ilgili Babıali’nin görevlendirdiği memurların ve 
yerel idarecilerin sorumluluklarını, vilayetlerde ve kaza merkezlerinde kurulacak olan komisyonların işlevlerini, mu-
hacirlerin iskân bölgelerine sevki, muhacirlere tayınat verilmesi, mesken inşa edilmesi, arazi ve ziraat için gerekli alet 
edevatın dağıtılması hususlarını en ince detaylarına kadar izah etmesi yönüyle önemliydi19. Her iki talimatnamenin ilk 
talimatnameden ayrılan yönü muhacirlere arazi dağıtımı ve sınırlı oranda tayınat verilmesi dışında devletçe herhangi 
bir yardımın garanti edilmemiş olmasıydı. Bu tarz yardımlar için yerel idarecilere, mevcut imkânlar dâhilinde elle-
rinden gelen yardımı yapmaları, bununla birlikte özellikle hayırsever ahalinin desteğine başvurmaları öğütlenmişti. 

Muhacir iskân sürecinin önemli talimatnamelerinden biri de 1899 yılında Muhacirîn Komisyon-ı Âlîsinin ku-
ruluşu sırasında düzenlendi. Bu talimatname diğerleri gibi müstakil bir talimatname olmayıp komisyonun kuruluş 
nizamnamesi içerisinde yer alan hususlardan oluşmaktaydı. Bu nizamnamede komisyonun görev tanımı ve işleyişiyle 
ilgili hususlara yer verildiği gibi muhacir iskân süreciyle ilgili hususlara da yer verilmişti. On sekiz maddeden oluşan 

16 Eren, Aynı eser, s. 93-116.
17 BOA, Y. PRK. KOM. , 1/26, 30 Rabiulevvel 1295 [3 Nisan 1878]; Kemal Gurulkan, Osman Çınar, Yusuf İhsan Genç, Uğurhan Demirbaş (yay. 

haz.), Osmanlı Belgelerinde Kafkas Göçleri, C I, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşiv Daire Başkanlığı Yayınları, 
İstanbul 2012, s. 95-97.

18 BOA, Y. PRK. KOM. , 3/70, 20 Zilkade 1299 [3 Ekim 1882]; Gurulkan vd. , Aynı eser, s. 127-132.
19 BOA, Y. PRK. DH. , 2/93, 29 Zilhicce 1305 [6 Eylül 1888]; Gurulkan vd. , Aynı eser, s. 148-156.
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nizamnamenin muhacir iskân süreciyle ilgili hükümleri şunlardı: Muhacirlerin iskân mahallerine varana kadar öde-
yecekleri vapur, demiryolu ve araba ücretleri gibi yol masrafları iskân edilecekleri vilayetçe karşılanacaktı (Madde 
10). Muhacirlere verilecek arazilerin ziraata elverişli olup olmadığını tespit etmek için Orman ve Maadin Nezaretince 
ziraat mektebinde eğitim görmüş bir memur görevlendirilecekti. Muhacirler için kurulacak köylerin krokileri mun-
tazam şekilde düzenlenecek, meskenler bölgenin iklim koşullarına ve hayvanların muhafazasına uygun şekilde inşa 
edilecekti. İskân bölgelerine köylerin resim ve planlarını düzenlemek için bir mühendis gönderilecekti. İskân edilen 
muhacirlere ziraat için gerekli alet edevat ve hayvanatın sağlanması hususunda gerekli tedbirler alınacaktı (Madde 
11). İhtiyaç sahibi muhacirlerin iaşeleri, iskân süreci tamamlanana değin en fazla iki seneye kadar Muhacirîn-i İslâ-
miye Komisyonunca karşılanacaktı. Muhacirlerden zanaat erbabı olanların şehirlerde iskân edilmesine çalışılacaktı 
(Madde 12). Bu çerçevede doğrudan limanlara gelen muhacirlerin bir komisyon vasıtasıyla meslekleri tespit edilecek 
ve bu hususta komisyona bilgi verilecekti (Madde 13). Muhacirlerin iskân edileceği vilayetler Muhacirîn-i İslâmiye 
Komisyonu tarafından belirlenecekti. Vilayetlerde iskâna açılacak arazilerin tespiti ise vilayetlerle yapılacak yazışma-
ların ardından düzenlenecek cetvellerle belirlenecekti (Madde 14). İstanbul’da veya Anadolu’da bulunan limanlardaki 
muhacirlerin iskân bölgelerine sevkine değin geçici iskânları sağlanacak, sefalete düşmemeleri için gerekli tedbirler 
alınacaktı. Bu hususta komisyonla koordineli bir şekilde hareket edilecekti (Madde 15)20.

Muhacirlerin iskân sürecinin her aşamasında karşılaşabilecekleri güçlükler göz önüne alınarak titizce hazırlanan 
talimatnamelere rağmen bazı sorunların önüne geçilemedi. 93 Muhacirleri, sınırların daralması neticesinde Makedon-
ya (İşkodra, Kosova, Selanik, Manastır), Batı Trakya, Edirne ile Batı Anadolu’ya yerleştirilmişti. Bu durum, iskân 
merkezlerinin nüfusunu önemli ölçüde arttırdı; gerek şehirlerde gerek köylerde düzensiz yapılaşmaya ve buna bağlı 
olarak ortaya çıkan sıhhî problemlere yol açtı. Muhacirlere tahsis edilecek yeterli arazi bulunamayınca arazi tahsisinde 
sorun yaşayan muhacirlerin bir kısmı tarım arazisi elde etmek amacıyla ormanlık alanlara zarar verdi. Yerli halk ile 
muhacirler arasında sınır tecavüzü, mera ve otlak paylaşımı konusunda tartışmalar yaşandı. Kısmî de olsa geçimini 
sağlayamayan muhacirler bazı asayiş problemlerinin yaşanmasına neden oldu. Hâsılı muhacirlerin entegrasyon süreci 
oldukça sıkıntılı geçti. 

Babıali, 1902 yılına gelindiğinde dıştan gelen göçle ilgili hususları revize etmek zorunda kaldı. Babıali’yi bu 
düzenlemeye iten sebep 93 Savaşı’ndan sonra Rusya’ya göç eden Osmanlı Ermenileri ile Rusya Ermenilerinin Os-
manlı Devleti’ne göç etmeye kalkışmaları oldu. Babıali, Rusya tarafından gelecek Ermenileri kabul etmeyeceğine 
dair karar almıştı. Buna rağmen Ermenilerin Müslüman kisvesi altında Osmanlı Devleti’ne göç etmeye çalıştıkları 
tespit edilmişti. Bu nedenle günün şartlarına göre diğer devletlerin özellikle de Rusya’nın göçle ilgili politikaları 
incelenerek bir göç kanunu hazırlanması gerekmekteydi. Pek tabii kararnamenin revize edilmesindeki tek sebep bu 
değildi. Söz konusu kararname, gayrimüslim Avrupa ülkeleri vatandaşlarının göç etme ihtimalleri göz önüne alınarak 
hazırlanmıştı. Oysaki gelinen noktada Avrupa ülkeleri vatandaşlarının Osmanlı Devleti’ne göç etmeye sıcak bakma-
dıkları ortadaydı. Osmanlı topraklarına yalnızca Müslüman muhacirler göç etmekteydi. Bu nedenle gayrimüslimler 
için birtakım ayrıcalıklar içeren - ibadethane açmak gibi - maddelerin gözden geçirilmesi gerekiyordu. Ayrıca Hive, 
Buhara, Çin, Afganistan, Belûcistan, Fas gibi Osmanlı Devleti’nin diplomatik ilişkisinin bulunmadığı yerlerden göç 
etmek isteyenler için de bir düzenleme yapılması zaruriydi21. 

Kararnamenin revize edilmesiyle ilgili çalışmaları Hariciye Nezareti İstişare Odası yürüttü. Bu çalışmalar neti-
cesinde 26 Mart 1902 tarihli bir “iskân kanunu layihası” oluşturuldu. On dört maddeden oluşan layihada şu hususlar 
yer almaktaydı: Osmanlı Devleti’ne göç etmek isteyen muhacirler altı ay öncesinden bulundukları ülkenin Osmanlı 
Sefareti aracılığıyla Hariciye Nezaretine başvuruda bulunacaktı. Muhacirler başvuru sırasında sunacakları dilekçeye 
mensubu oldukları ülke vatandaşlığından çıkmalarına bir mâni olmadığına, herhangi bir şekilde suça karışmadıkları-
na dair resmi bir izin belgesi ekleyecek ve varsa diğer belgeleri de dilekçeyle birlikte sefarete sunacaktı. Başvuruda 
bulunan muhacirlerin dilekçeleri Hariciye Nezaretinden Muhacirîn-i İslâmiye Komisyon-ı Âlîsine sevk edilecek, il-
gili dilekçeler komisyonda incelenerek muhacirlerin iskân edilecekleri mahaller tayin edilecekti. Böylece muhacirler 
doğrudan iskân mahallerine gönderilecekti (Madde 1). Babıali ile muhacirlerin mensubu olduğu ülkenin İstanbul’da 
bulunan sefareti arasında karşılıklı defter tutulacak, muhacirlerin isimleri bu defterlere kaydedilecekti. Muhacirler 
Osmanlı topraklarına giriş yaptıklarında ellerindeki mevcut pasaportları iptal edilerek ilgili sefarete teslim edilecek, 
bunun yerine kendilerine Osmanlı vatandaşlığına geçtiklerini gösterir tezkire-i Osmanî verilecekti. Osmanlı Devleti 
ile antlaşması olmayan veya İstanbul’da sefareti bulunmayan ülke vatandaşlarının işlemleri ise başvuruda sundukları 
resmi izin belgesi çerçevesinde Muhacirîn-i İslâmiye Komisyon-ı Âlîsince yürütülecekti (Madde 2). Osmanlı vatan-
daşlığına geçecek muhacirler padişaha sadakat yemini edecek, Osmanlı idarecilerine, mevcut ve gelecekte yürürlüğe 

20 Düstur, Tertip: I, C 8, Başvekâlet Devlet Matbaası, Ankara 1943, s. 309-313.
21 Kararnamenin tam metni için bk. BOA, Y. A. RES. , 16 Zilhicce 1319 [26 Mart 1902]; Gurulkan vd. , Aynı eser, s. 197-209.
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girebilecek tüm kanunlara uyacak, kayıtsız ve şartsız Osmanlı vatandaşlığını kabul edeceklerdi (Madde 3). Babıali, 
muhacir ailelerinin her birine karşılıksız olarak arazi verecekti. Muhacirîn-i Komisyon-ı Âlîsince belirlenecek bu 
arazilerin verimli olmasına, muhacirlerin tabiatına uygun bulunmasına dikkat edilecekti (Madde 4). Muhacirler on iki 
sene gerek arazilerine gerek şahıslarına düşen tekâlif-i mirîyeden muaf tutulacaktı. Bu süre bitiminde vergi hususun-
da diğer Osmanlı vatandaşları gibi sorumlu tutulacaklardı (Madde 5). Askerlik muamelesine tabi olan yerlere iskân 
edilen erkek muhacirler askerlik hizmetinden muaf tutulacaklardı. Fakat bu muhacirlerin iskândan sonra doğan erkek 
çocukları askerlik hizmetiyle mükellef olacaklardı (Madde 6). Muhacirler kendilerine tahsis edilen araziyi yirmi se-
neden önce satamayacaktı. Eğer bu süre bitiminden önce ülkeyi terk eder veya vatandaşlıktan çıkarlarsa kendilerine 
verilen arazi ve bu arazi üzerinde bulunan emlakı karşılıksız olarak devlete terk edeceklerdi (Madde 7). Muafiyet sü-
resi dolmadan ülke içinde başka bir mahalde yerleşmek isteyen muhacirlere ruhsat verilecek fakat muafiyet süreleri ilk 
iskân tarihinden itibaren işlettirilecekti (Madde 8). İskân edilen muhacirlerden geldikleri ülkede suça karışmış olanlar 
ve kötü ahlak sahibi oldukları tespit edilenler istenildiğinde sınır dışı edilebilecekti (Madde 9). Muhacirlerin ve onlara 
ait eşyaların nakli hususunda Osmanlı konsoloslukları ve Osmanlı sınırları içerisinde ilgili memurlar gerekli kolaylığı 
sağlayacaklardı. Konsolosluklar muhacirlerin pasaportlarını ücretsiz olarak vize edeceklerdi (Madde 10). Muhacirlere 
verilen arazi yirmi seneliğine ödünç (âriyyet) olarak tahsis edilecekti. Bu süre içerisinde vefat eden muhacirlere ait 
araziler süreyi tamamlamayı kabul ederlerse mirasçıları, etmezlerse yeni gelen bir başka muhacire verilecekti. Yirmi 
sene süresince kendisine verilen araziyi ekip biçen muhacirlere söz konusu arazinin tasarruf hakkı tamamen verile-
cekti (Madde 11). Muhacirlerin göç ettikleri ülkede bulunan mirasçılarına vefat hâlinde akrabalarından arazi intikal 
edemeyecekti (Madde 12). Vatandaşlık talebiyle Osmanlı Devleti’ne göç etmek üzere diğer ülkelerden göç edecek 
aileler hakkında Babıali tarafından daha önce tanzim olunan 22 Aralık 1857 (5 Cemaziyelevvel 1274) tarihli nizamna-
me ile söz konusu nizamnamenin 4 Mart 1858 (18 Receb 1274) tarihli zeyli yürürlükten kaldırıldı (Madde 13). Bâb-ı 
Vâlâ-yı Serkaskerî ile Hariciye, Dâhiliye, Maliye nezaretleri ve Muhacirîn-i İslâmiye Komisyon-ı Âlîsi kararnamenin 
icrasıyla görevlendirildi (Madde 14).

Bu kanun sadece teoride kalmadı, pratikte de karşılık buldu. Muhacirlerin göç taleplerinde mevzubahis şartlar 
dâhilinde mensubu olduğu ülkenin onayını almaları ve geçerli bir pasaporta sahip olmaları göz önünde bulunduruldu. 
Usulsüz bir göçe mâni olmak için zaman zaman kısa süreli seyahat için pasaportla Osmanlı topraklarına giriş yapan-
lar sıkı bir şekilde takip edildi. Zira geçici süreli seyahat için gelen birçok kişi süresi bitiminde gitmiyor ve muhacir 
statüsüne geçmek için başvuruda bulunuyordu. Bunun gibi kişilerin vize müddetleri bitiminde sınır dışı edilmelerine 
çalışıldı22. Fakat Babıali, süreç içerisinde bu tarz başvuruların sayısının artması karşısında çaresiz kaldı. Bu yolla mu-
hacir statüsü için başvuruda bulunanlara son çare olarak hiçbir şekilde yardım ve muafiyet talep etmeyeceklerine dair 
senet imzalatıldı ve o şekilde başvuruları kabul edildi23. 

Babıali, 1912-1913 Balkan Savaşı’na kadar bu iskân kanunuyla dıştan gelen göçle ilgili hususları tanzim etti. 
Balkan Savaşı sırasında yine bir kitle göçünün başlaması dıştan gelen göçle ilgili mevzuatın gözden geçirilmesini zo-
runlu kıldı. Bu zorunluluğu ortaya çıkaran ilk husus mültecilik meselesiydi. 13 Mayıs 1913 tarihli İskân-ı Muhacirîn 
Nizamnamesi ile muhacir-mülteci ayrımına gidildi. Bu durumun geri planında mülteci olarak gelenleri kaybedilen 
topraklar geri alındığında tekrar gönderme arzusu bulunmaktaydı. Ki bu nedenle mülteci olarak kabul edilenlerin 
önemli bir kısmı geçici olarak iskân edilmişti. Mevzuatın gözden geçirilmesini zorunlu kılan bir diğer husus daha 
önceki kararnameler ve bu kararnamelere uygulamak üzere çıkarılan talimatnamelerin eldeki tecrübelere istinaden 
gözden geçirme zaruretiydi. Böylelikle muhacir ve mültecilerin iskânları hususunda ortaya çıkacak sorunlar en aza 
indirgenmeye çalışılmıştı24. 

13 Mayıs 1913 tarihli kararnamede ilk olarak muhacir ve mültecilerin vatandaşlığa kabulü hususu ele alınmıştı. 
Buna göre tabi oldukları hükûmetten izin alarak Osmanlı vatandaşlığına geçmeyi talep eden muhacirlerden başvurusu 
kabul edilenler vatandaşlık ve iskân işlemleri gerçekleştirilmek üzere doğrudan Babıali’nin belirleyeceği iskân ma-
halline gönderilecekti. Babıali’nin gösterdiği iskân mahalline gitmek istemeyip farklı bir iskân mahallinde arazi satın 
alarak yerleşmeyi arzu eden muhacirlerin talepleri ise hiçbir şekilde yardım istemeyeceklerine dair bir senet imzala-
mak şartıyla kabul edilecekti. Mülteci olarak gelenler ise Babıali’nin belirlediği iskân mahallinde geçici olarak iskân 
edilecekti. Mültecilerden muhacir statüsüne geçmeyi arzu edenler eski tabiiyetlerine dönmek istemeyeceklerine dair 
bir senet imzalayacak, başvurusu kabul edilen mültecilere vatandaşlık hakkı verilecekti. Mümtaz ve muhtar eyaletler-
den başka bir mahale göç etmek isteyenlerin iskânları Babıali’nin aldığı kararlar çerçevesince yürütülecekti (Madde 

22 BOA, DH. MKT. , 1046/10, 5 Zilhicce 1323 [31 Ocak 1906].
23 BOA, DH. MKT. , 2663/47, 24 Şevval 1326 [19 Kasım 1908].
24 Kararnamenin tam metni için bk. Ahmet Halaçoğlu, Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912-1913), (3. Baskı) Türk Tarih 

Kurumu Yayınları, Ankara 2014,  s. 161-168.
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1-8 Muhacirînin Suret-i Kabulü). 
Muhacirlerin iskân süreciyle Dâhiliye Nezaretine bağlı “Muhacirîn Müdüriyeti” ilgilenecekti. Bu müdürlüğün 

bünyesinde iskân edilen muhacir sayısı fazla olan vilayetlerde bir muhacirîn müdürü ile bir memur ve kâtipten oluşan 
“Muhacirîn İdaresi” kurulacaktı. Bu idarelerin müdür ve memurları hizmet süresine göre kaymakamlar arasından 
atanacak, kâtipler ve idarelerde görev alacak geçici memurlar ise “İskân-ı Muhacirîn Komisyonları” tarafından görev-
lendirilecekti. Her vilayet ve müstakil livada vali ve mutasarrıfların idaresinde defterdar, muhasebeci, defter-i hâkânî 
müdürü, sıhhıye müdürü, nafia başmühendisi, hükûmet tabibi veyahut belediye tabibi ile meclis-i idare ve belediye 
azasından seçilecek bir veya iki kişiden mürekkep bir İskân-ı Muhacirîn Komisyonu teşkil edilecekti. Mülhak liva ve 
kazalarda komisyonca gerek görülürse mutasarrıf ve kaymakamların idaresinde şubeler açılabilecekti. İskân-ı Muha-
cirîn Komisyonu üyeliğinde gönüllülük esastı. Fakat komisyon üyelerinden biri memuren bir yere görevlendirilirse 
harcırah kararnamesine göre muhacirîn tahsisatından yevmiye alabilecekti. İskânı Muhacirîn Komisyonunun vazifesi; 
muhacirlerin geçici olarak iaşesini sağlamak, muhacirlerin iskân mahallerine sevklerini ve iskânlarını gerçekleştirmek, 
muhacirlere verilecek arazinin taksimini yapmak, muhacirlere mesken inşa etmek, vilayete havale edilen muhacirîn 
tahsisatının düzgün bir şekilde harcanmasını sağlamaktı. Vilayet muhacirîn memurları komisyonunun tabii üyesiydi 
ki bu memurlar komisyon kararlarının tatbikinden de mesuldu. Muhacirlerin iskânı sürecinde vilayet, liva ve kaza 
idareleri tarafından yazı ve hesap işleri için memurlar görevlendirilecekti. İskân işlerinin yoğun olması, muhacirler 
için topluca mesken inşası gibi hâllerde Dâhiliye Nezaretinden alınacak izne ve tahsisata göre geçici memurlar görev-
lendirilebilecekti. Geçici memurların atanması ve bunlara yevmiye tahsisi hususunda gerekli yazışmaları muhacirîn 
müdüriyeti yapacaktı. Muhacirlerin sevk ve iskânı sırasında gerekli güvenlik hizmetlerini sağlamak üzere jandarma 
ile lüzumu hâlinde polisler görevlendirilecekti. Muhacirîn tahsisatından yapılacak harcamalar komisyonlar tarafından 
tanzim edilen evrak ve senede istinaden mal sandıkları tarafından yapılacaktı. Üç ayda bir komisyonun onayından 
geçen harcama defterleri hazırlanacak, bunlar muhacirîn idareleri tarafından şayet muhacirîn idaresi bulunmuyorsa 
komisyon tarafından muhacirîn müdüriyetine gönderilecekti (Madde 9-20 Vezâ’if).

Muhacirler, İstanbul’da Muhacirîn Müdüriyeti, taşrada komisyonlar marifetiyle geçici olarak uygun mahallere 
yerleştirilecekti. Hükûmet tabibi veyahut belediye tabibi tarafından muhacirler muayene edilecek, bulaşıcı hastalığı 
bulunanlar en yakın hastaneye sevk edilecekti. Muhacirîn müdüriyetinin ve komisyonların aslî vazifesi muhacirlerin 
iskânıydı. Bu nedenle muhacirlerin iaşesi hususunda mümkün mertebe harcama yapılmayacaktı. İaşeye ihtiyacı olan 
muhacirlerden sağlıklı olanlarına iş bulunarak para kazanmaları temin edilecekti. Çalışma imkânı olmayan muha-
cirlerden on iki yaşına kadar olanlara günlük yarımşar kıyye ve on iki yaşından büyük olanlara birer kıyye ekmek 
verilecek veya bunun bedeli ödenecekti. Muhacirlere kış mevsiminde ihtiyaca göre odun veya kömür verilecekti. 
Komisyonlar geçici senet karşılığında muhacir hanesinin nüfusuna ve arazinin durumuna göre her haneye yeteri kadar 
arazi verecekti. Muhacirlere tahsis edilecek arazi bedelsiz verilemiyorsa bedeli hazinece uzun taksitlerle ödenecek 
şekilde arazi satın alınabilecekti. Komisyonlar marifetiyle iskân edilen muhacirlere Dâhiliye Nezaretince hazırlanan 
plana göre bir mesken inşa edilecekti. Muhacirlere ayrıca iki baş çift hayvanı, modern zirai aletler, tohumluk ve 
zahire verilecekti. Şayet bu yardımlar satın alınarak muhacirlere dağıtılacaksa söz konusu yardımların bedeli müte-
selsil kefaletle hane reisine zimmetlenecekti. Gerek meskenin gerek diğer yardımların bedeli uzun vadeli taksitlerle 
muhacirlerden geri alınacaktı. Yeni bir köy oluşturacak şekilde iskân edilen muhacirler için inşası lazım gelen cami, 
mektep binası, çeşme ile köy namına alınacak damızlık hayvan ve zirai aletlerin ücretleri hane başına dağıtılarak 
tahsil edilecekti. Muhacirler göç ettikleri tarihten itibaren altı sene askerlikten, iki sene de vergiden muaf tutulacaktı. 
Bu iki senelik süreçte mesken inşası ve diğer yardımlar çerçevesinde ödemeleri gereken borç taksitleri ertelenecek 
fakat daha sonra taksitlerin faizi ayrıca tahsil edilecekti. Bir hanede eğer ziraatla uğraşacak kabiliyette erkek yoksa o 
haneye ücretsiz arazi verilecek, köy ahalisi kefil olursa mevzubahis şartlar dâhiline mesken de inşa edilebilecekti. Za-
naat erbabına da mesken inşa edilecekti. Zanaat erbabına, köylerde iskân edilen muhacirlere verilen araziye karşılık, 
diğer muhacirlerle birlikte topluca iskân edilmişse müteselsil kefaletle tek başına iskân edildiyse kefaletle zanaatının 
gerektirdiği asgari sermaye ve alet edevat konusunda yardımcı olunacaktı. Bu yardımın miktarı 2.000 kuruşu geç-
meyecekti. Muhacirler hakkında geldikleri bölgenin iklimi, daha önce hangi tür ziraata aşina oldukları, zanaatlarına 
dair bilgiler içeren; nüfus miktarını, iskân şartlarını gösteren cetveller düzenlenecekti. Muhacirlerden akraba olanlar 
mümkünse bir arada iskân edilecek şayet bu mümkün değilse birbirlerine yakın iskân edilmesine dikkat edilecekti. 
Muhacirler için yeni bir köy kurulurken tabip ve mühendis gönderilecekti. Tabipler köylerin sağlığa uygun şekilde 
inşası hususunda yol gösterecekti. Mühendisler hane başına on dönüm mera, bir dönüm orman mahalli, kabristan ve 
pazaryeri gibi umuma ait yerlerin hesaplanması konusunda çalışılacaktı. Meskenler ve satın alınacak malzemeler için 
Dâhiliye Nezaretinden izin alınacaktı. Muhacirler isterlerse ücret karşılığı müteahhitler tarafından çalıştırılabilecekti. 
Muhacir meskenlerinin kerpiçten mi yoksa kâgirden mi olacağına bölgenin durumuna göre karar verilecekti. Muha-
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cirler iskân edilip meskenlerine yerleştikten sonra her meskene kapı numarası verilecek; kişi sayısı, evde yaşayanların 
isim, şöhret ve yaşlarını gösteren defterler tanzim edilecek ve Muhacirîn Müdüriyetine gönderilecekti. Mahalli idare 
tarafından da nüfus tezkiresi ve askerlik işlemleri için ayrıca bir defter düzenlenecek, bu defter bir önceki maddede 
yer alan defterle birlikte gönderilecekti. Muhacirler kendilerine tahsis edilen arazileri on sene geçmeden, mesken ve 
diğer malzemeleri bedelini ödemeden başkasına satamayacak ve devredemeyecekti. Köylere uygun isimler verilerek 
imam, muhtar ve muallimler tayin edilecekti. Köye ait mera ve baltalıklar hakkında bilgi içeren dört harita tanzim 
edilecekti. Bu haritalardan biri Dâhiliye Nezaretine gönderilecek, biri komisyonda kalacak, biri Defter-i Hâkânî idare-
sine gönderilecek, diğeri de köy muhtarında kalacaktı. Muhacirler taksite bağlanan borçlarını ödemezse mevzubahis 
yardımlar ellerinden alınarak başka muhacirlere aynı şartlarda verilecekti. Bu haklardan göç ettikleri tarih üzerinden 
iki yıl geçtiği hâlde başvuru yapmayanlar yararlanamayacaktı. Muhacirîn idaresinin müdür ve memurları, kaymakam 
ve mutasarrıflar, ziraat müdür ve memurları, maarif ve nafia müfettişleri iskân mahallerini teftiş edecek, gördükleri 
aksaklıkları ve bunların çözümüne dair yapılanları vilayete rapor edecekti. Muhacirler gerekirse miri arazide ve çift-
liklerde iskân edilebilecekti. Hatta muhacirlerin iskânı için çiftlik de satın alınabilecekti. Komisyonlar muhacirleri göç 
ettikleri bölgenin iklimine uygun yerlere iskân edecek, muhacirlerin iskân edildikleri arazi hakkında ayrıntılı bilgiyi 
Dâhiliye Nezaretine bildireceklerdi. Bu hususlar Muhacirîn Müdüriyeti ve komisyonlar tarafından özel olarak tutula-
cak defterlere kaydedilecekti. Nizamname yayımından itibaren geçerli olup icrasından Dâhiliye Nazırı sorumluydu. 
(Madde 21-45 Suret-i İskân)  

Muhacirlerin sevk ve iskânıyla ilgilenen Dâhiliye Nezaretine bağlı Muhacirîn Müdüriyeti 1914 yılı başlarında 
“Aşâ’ir ve Muhacirîn Müdüriyet-i Umumiyesi” adı altında bir genel müdürlüğe dönüştürüldü. Vilayet, liva ve kazalar-
da örgütlenen kurumun organizasyonu altında, mevzubahis kararname çerçevesinde köylerde iskân edilen muhacirle-
re arazi dağıtımı, tohumluk, zahire, zirai araç yardımı, şehirlerde iskân edilen muhacirlere maddi destek ve iş imkânı 
sağlanmaya çalışıldı. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte kaybedilen topraklardan Anadolu’ya göç eden mül-
tecilerin sayısı daha da arttı. Savaşın ortaya çıkardığı siyasi ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle mültecilerin iskânı 
hususunda ciddi zorluklar yaşandı. Öyle ki Ermeni ve Rumların tehciri neticesinde ortaya çıkan emvâl-i metrûkeden 
muhacir ve mültecilere arazi tahsisi ve iş imkânı temin edilerek sorun kısmî olarak aşılmaya çalışıldı fakat I. Dünya 
Savaşı bitiminde Ermeni ve Rumların bir kısmı geri dönünce muhacirler zor durumda kaldı25. Vakıa Balkan Savaşı ve 
I. Dünya Savaşı yıllarındaki siyasi ve ekonomik krizlerin yanı sıra İttihat ve Terakki’nin Gayrimüslimleri göç ettirme 
siyaseti ve mübadele siyasetinin ortaya çıkardığı sorunlar arasında muhacir ve mültecilerin iskânı güçlükle gerçek-
leştirildi26. 

SONUÇ

Osmanlı Devleti’nin dıştan gelen göçle ilgili politikası vardır fakat bu husus mevzuat anlamında bugüne kadar 
bütüncül şekilde değerlendirilmiş ve birbiriyle ilişkilendirilmiş değildir. Bu politikanın teoriden pratiğe ne şekilde 
yansıdığı birkaç iskân merkezi üzerinde yapılan çalışmalar hariç tutulursa hâlâ izaha muhtaçtır. Bu bağlamda me-
kansal olarak yer değiştirme hareketini ifaden göçün ikinci aşaması olan iskân sürecinin ve buna bağlı olarak gelişen 
entegrasyon meselelerinin iskân merkezleri özelinde ele alınması Osmanlı Devleti’nin dıştan gelen göçle ilgili politi-
kasının değişim sürecini ortaya koymak açısından önem arz etmektedir. 

ÖZET

Kırım Savaşı’na değin Osmanlı Devleti’nin dıştan gelen göçe dair sistemli bir politikası ve doğrudan dıştan gelen 
göçle ilgilenen bir kurumu yoktu. Babıali, nüfusun ve sermayenin uluslararası hareketinin hız kazandığı bir dönemde 
birkaç Prusyalı çiftçi ailenin başvurusu üzerine Osmanlı Devleti’ne göç etmek isteyenlerle ilgili 1 Ocak 1857’de bir 
kararname yayımladı. Avrupalılar söz konusu kararnameye epey ilgi gösterdi. Fransa, Prusya, Avusturya ve İtalya’dan 
birçok aile kararnamenin sunduğu fırsatlardan yararlanmak üzere Babıali’ye müracaat etti fakat başvurular, kararna-
menin yayımlandığı süreçte başlayan Kırım ve Kafkas kitle göçü nedeniyle karşılık bulamadı. Babıali önceliği kitle 
göçüyle gelen muhacirlere tanıdı, söz konusu kararname çerçevesinde muhacirlerin iskânını gerçekleştirdi. Süreç 
içerisinde göçlerin giderek artması nedeniyle bir Muhacirîn Komisyonu kuruldu ve önemli iskân merkezlerinde bu 
komisyona bağlı taşra teşkilatları oluşturuldu. Kırım ve Kafkas muhacirlerinin iskânı sürecinde yapılacak işler; mu-

25 Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı yıllarında gelen bir milyonu aşkın muhacir ve mültecinin iskânı sırasında yapılan yardımlar ve iskân süreci-
nin işleyişiyle ilgili bk. Fuat Dündar, İttihat ve Terakki’nin Müslümanları İskân Politikası (1913-1918), İletişim Yayınları, (2. Baskı), İstanbul 
2002, s. 177-226.

26 Nitekim bazı iskân merkezlerinde muhacir ve mültecilerin iskânı tam anlamıyla ancak 1924’te mübadillerle birlikte gerçekleştirilebilmiştir. 
Bk. Raif Kaplanoğlu, “Bursa’da Balkan Göçmenleri”, Balkanlar ve Göç, Ali Fuat Örenç - İsmail Mangaltepe (ed.), Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi Yayınları, Bursa 2013, s. 491-513.
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hacirlere hangi usul ve esaslar üzere arazi dağıtılıp mesken inşa edileceği ve muhacirlere yapılacak yardımların hangi 
esaslar çerçevesinde gerçekleştirileceği de ayrıca düzenlenen talimatnamelerle belirlendi. Bu kitle göçü karşısında 
izlenen politika 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile 1912-1913 Balkan Savaşı sonrasında yaşanan kitle göçleri sırasın-
da Babıali’ye yol gösterdi. Edinilen tecrübeye ve konjonktüre göre dıştan gelen göçle ilgili mevzuat yenilendi, daha 
kapsamlı talimatnameler hazırlandı, göç ve iskân süreciyle ilgilenmek üzere daha organize kurumlar oluşturuldu. 
Bu çalışmada, mevzubahis kitle göçleri çerçevesinde dıştan gelen göçle ilgili mevzuatın değişimi ele alınacak ve bu 
bağlamda teoriden pratiğe Babıali’nin dıştan gelen göçle ilgili politikası hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Dıştan Gelen Göç, Kararname, Muhacir, İskân.

ABSTRACT

Until the Crimean War,  the Ottoman State did not have a systematic policy of immigration and also there was 
not an institution which directly concerned with the immigration. The Babıali, issued a decree on 1 January 1857 for 
whom to migrate to the Ottoman State due to the some Prussian farmers immigration application when international 
movement of population and capital was popular. The Europeans were very interested in the decree. Many families 
from France, Prussia, Austria and Italy applied to the Babıali, to take advantage of opportunities from the offered 
decree. But these applications wasn’t accept due to the mass migration of Crimea and Caucasus that started in the 
process of the issued decree. The Babıali gave priority to immigrants. The settlement of the immigrants was realized 
within the framework of the decree. The number of immigrants increased during the process. For this reason, The 
Immigrants Comission was established. The provincial organization of this comission was also established in the 
important settlement centers. It was also determined by the instructions which are to be carried out in the settlement 
process of the Crimean and Caucasian immigrants. The instructions were about the principles of distributing the land, 
building the houses and on which basis the aid to be provided to the immigrants. The policy of the Ottoman State on 
this mass migration leaded the Babıali during the mass migrations after the Ottoman-Russian War of 1877-1878 and 
the 1912-1913 Balkan War. According to the gained experience and conjuncture, regulations on immigration had been 
renewed, more comprehensive instructions hade been prepared, more organized institutions had been established to 
deal with immigration and settlement process. This study focuses on the immigration regulations within the context of 
this mass migrations and examines theory and practice of the immigration policy of the Ottoman State.

Key Words: Immigration, Decree, Immigrants, Settlement. 
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المحفوظات األرشيفية الخاصة بعائلة جزائرية من أصول تركية – كرغولي
أرشيف أسـرة ابن رمضان :

من عصمان الغازي  إلى سيدي محمد الصادق العالمة المقاوم لالستعمار

Kamel Filali* 

بعد المرحلة العثمانية )1516-1830( مباشرة جاءت المرحلة االستعمارية التي دام ليلها أكثر من )130 سنة(و كانت بالء 
و كساد على البالد و العباد و الذاكرة. 

النفوذ وتُصادر  تتم مداهمة األسر من ذوات  المئومة كانت  العسكرية  الحمالت  األولى لالحتالل وعلى درب  الفترة  -منذ 
مكتباتها ووثائقها األرشيفية.

على اثر حملة فالي Valéeعلى مدينة قسنطينة،في أكتوبر 1836، داهمت فرق جيش االستعمار بيوتات النبالة و الشرف:

احتالل مدينة قسنطينة في أكتوبر 1837

- كانت المكاتب العربية  Les Bureaux arabes )1844(، التي قامت على أنقاض مؤسسة المخزن،أكثر نشاطا و اهتماما 
باألرشيف، » للكشف عن قلبه و التحكم في بناه التحتية »كما اقره المستشرق برزنيه Bresnier )1869-1814(، في  خطابه 

بمناسبة فتح كلية اآلداب بجامعة الجزائر سنة 1856. 

من هؤالء الضباط النشطين في مجال األرشيف والتراث المكتوب نذكر:

*	 Prof.,	University	of	Constantine	II	(Algeria),	E-mail:	Kmlfilali@gmail.com,	http://www.kml-filali.com
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ادوارد دي نفو Edouard de Neveu الذي قدم أول عمل »اثنولوجي على الزوايا و الجماعات الدينية في الجزائر »  سنة 
1844،  و قمت شخصيا بترجمته إلى العربية و نشره سنة 2003. 

الرائد لويس رين LOUIS RINN احد األعضاء الفاعلين في اللجنة االستعمارية و بعض المستشرقين خريجي الكوالج 
دي فرانس LE COLLEGE DE FRANCE أو معهد الدراسات الشرقية )INALCO(، أمثال:

البارون دي سالن Le Baron de Slane المعروف بترجماته ألمهات الكتب، كالقران الكريم و »مقدمة و تاريخ البربر » 
البن خلدون،  و هو اول من فهرس المخطوطات العربية و العثمانية بالمكتبة الوطنية الفرنسية. 

اما المستشرق لويسادريان  بربروغر Louis Berbrugger )1801-1869(،  خريج المدرسة الملكية بباريس، يحسن 
كل اللغات الشرقية )العربية ، العصمنلية و الفارسية( ، كان عضو في الجمعية التاريخية الجزائرية، يستحق الذكر ألنه حال دون 
همجية عساكر الجنرال فالي Valée ، الذين حاولوا بعد احتالل مدينة قسنطينة، في اكتوبر1837، في طريقهم إلى  الجزائر حرق 

حموالت كبيرة من، المخطوطات و الوثائق لشدة البرد.

Le Baron de SlaneLouis Berbrugger

2- الموقع و الحــــالة العــامة لألرشيف

و من األرشيف الخاص النادر الذي فلت من النكسة االستعمارية العامة أرشيف أسرة أل رمضان بن عصمان العسكري الذي 
هو موضوع هذه الدراسة و الذي لم يدرس من قبل  :

 - تم اكتشافنا لهذا الرصيد  األرشيفي صدفة، في أحد أحياء بسكرة العتيقة، أثناء بحث قمنا به : »حول اإلرث العثماني في 
أوساط األسر الكرغولية-التركية األصل«،وكان موضوع مساهمتنا في ملتقى اتاتورك  للثقافات بأنقرة، عام 2006. يوجد الرصيد 

تحديدا بدار أل رمضان، بزاوية سيدي محمد الصادق، الكائنة بتراب مجنيش،ببلد بسكرة )اآلمنة بأذن هللا كما تذكر في الوثاق(.

تقع بسكرة بين األطلس التلى والصحراوي، هذا الموقع الوسطي المبجل جعل منها عاصمة إقليم الزاب )الممتد بين واد ريغ 
وواد سوف( بوابة للصحراء.تشكل بسكرة ملتقى الطرق )التجارية والدينية والعلمية( بين تونس والمشرق العربي وشمال المغرب 

الكبير.
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لعبت دورا كبيرا في الفتوحات اإلسالمية.

كانت  واحة حية  بها  رغد وورع، جذابة للعلماء والصلحاء منذ الفتوحات اإلسالمية، بمثابة منطقة عبور يين بالد األندلس 
والمغرب وإقليم توات

ساهمت أسرة بن رمضان، التي هي موضوع الدراسة، وخاصة رمضان الكرغلي في جعل هذه المدينة مدينة ابراج عثمانية 
، تدين الوالء لبيلك قسنطينة التي تبعد عنها بحوالي 150 كلم. و قاعدة محصنة ضد غارات البدو الذين عرفوا بالسطو. كانت أحد 

المحطات الرئيسية لقافلة الحج، طيلة العهد العثماني، التي كانت تنطلق من سجلماسة من بالد المغرب االقصى.

3- اإلطار التاريــخي ألرشيــف العـائلة

بعد انضمام زاوية آل رمضان العسكري إلى المقاومة المسلحة، تحت لواء سيدي بوزيان، قائد المقاومة في الجنوب من بالد 
الزعاطشة، سنة 1848، داهمت السلطات االستعمارية دار األسرة وصادرت كال لوثائق والمخطوطات. 

و من بين هذه المخطوطات النفيسة »سيـرة المجاهد خير الدين«.وهي أول ترجمة »لكتاب غزوات خير الدين »المنسوب إلى 
سنان شاوش )1565( ، من انجاز سيدي محمد بن رمضان العسكري ، عثرنا عليها بالمكتبة الفرنسية بباريس تحت رقم 1878 
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كتاب غزوات من توقيع محمد بن رمضان 

-  المخطوطات الباقية في حوزة األسرة، حوالي مئة مخطوط، أوكلت للفقيهة الورعة الال  وناسة، حفيدة العالمة سيدي محمد 
الصادق، التي حافظت عليها طيلة الفترة االستعمارية.

 أما وثائق األرشيف فقد تم إخفاءها في سرية تامة في أسرجة  أحصنة، ولم يتم الكشف عنها اال بعد االستقالل، من قبل الشيخ 
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المرحوم عبد الحفيظ رماضنة )المتوفى سنة2014(.

اإلطار الزمني للرصيد : 

 تبدأ هذه الوثاق األرشيفية من سنة إلى 1063هجري أي من عهد رمضان بن عصمان  الى  عهد عبد الحفيظ المتوفى سنة 2014

 يوجد أيضا برصيد المكتبة مصاحف قرانيه، أهداها عبد العزيز بن قانة قائد العرب،، وهو من أسرة أخوال أحمد باي، إلى 
زاوية أل رمضان تبركا و احتراما.

 

بعض المخطوطات وجدت في حبوس بن قانة أول قائد الزيبان تحت االحتالل الفرنسي

4- دراسـة المحتوى و المضمون 

من خالل المبادرة األولى هذه،سنحاول تقديم حوصلة أولية 69 وثيقة أرشيفية،كعينة من مجموع حوالي 154 وثيقة،

- 87 منها تخص العهد العثماني

-  67 وثيقة تخص العهد الفرنسي. وهي عبارة عن:

- عقود أوقاف عرفية وقضائية، يفصل فيها  القاضي و المفتي،مالكي المذهب عموما

- عقود أمالك يفصل فيها القاضي بالمحكمة الشرعية أو الفقيه بالمسجد األعظم

مستخرجات من دفاتر العدول بمحكمة بسكرة

-المنهج السائد في كتابة األوقاف و العقود :

 - طابع القاضي غالبا ما يكون في األعلى

- رقم العقد

-  البدء بالبسملة و الصالة على النبي

- ذكر األطراف، أطراف البيع، المرافعة أو الوقف



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

592

- صفة البائع والمشتري .... » أنهما في حالة جائزة شرعا«.

ذكر الموضوع: تسميته وتحديده، مثال إن كانت ارض حدودها ونصيبها من ماء السقي

الشهود – الحكم- القيمة النقدية - التاريخ - اإلمضاء اسم المفتي او القاضي.

5- من األرشيـف إلى التأريخ

الهدف من هذا العمل األولي هو رسم مسار هذه االسرة التي أسسها عسكري من مجاهدي البحر األتراك، رفع لواء مقاومة 
االستعمار أبنائهم  من فقهاء وأهل ذكر و متصوفة إخوان للطريقة الرحمانية، في ضواحي بسكرة،التي أصبحت قلعة من قلع 

النضال ضد االستعمار بعد إن كانت قلعة من القلع العثمانية في بالد الجزائر المحمية.

القيمة التاريخية للوثائق: تحليل المضمون : 

أنتجت األسرة شخصيات فاعلة مؤسسة للتاريخ العثماني ال زالوا مجهولين من العام والخاص و 

لم يدرس وال أحد من هذه الشخصيات، بعد 55 سنة من استقالل الجزائر)1962(.

 5-1- عصمان العسكري األسطورة المؤسسة

األسطورة المؤسسة ألسرة آل رمضان هو عصمان العسكري. )كما يذكر في شجرة العائلة(.

- األرشيف العائلي المحفوظ يشهد على اإلرادة الحية والروح البطولية لهذا العسكري الذي جاء مجاهدا غازيا مع مجاهدي 
)Barbaroussa(  .البحر،المعروفين في كتابات النصارة باألخوة ببروسه

دافع على مدينة الجزائر ضد األسبان، الذين احتلوا اغلب الموانئ الساحلية )1504-1511(، و أسسوا على بعد عشرات 
األميال، فقط من مرسى الجزائر، حامية البنيون،))Penon التي يشبهها خير الدين في كتاب ›غزوات' »بالشوكة المغروسة في 

قلب الجزائر«. 

مالحظة:

 لم نعثر في األرشيف العائلي معلومات تاريخية وافية تخص عصمان وجهاده في البر والبحر وال حتى عن وفاته. 

5-2- رمـضان الكرغـلي

الشخصية الثانية الفاعلة في األسرة:

التي بدأت تساير تطور األحداث وتندمج في الوسط االجتماعي  من خالل هذا العنصر الريادي تبدأ تتضح معالم األسرة 
المحلي.

الروح البطولية الجهادية التي اتسم بها مؤسسو الساللة، تتحول إلى جهاد روحي وعلمي، ساعد على انصهار األسرة في 
بوتقة المجتمع والتأثير في هويته من خالل تألق أفرادها كفاعلين في الجهاد والرئاسة.

ثبات هذه األسرة وتألقها كان في عهد رمضان الموسوم أيضا في األرشيف بالعسكري تارة و أخرى ىالفقيه.
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شجرة النسب آل رمضان بن عصمان

كان له الشرف و »البريستيج« أن يذكر في كتاب »غزوات خير الدين«، و تمجد بطوالته دفاعا على مدينة الجزائر )المحمية 
بإذن هللا( ضد حملة شارل الخامس البائسة، سنة 1541،  كقائد محارس باب عزون  إلى جانب  القائد البطل كتشك علي ) في 

اكبر حملة  بحرية على  الجزائر قبل االستعمار(. 

 -  يُذكر مرة ثانية في غزوات  من خالل ابنه المكنى  محمد بن رمضان الدلسي، وهذا يدل على ان رمضان انتقل إلى دلس 
كقائد أبراج محارسها.

- »انتفاضة الماء« وتأسيس أول حامية عثمانية ببسكرة  

الفتنة   بأنها كانت  سبب  الورتيالني  التي وصفها   التي حلت في فصل جفاف و مجاعات، و  الماء   استغل األتراك ثورة 
الكبرى ، 

قاموا مباشرة ببناء أبراج في األماكن اإلستراتيجية.

تشرف مباشرة على منابع الماء ومشارف األبواب الرئيسية: 
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باب الفتح، باب الضرب وباب الخوخة وباب الغلق

تنصيب رمضان كقائد حامية باب الخوخة بمجنيش )الذي نعتبره كتحريف لكلمة مجاز الجيش(

 دخول األتراك  إلى بسكرة كان في عهد فرحات باي، أول باي بقسنطينة يمنح أوالد سيدي بركات  بباب الخوخة أوامر 
االحترام و اإلعفاء من المطالب المخزنية  كما توضحه الوثيقة أسفله

 فرحات باي فاتح العهد العثماني ببسكرة )وثيقة حفظ زاوية سيدي بركات(

رمضان مؤسس األسرة وفاتح العهد العثماني بإقليم الزاب :  -

-  يبدو اسم رمضان ألول مرة في األرشيف تحت اسم رمضان الكرغلي، كقائد حامية في بسكرة.

- رمضان ينتقل من قائد حامية إلى أحد طالب سيدي بركات بن محمد القرطبي ليصبح فقيها

- الحلقة المفقودة،  في الوثائق  منذ أوفد إلى بسكرة، في الحملة التأسيسية التي أصبحت على أثرها بسكرة حصن عثماني، 
في عهد فرحات باي، وسبب عودته إلى الجزائر كفقيه و مفتي مالكي الى جانب المفتي الحنفي بأقدم مساجدها. هل كان مخيرا أم 

معينا من قبل الباشا ؟

5-3- محمد بن رمضان بن عصمان العسكري

خلف أباه على رأس حامية مجنيش بباب الخوخة، وورث عنه المطالب المخزنية وتسير مدرسة الفقه.

ترجم »غزوات خير الدين« المنسوب لسنان شاوش )1565( ونقله ألول مرة من العصمانلية إلى العربية بطلب من باشا و 
خوجات الجزائر و كذا المفتي الحنفي الذي لم يكن يحسن اللغة التركية القديمة و هو سيدي محمد بن علي »’القرغلي«، مثلما هو 
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مذكور في كتاب غزوات و ذلك سنة 1177 هجري الموافق 1763 م.
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5-4- مصطفى بن محمد بن رمضان مؤسس المدرسة الفقهية )ارقدش(

الفقهية  الشخصيات  من  مصطفى  الشيخ  كان 
الورتيالني  الحسين  يذكر   . عصره  في  المرموقة 
الورتيالنية،  »الرحلة  صاحب  سنة1779(  )المتوفى 
التاريخ  علم  فضل  في  األنظار  بنزهة  الموسومة 
واألخبار« انه من كبار علماء عصره،)ص .87(. أما 
محمد بن عبد السالم الناصري الدرعي )المتوفى سنة 
يقول  الكبرى«  الناصرية  الرحلة  »صاحب   ،)1823
بأنه زار الفقيه سيدي مصطفى بن محمد بن رمضان 
انه   »: ويقول  الحج،  قافلة  في  )كذا(  األصل  التركي 
بيننا  وصار  الحجاج(  )أي  حوائجنا  وقضى  أكرمنا 

حديث في المسائل الفقهية » )ص 221(

لها وزنها  إفتاء  دار  الزاوية   في عهده أصبحت 
في الفقه المالكي

سيدي مصطفى بن محمد بن رمضان يقيم فريضة 
أسرة سيدي ناجي أحدا كبار بيوتات العلم والتصوف في 
بالزيتونة الصغيرة  أنها سميت  لدرجة  الكبير  المغرب 

نسبة إلى مدرسة الزيتونة التونسية 
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5-5- سيدي محمد الصادق عالم و متصوف و أديب مقاوم 

خلف أباه الفقيه مصطفى بن رمضان

تولى شئون التدريس و الفقه

اخذ الطريقة الصوفية الرحمانية على يد الشيخ محمد بن عزوز البرجي تلميذ عبد الرحمان بشتارزي

في عهده تحولت المدرسة إلى مسجد زاوية،

  أهم كتاباته : 

- تحفة السلوك إلى مقام الملوك

- تبصرة الذاكرين في طريق السالكين 

- لطائف الحكم الشافي من األمراض و السقم

رسالة دائرة األولياء 

- درر األرزاق في سر الحرف و تعمير االوفاق ) اختلس و طبع في المغرب األقصى باسم مستعار(

- نفي سيدي محمد الصادق إلى البرانيس  ثم   إلى أعالي جمورة ) 1849 1867(

زاوية جمورة و البرانيس 

بعد نفيه، سنة ،1849 من قبل السلطات الفرنسية االستعمارية إلى جمورة سيدي محمد الصادق اوكل التصرف في المدرسة 
وما انجر عنها من عقار في بسكرة إلى ابنه البكر المدعو محمد بن الشيخ.

بعض مؤلفات الشيخ العالمة الفهامة المقاوم سيدي محمد الصادق بن رمضان قدس هللا سره
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بن  محمد  سيدي  البكر  االبن  على  حبوس   عقد 
بشهادة  إخوانه  و  رمضان  بن  الصادق  محمد  الشيخ 
علماء و قضاة بسكرة بتاريخ 1284 هـ  بأنه المتصرف 

في العقارات الُمحبسة  و والده في المنفى  
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6- الهجرة والجهاد وأثرهما  في بناء الهوية  

تمكنا من خالل تتبعنا للفاعلين في األرشيف من 
و   تطور  في  تحكما  أساسين  عنصرين  تطور  تحديد 

ثراء الهوية و هما: الهجرة و الجهاد

  الهجرة في البداية من تركيا إلى الجزائر كانت 
من اجل الجهاد ضد النصارة 

بالجهاد،  ارتبطت  التي  الهجرة،  مفهوم  تحول 
االجتماعي  والبناء  بالزهد  للنفس  جهادا  لتصبح   

الحضاري والعمل الخيري.

ثم تطور الجهاد إلى المقاومة ضد االستعمار 

و  العائلة  كبر  نتائج  احد  بسكرة  خارج  -الهجرة 
البحث عن الرياسة بعد الفراصة :

رمضان بن احمد بن رمضان العسكري باع جميع 
ما له إلى شقيقه أحمد بن رمضان و هاجر إلى أوالد 
خباب ببوقاعة قرب سطيف  - للوثيقة داللة أخرى بيع 

المنفعة في داخل األسرة.

معالم  و هوية اعالم الشجرة :

من  التسميات  خالل  من  الهوية  تطور  رسم 
العسكري إلى رماضنة                              

العسكري، الدلسي، الكرغلي، البسكري،
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6-1- االرتباط باألرض

األسرة  ارتباط  مدى  األرشيف  وثائق  تظهر    -
باألرض، لالستقرار وكمصدر رزق و معاش.

االجتماعي  المجال  في  األسرة  تأثير    -  
أي  الطبونيميا  من خالل  جليا  ذلك  يبدو  والحضاري، 

داللة األسماء: 

برج  الضرب،  باب  المسيد،  مجنيش  القرادشة، 
الترك الخ

  -يشكل القبر معلم أساسي بالنسبة للهوية،

 لم يكن الضريح مرقدا لألولياء األجداد فقط، بل 
للذاكرة الذي يربط األصل  أيضا كمعلم للوالء ومحك 

بالرحمة’ وهو كذلك  مصدر بركة ووالء

أحمد باي يعفى األسر الشريفية الكرغولية من مطالب المخزنية 
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األوقاف واألعمال الخيرية عقود اجتماعية على 
الطريقة الرمضانية :

ونفقات  	  لتسير  موجهة  األوقاف   كانت 
الجامع-الزاوية والمدرسة الفقهية و كل لوازم الضيافة 
العامة  الخيرية  المنافع  بعض  و  الطالبية،  و  الخيرية 
تقسيم  )وحدة  باللكزات  الماء  حصص  وبيع  كشراء 
الماء درع طول و درع عمق و في األرشيف الفرنسي 

يساوي حفنة و هذا غير معقول لصغرها(

األرض لمن يخدمها قام الشيخ محمد الصادق 	 
بن رمضان بعقد مغارسة أثناء نفيه الستثمار األرض 
شروط  وفق  وذلك  المجتمع  أفراد  بين  اللحمة  وزيادة 
من  جزء  وتملك  االستفادة  حق  للفالح  تعطي  خاصة 

األرض بعد إستيفاء الشروط. 

من 	  بوزيد  أوالد  ذراع  أسفل  أرض  منح 
الشيخ محمد  الصادق إلى الصغير بن هالل و جماعته 
ارض للغرس .  للمالك  سيدي محمد الصادق 4.3 و 
عامين  الجناة  الفاكهة.  أي  النوار  أما  4.1و  للغارسين 

يأخذون الغارسين 2,1 و عامين 3.1

اتضح لنا من خالل الـ 69  وثيقة مدروسة، سواد نظام األوقاف على حساب نظام الملك، خاصة في عهد محمد الصادق بن 
رمضان )القرن الثامن عشر(.

جدول جرد األرشيف الوثائقي المدروس
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من  وقف  الى  الخاصة  الملكية  تحول  أسباب   -
المنظور الشخصي:

 - كبر العائلة واتساعها من حيث عدد أفرادها 

- تطور المدرسة القرآنية من مدرسة فقهية ثم الى  
زاوية بأبعاد قطرية

- تطور أشكال الحراك االجتماعي في بسكرة بعد 
ان أصبحت حامية تركية وملتقى طرق تجارة القوافل، 

عالوة على كونها محطة لقافلة الحج كما ذكرناه سالفا

تطور  بفعل  األوقاف  أشكال  وتشعب  تطور   -
العالقات االجتماعية لسواد العنصر الكرغلي الشريفي

العهد  في  ممارسة   استراتيجية  األوقاف  كانت 
الفرنسي للحفاظ على الملكية الخاصة

الحبوس بخط الشيخ محمد الصادق بن رمضان 1282هـ

 المطالب المخزنية :

في  مرموقة  بمكانة  تحظى  األسرة  كانت   - 
األوساط الرسمية البايليكية

وقيادية  المخزنية  الوظائف  العائلة  ورثت   
الصبايحية منذ رمضان بن عصمان 

االسرة  تتمتع  كانت  المخزنية  الخدمات  مقابل  
المتعلقة  المخزنية  المطالب  من  كاإلعفاء   : بامتيازات 

بالغرامة واعمال الصخرة

كانت تقدم لها أراضي في شكل أوقاف 

وتستفيد من ماء السقي شتاء أوصيفا بدون حدود 

المفروضة  المخزنية  المطالب  تخص   الوثيقة 
على سكان باب الخوخة

- كانت محمية و محترمة من العام والخاص، و 
محرمة بحرمة األوقاف كما يتكرر في العقود
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8- نماذج في األرشيف من بعض الخالفات والمرافعات

حق  لهم  لمن  بالنسب  األحفاد  يلجأ  ما  غالبا   -
باالنتفاع إلى مرافعة ورثة األحباس في الجدع األصلي 

وترفع القضايا إلى الياي أحيانا 

من  باع  هللا  عطا  بن  عمر  بن  مبارك  هللا  عطا 
المكرم أحمد الكرغلي ارض نخيل ب 22 درهما  قامت 
زوجته  رقية بنت الصيفي برفع دعوة إلى أحمد باي 
لولديها   3.1 أوصى  قد  أمبارك  أوالدها  جد  إن  بحجة 
الغير راشدين مع العلم أن احمد باي  الكرغلي و أخواله 

أسرة قائد العرب ابن قانة
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تستوفى المرافعة كل الشروط القضائية و التقنية 
الحديثة كما يظهر في نص الوثيقة 

محمد بن رمضان  العسكري نيابة عن ابن أخيه 
الغير راشد مصطفى بن محمد يقاضي احمد جامع  و 
ال  االحباس  بحرمة  في حبس محرم  الطيب  أخيه  ابن 

يباع و ال يورث.

 المفتي هو القاضي الملكي بالمسجد األعظم  سيدي 
علي  بن الحاج محمد  بشهود 25 طالب و الفقيهان سي 
صالح  التونسي  و سي عبد الكريم المغربي و الخبير 

عبد الرحمان بن رحمون  بتاريخ 1155 هــ
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9- تطور األسرة اجتماعيا واقتصاديا من خالل الوثائق

المتصوف  العالم  الصادق  محمد  سيدي  فيعهد 
أصبحت األسرة إقطاعية  .

في  الشراء  وصفقات  االحباس  كثرة  عهده  في 
بسكرة وحتى أثناء معتقله بجمورة والبرانس لم تتوقف 

استثماراته في اإلنسان واألرض.

في  بالحبوب  الخاصة  الرحى  من  العديد  شراء 
جمورة   و  بسكرة  سريانة،   : الزيبان  مناطق  مختلف  

و بني سويك

وثيقة شراء  الشيخ محمد الصادق لرحى سيدي 
على بن الجودي الكائنة ببالد بني سويك  المؤرخة في 

1275 هـــ

وثيقة شراء  الشيخ محمد الصادق لرحى سيدي 
على بن الجودي الكائنة ببالد بني سويك  المؤرخة في 

1275 هـــ
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- األسرة تشتري األرض  وال تبيع :

وثيقة محمد أعبيد القائم على زوجته ساسية بنت 
سيدي محمد باع للشيخ محمد الصادق جميع ما ورثته 

من أمها   أم هاني 1268هـ -
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وفروعها  االسرة  من  عموما  يخرج  ال  البيع   -
بالنسب :

 أحمد بن أحمد بن  رمضان باع من الفقيه المدرس 
السيد مصطفى بن  رمضان 5/1   من أمالك المرحوم 
محمد بن رمضان بن عصمان الكائنة بساقية  مجنيش 

من باب الخوخة خارج بسكرة أمنها هللا
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في حاالت خاصة يكون  البيع بين األسر  الكبيرة : 

  بيع عقارات 

 بيع الماء ...
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الوثيقة تبين بيع جماعة أوالد إبراهيم  كبيرهم و 
محمد  للشيخ  بجمورة  الكبيرة  بالعين  ماؤهم  صغيرهم 

الصادق بن رمضان 
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10- صالح باي وتقسيم المياه

- من أهم أعمال صالح باي وإصالحاته في الجنوب هي تقسيم المياه على األسر و البساتين على حسب عدد النخيل

- ادخل االستفادة من المياه في المطالب المخزنية 

- شرط أن تكون أساسية في بيع و شراء األرض

- اعتمدت فرنسا على تقسيم صالح باي إلى وقت قريب

- أعفى عن االلتزامات المخزنية وتحديد االستفادة من الماء األسر الشريفية و الصبايحية  و كذا األوقا

- صالح باي يقسم الماء في بسكرة 

- بسكرة 1278ه- إعفاء األسر المخزنية من التقسيم و االستفادة المطلقة 
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11- حوصلة وتقييــم

من خالل هذا العمل والحوصلة األرشيفية األولية تمكنا من تتبع مسارات أهم العناصر الفاعلة في أسرة آل رمضان كما تمكنا 
من الكشف عن مختلف أبعادها التاريخية و الحضارية على المستوى اإلقليمي  لألطلس التلي و الصحراوي وكذا على المستوى 

الوطني .

ÖZET

Fransız sömürgeciliğinin 132 yılını, özellikle Osmanlı döneminde Cezayir’deki özel arşivlerin kıtlığı oldu. Or-
yantalist Louis-Jacques Bresnier’in )1814-1869( ifadesine göre, Cezayir Edebiyat Fakültesi’nin açılışı sırasında, dev-
let memurlarının birçok değerli el yazması ve arşivi, “iç dünyayı inkar etmek” anlamına gelen tecrit ile vurulacak. 
“Bureau arabes Orada )1844(, özellikle veri toplama ve bilgi toplama, kolonizasyon toplanmasıyla suçlanan ajanlar.

Lafgun )Chûyûkh al Islam ailesi(, Bachtarzi )sarayın ezicileri(, Ben Djalloun )saray khujâti( vb. Fahri ailelerin 
arşivleri ve el yazmaları toplanacak ve Milli Kütüphane’ye taşınacaktır. Cezayir ya da Bibliothèque Nationale de 
France. Neveu’nun )marabout ve Kuran( kaptanı gibi birçok etnolog, Arapça, Arapça, Rinn ve Arap )oryantalistler( ve 
fetih çevirmenleri tarafından Baron de Slane )William Gukin, 1801( tarafından Arapçaya çevrildi. . -1878(, Kuran ve 
İbn Haldun’un “Berberlerin Tarihi” nin ünlü tercümanı, diğerlerinin yanı sıra, genel olarak yazılı mirasın koleksiyonu-
na dahil edildi, ancak Cezayir’in kurucu üyesi olan Adrien Berbrugger )1801-1869( Tarihçiler Derneği Fetih sırasında, 
birçok el yazması askerlerin vandalizminden kurtarıldı.

Bugün ele alacağımız mütevazi özel arşivlerin toplanması, Cezayir’in güneyindeki Biskra )Konstantin’den yak-
laşık 240 km( bir banliyöde “Türk-Osmanlı Cezayirli aileleri arasındaki Osmanlı mirası” üzerine yaptığımız araştır-
mada keşfedildi. ve 2006 OSMANLI KÜLTÜRLERİ ÜL )Ankara 2006(.

Birçok aktörün bulunduğu soybilimsel çizgi: savaşçılar, vaizler ve alimler-hukukçular, Osmanlı ve sömürge dö-
nemleri boyunca Cezayir’in tarihini işaretlemişlerdir.

Bu inisiyatifin diğer motivasyonu, soykırım mutasyonları tarafından sarılmış olan bu hattaki Turco-Kuloghli’nin 
hatırasını canlandırmaya katkıda bulunmak olacaktır.

Bu çizginin kurucu efsanesi Türk-kuloghli, Osman the Turk veya ’Askri )Yeniçeriler(, tipik bir roman karak-
terinin tipik bir portresi gibi görünüyor. Barbarossa kardeşlerinin etrafında Cezayir Regency’sinin kurucu mitleri 
etrafında toplandı. Oğlu Ramdan, Anneler İmparatoru Charles V )1541( aleyhinde Hasan Bey’in yanında Cezayir’i 
savunan bir kahraman olarak yıllarında görünür. Ramazanlı askerin takma adıyla ünlü “Ghazawât” )1565’te yayınlan-
dı( kitabında alıntı yapılmasının prestijine sahipti. Khair-Eddine’nin aynı “Ghazawât” adlı eseri ilk kez osmanlıdan 
Arapçaya, torunu Muhammed Sadek Ben Ramadan tarafından “Sirat Khair -Eddin” başlığı altında Cezayir Paşa’sının 
talebi üzerine tercüme edilecektir.

Tümen ve bağırsak mücadelesi nedenlerinden kaçan Cezayir, özellikle de on sekizinci yüzyılda yeniçeriler ara-
sında sık sık görülen Muhammed’in babası Mustafa Ben Ramadan, Zab topraklarına )büyük çölün kapılarında( hap-
sedildi. Sidi Ben Azzouz al Burdjî’nin zekâtında kendisini “Allah’ın misil” i )Allah’ı( kurdu; Rahmania, onun bir 
araya gelmesiyle, Sidi ’Amor tarafından başlatılacak. 1765’te Mustapha, kendi mistik ve kanonik bilimlerini inşa etti. 
Rahmania’ya bağlı bir zaouia, Konstantin Beylerine ve özellikle de )1771( vefat eden Salah bey el-Ismirli’ye )İzmir( 
çok elverişlidir.

Yasal ve sosyo-ekonomik açıdan zengin olan zengin arşiv arşivi, üçüncü nesil soy ve arazi temelli kimliğinin 
ve melez öğelerinin çiçek açılmasının, yerel ve ulusal düzeyde çok boyutlu bir etkiye sahip olacağına tanıklık eder. 
planları.

İbn Ramdan’ın takma adıyla daha çok tanınacak olan ve kimliği kefaletle boğulacak olan Osman al Askri’nin to-
runları, bundan sonra kul-oghli takma adını taşıyacaktır. Konfederasyon kimliği ve Yeniçeri’nin bireyselleşme süreci 
unutulacak ve daha fazla ayrıcalık ve iyilikle soylu ve soylu bir şecere ortaya çıkacaktır.

Bu arşiv ve tarih yazım çalışmalarının amacı, Osmanlı tarihindeki köklü bu Cezayir ailesinin umut verici belge-
lerini vurgulamaktır.
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ABSTRACT 

After 132 years of French colonization, private archives in Algeria, especially those of the Ottoman period, 
have become scarce. Many valuable manuscripts and archives will be struck by sequestration meant “to denude the 
indigenes heart” , according to the statement of the orientalist Louis-Jacques Bresnier )1814-1869(, at the opening of 
the Faculty of Letters of Algiers, by the officers of the colonization , notably by the agents of the “Bureaux arabes” 
)Arabic office( )1844(, charged with collecting data and information. 

The archives and manuscripts of the dignitary families, such as the Lafgun )Chûyûkh al Islam family(, the 
Bachtarzi )embroiderers of the palace(, the Ben Djalloun )palace khujât( ... etc will be gathered and transported to the 
National Library of Algiers or the Bibliothèque Nationale de France. Many ethnologists such as the captain of Neveu 
)whose “the marabouts and the khouans”, was translated into Arabic by myself, the commander Rinn and the Ara-
bisants )orientalists( and the translators of the conquest mainly the Baron de Slane )William Gukin, 1801-1878(, the 
famous translator of the Qur’an and the work of Ibn Khaldun “History of the Berbers”, among others were involved 
in the collection of the written patrimony in general. However, Adrien Berbrugger )1801-1869(, a founding member 
of the Society of the Algerian Historians, saved, during the conquest , many manuscripts from the soldiers’ vandalism. 

The modest private archives collection, we will deal with today, was discovered in a suburb of Biskra, in the 
south of Algeria )some 240 km from Constantine(, during our research on “the Ottoman heritage among Algerian fam-
ilies of Turkish-Ottoman origin “, and which gave rise to my contribution in the congress about “ THE OTTOMAN 
CULTURES “, )Ankara 2006(. 

It is a question, therefore, of reconstructing from this archive background the trajectory of an ascendant Janissary 
family )ghâzî( to the descendants’ founders of the Rahmania confraternity. A genealogical line with many actors: war-
riors, preachers and scholars-jurists marked the history of Algeria throughout the Ottoman and colonial eras. 

The other motivation of this initiative would be to contribute to vivify the memory of this line Turco-Kuloghli 
rhymed by genealogical mutations. 

The founding myth of this line Turco-kuloghli, Osman the Turk or ’Askri )the Janissary(, seems to be a typical 
portrait of a novel worthy character. He orbited around the Barbarossa brothers, the founding myths of the Regency of 
Algiers. His son Ramdan appears in their annals as a hero, fiercely defending Algiers, alongside Hassan Bey against 
the Emperor Charles V )1541(. He had the prestige of being quoted in the famous “Ghazawât” )published in 1565(, 
under the pseudonym of Ramdan the Askri. The same “Ghazawât” by Khair-Eddine will be translated, for the first 
time, from the osmanli to Arabic, by his grandson Mohamed Sadek Ben Ramadan under the title “Sirat Khair -Eddin” 
on the demand of the Pasha of Algiers. 

Fleeing Algiers for tumult and intestine struggle reasons, so frequent among the janissaries, especially in the 
eighteenth century, Mustafa Ben Ramadan, Mohamed’s father, was confined to the Zab territories )at the gates of the 
great desert(. He constituted himself “guest of God” )dîff Allah( in the zaouia of Sidi Ben Azzouz al Burdjî; where 
he will be initiated by Sidi ’Amor who will transmit to him the dhik’r of his confraternity, the Rahmania. In 1765, 
Mustapha built his own house of mystical and canonical sciences. A zaouia affiliated to the Rahmania, very favorable 
to the Beys of Constantine and in particular to Salah bey al Ismirli )of Izmir( who died in )1771(. 

The rich arsenal of archives, so rich legally and socio-economically speaking, testifies to the openness of the third 
generation of genealogical and land-based identity and of the blossoming of its hybrid elements, which will have a 
multidimensional impact on the local and national plans. 

The descendants of Osman al Askri, who will be more known under the pseudonym of Ibn Ramdan and whose 
identity will be drowned in the sacrosanct, will henceforth bear the nickname of kul-oghli. The Confederate identity 
and the individualisation process of the Janissary will be forgotten, and a noble and ennobled genealogy will emerge 
with more privileges and favors. 

The aim of this archival and historiographic work is to highlight the promising documents of this Algerian family 
rooted in the Ottoman history. 
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KUDÜS VÂKIFLARINDAN İSFAHAN ŞAH HATUN VE 
MEDRESESİ

Kenan Ziya TAŞ*

İSFAHAN ŞAH HATUN 

İsfahan Şah adı, ilk olarak doktora tezim olan Bolu Sancağı Tahrir Defterleri1 üzerine çalışırken Ankara’da Tapu 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi’ndeki Bolu Sancağı’na ait 547 numaralı Evkâf Defteri içinde olan 
vassalerdeki şu kayıtta dikkatimizi çekti. 

“Medine-i	Kudüs-i	Şerîf’de	vâki’	İsfahan	Şah	Hatun	medresesi	vakfının	...”2

Bu noktadan hareketle konuyu ele alıp genişlettik. Dikkatimizi konu üzerinde yoğunlaştırıp derinleştirdiğimizde 
İsfahan Şah ile ilgili Bolu Sancağı tahrirlerindeki en eski kayıt Muallim Cevdet yazmaları arasındaki h. 925/m. 1519 
tarihli Bolu Sancağı Evkâf Defterindeki şu kayda tesadüf ettik. 

 
“Çayvirân	ve	Avşar	adlu	köyleri	hadleri	ve	sınurlarıyla	merhûm	Dedem	Bâyezîd-i	Hüdâvendgâr	–tâbe	serâhu-	mülk-
lüğe	vermiş	ve	merhum	babam	–nevverallahu	merkaduhu-	câiz	 ve	musaddak	dutmuş	hükm-i	hümâyûnların	görüb	
ber-mehmân-ı(?)	karâr	müsellem	ve	mukarrer	dutdum	deyu	padişahımız	–azze	nasrahu-	hükm-i	hümâyûnun	görüp	

*	 Prof.	Dr.,	Balıkesir	Üniversitesi,	kztas@hotmail.com
1 Tez ve çalışmalar için bkz. Kenan Ziya Taş, Tapu	Tahrir	Defterlerine	Göre	16.	Yüzyılda	Bolu	Sancağı,	Ankara	Üniversitesi. SBE Doktora Tezi, 

1993; Kenan Ziya Taş, Osmanlının	Arka	Bahçesi	Bolu	Sancağı	16.	Yüzyılda	Bolu-Düzce-Bartın-Karabük-Zonguldak, İstanbul 2017, Post Yay.
2 TKGM TD547 s. 59. Bu belgenin orijinali ve çözümü bu yazının sonunda verilmiştir. 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

616

mülkiyet	üzere	seyyidetü’l-	mahziyât	merhûme	İsfahan	Şah	Hatun	Kudüs	Medresesi’ne	vakf	etmiş...”3

Bu tahrir defterine ait bilgilerin çok büyük kısmının değişmeden nakledildiği bir defter olan h. 937/m. 1530 tarih-
li 438 Numaralı Muhasebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri’nde bu konu özet olarak şu şekilde kaydedilmiştir.  

Karye-i	Çayviran	ve	Avşar	adlu	köyleri	hudûdı	ve	sınurıyla	İsfahan	Şah	Hatun’a	mülk	verilmişdir.	Ol	dâhî	Ku-
düs-i	Şerîf’de	olan	medreseye	vakf	eylemişdir.	Hâne	188	Mücerred	7	Muhassıl	4	asiyâb	(?)	bâb	12	Hâsıl	9836,5.4 

Bu konuya ait önemli bilgileri havi bir başka kayda Defter-i Mufassal-ı Livā-i Sivas’da tesadüf ettik. Bu defterin 
içindeki vassalenin baş kısmında şu ifade yer alıyor: “ Sebeb-i tahrīr-i kitāb oldur ki, Ashāb-ı hayrātdan merhūme ve 
mağfūrunlehā İsfehan Şāh Hanım nām-ı diğer Hanım Hātūn ibnet-i El-merhūm Edebalı Evkāfı’nın evlādiyet ve meş-
rūtiyet üzere bi’l-fʻil mütevellīsi olan...” 5

Bu kayıtların üzerinden daha dikkatli bir okuma ile şu tespitleri yapmak mümkündür. İsfahan6 Şah’ın diğer adı-
nın Hanım Hatun, babasının adının da Ede Balı olduğu ifade edilmektedir. Hanım Hatun’un şahıs adı olarak gerçek 
isim olup olmadığı tartışmalıdır.7 Hanedana mensup kadınların gerçek isimleri zikredilmeden Hanım Sultan şeklinde 
kaydedildiği yaygın biçimde görülmektedir. Bu geleneği veya anlayışı göz önüne getirdiğimizde gerçek adın İsfahan 
Şah olduğunu kabul edebiliriz. 

İsfahan Şah ile ilgili bir diğer husus babasının kim olduğuna dairdir. Yukarıda da zikrettiğimiz üzere, Münir Ak-
tepe, TDVİA’ya yazdığı Çandarlı İbrahim Paşa adlı ansiklopedi maddesinde şu şekilde bir ifadede bulunur: “İbrâhim 
Paşa, Kudüs’te bir medresesi bulunan Dedebâli kızı İsfahan Şah Hatun )veya Hanım Hatun( ile evli olup...”8 Benzer 
ifadeyi ondan daha önce Uzunçarşılı şöyle kullanır: “Mahmud Çelebi bin İbrahim Paşa, ... Valdesi Isfahanşah9 Hatun 
veya Hanım Hatun Dede Bâlî’nin kızıdır.”10 Eğer bir yanlış okuma söz konusu değilse Dede Balı11  ismi arşiv kayıt-

3 İBK MC 15, s. 67b-68b. Belgenin tam metni ve çözümü yazının sonunda ekler kısmında verilmiştir.
4 438	Numaralı	Muhâsebe-i	Vilâyet-i	Anadolu	Defteri	II	(937/1530), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı An-

kara 1994, s.451.
5 H.982	(M.1574/1575)	tarihli	ve	TKG.KK.TTd.178	Numaralı	Defter-i	Mufassal-ı	Livā-i	Sivas,	Ankara,2014.	Bu	belgenin	tamamı	yazının	so-

nunda	verilmiştir.
 İsfahan Şah’ın vakıfları ile ilgili başka tahrir defterlerinde daha birçok bilginin bulunabilmesi çok muhtemeldir. Ancak bu çok sayıda ve 

hacimli külliyatı taramanın, “saman	balyasında	iğne	aramak” gibi çok çetrefilli ve zahmetli bir iş olduğu konun ilgililerince bilinen ve anlaşı-
labilir bir husus olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla burada kendi yakın çalışmalarımız ve neşredilmiş yayınlar üzerinden ulaştığımız bilgiyi 
kullanmak ile yetinmek mecburiyetinde kaldığımızı ifade etmek gerekir. 

6 Yukarıda da temas ettiğimiz gibi arşiv neşriyatında ve kayıtlarında ismin İsfehan Şah şeklinde kullanıldığına bir daha dikkat çekmek istiyo-
rum.

7 Daha önce yaptığımız bir çalışmada Yavuz Sultan Selim’in kızı olup Çoban Mustafa ile evlendirilen kişinin adının Hanım Hatun adını taşıdı-
ğını ifade etmiştik. Bkz. Uluslararası	Çoban	Mustafa	Paşa	ve	Kocaeli	Tarihi-Kültürü	Sempozyumu-IV,	24-26	Mart	Kocaeli, “Çoban Mustafa 
Paşa’nın Eşi Yavuz Sultan Selim’in Hangi Kızı?” başlıklı basılmakta olan bildiri.

8 Aktepe, “Çandarlı İbrahim Paşa”, s. 214.
9 Aynen bu şekilde Isfahanşah biçiminde yazılmıştır. 
10 Uzunçarşılı, Çandarlı	Vezir	Ailesi, s. 97.
11 Burada Bâlî ve Balı adının yazılış ve telaffuzu dikkati çekiyor. Bu konuda bkz. Kenan Ziya Taş, “Ece-Ede-Balı )Balım(” Kavramları Üzerine 
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larında ve neşirlerinde Ede Balı ile karışmış görünüyor. Yukarıda baş kısmını verdiğimiz Defter-i Mufassal-ı Livā-i 
Sivas’daki belgedeki ifadede Isfahan Şah’ın Ede Balı’nın kızı olduğu anlaşılıyor.

 
Burada satır sonunda Ede Balı okunmaya müsait yazılıştan kaynaklanan okuma sonucunda bu ifade ortaya çık-

mış olsa gerektir. Bu defterde sadece bu vassalede geçmektedir. Vakıf köyler zikredilirken vâkıfın adı İsfahan Şah 
nâm-ı diger Hanım Hatun zikredildikten sonra babasının adı geçmemektedir. Dolayısıyla bu durumu vassaleyi kaleme 
alanın yanlış bilgi veya yazımına atfedebiliriz.12 

Bursa kütüğünde Hafsa Hatun, Çandarlı Halil Paşa ve Çandarlı İbrahim Paşa ile ilgili bilgiler verilirken şunlar 
kaydedilmiştir:13

)İsfahanşah, Çandarlı Kara Halil )Hayreddin( Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın karısı ve Şeyh Edebali’nin kızıdır. 
Diğeri de Orhan Bey’in oğlu İbrahim Bey’in oğlu Sultan Mahmud’un kızı Hanım Hatun’u da almıştır. Mahmud Bey, 
İsfahanşah Hatun’dan dünyaya gelmiştir. BS. 3/245.( 

“)Çandarlı(Halil Paşa, Çandarlı Hayreddin Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’nın oğludur. İbrahim Paşa, Edebali’nin 
kızı İsfahanşah Hatun ile Orhan’ın oğlu İbrahim’in oğlu Sultan Mahmud’un kızı Hanım Hatun’la evlenmiştir.”

)İbrahim Paşa(Akıllı, iradeli ve adil bir vezir idi. Ecdadının elindeki şecerede Şeyh Edebali’nin kızı İsfahan-
şah Hatun, nam-ı diğer Hanım Hatun’la evlendiğini yazıyorsa da Bursa Sicilleri bunun Orhan Gazi’nin oğlu İbra-
him Bey’in oğlu Sultan Mahmud’un kızı Hanım Hatun ile müteehhil olduğunu yazmaktadır ki en doğrusu da budur 
)BS.3/245(.

Bu konuda Uzunçarşılı’nın atıfta bulunduğu h. 29-12-830 /21 Ekim 1427 tarihli Başbakanlık Osmanlı Arşivin-
deki belge bugün arşiv katalogunda şu özet bilgiyle kayıtlıdır:14  “Şey Edebalı’nın kızı ve Çandarlı Sadrazam İbrahim 
Paşa’nın zevcesi Bafehanşah )!?( Hanım nâm-ı diğer Hanım Hatun’un Kudüs-i Şerif’te yaptırdığı medrese umuruna 
tahsis edilmek üzere İznik, Gerede ve Hayrabolu nahiyelerindeki bazı köylerde vakf eylediği gayrimenkullerine mü-

Değerlendirmeler”,  2.	Uluslararası	Hacı	Bektaş	Veli	Hoşgörü	ve	Barış	Sempozyumu 08‐10	Ekim	2015, Nevşehir 2015, s. 21.
12 H.982 )M.1574/1575( tarihli ve TKG.KK.TTd.178 Numaralı Defter-i Mufassal-ı Livā-i Sivas II Tıpkıbasım, Ankara 2014, s. 262.
13 Bursa	Kütüğü, II,  159, 163, 280.
14 Başvekâlet Arşivi )Emîrî Tasnifi-II. Murad devri vesikaları numara: 9(. Uzunçarşılı, Çandarlı Vezir Ailesi, s. 97.  Arşiv bilgilerine nazaran, Bu 

belgenin çok harap vaziyete oluşu dolayısı ile aslına ulaşmak şimdilik mümkün olmamıştır.
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teallik üst tarafı kopmuş, alt tarafı yıpranmış bir vesika...” 15 
Bu kayıtlardan da açıklıkla görüldüğü üzere büyük ihtimalle bir yanlış okuma söz konusudur. Yazının ana kişisi 

olan İsfahan Şah’ın adının bile yanlış okunmuş olması bu düşünceyi desteklemektedir. 
Ede Balı ile karıştırılan Dede Balı kimdir? Bu yazının ana konusu olmamakla beraber konuyu temellendirmek 

açısından ele aldığımızda hakkında kısaca şu bilgilere ulaşıyoruz: Dede Balı, bugün Kütahya ilçesine bağlı Tavşan-
lı’dandır. Burası Yıldırım Bâyezid’in, Germiyanoğlu I. Süleyman Şah’ın )1361-1387( kızı Devlet Hatun ile evlendi-
ğinde cihaz olarak Osmanlılara verilmişti.16 Dede Balı adına ve kendisine bugün Bursa’nın Orhaneli ilçesi olan Hüda-
vendigâr Sancağı’na bağlı Adranos kazasında bazı yerlerin tahsis edildiğine dair tahrir kayıtlarında tesadüf ediyoruz.

Karye-i	Harmancık,	Dede	Balı	evlâdından	Bâyezid	Çelebi	mutasarrıfdır	eşkünci	eşdürür.	Hâne	46	Mücerred	32	Hasıl	337517

Mezra’a-i	Dede	Balı,	Hâsıl	30018

Dede Balı, Orhan Bey döneminde dünyaya gelmiş, sırasıyla I. Murad, Yıldırım Bâyezid ve Çelebi Mehmed 
dönemlerini görmüştür. II. Murad’ın tahta çıktığı yıl olan 1421’de de vefat etmiştir. Dede adından ve Germiyano-
ğullarının Mevlevilerle olan sıhriyeti ve yörede Mevlevîliğin yaygınlığı göz önüne getirildiğinde, kendisinin de bir 
Mevlevî olduğuna hükmedebileceğimiz Dede Balı’nın, döneminin tanınan ve itibar gören mutasavvıflarından olduğu 
anlaşılmaktadır. Dede Balı, aynı zamanda yörenin ilk mülki idarecilerinden Arslan Bey’in de damadıdır.19 Bu hususi-

15 Başbakanlık Osmanlı Arşivi AE.SMRD.II.1/9 HİCRİ 29-12-830.
16 Mustafa Çetin Varlık, Germiyan-oğulları	Tarihi, Ankara 194, s.55-66, Atatürk Ünv. Yay.
17 166	Numaralı	Muhâsebe-i	Vilâyet-i	Anadolu	Defteri	(937/1530), Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Ankara 

1995, s. 175.
18 166	Numaralı	Muhâsebe-i	Vilâyet-i	Anadolu	Defteri	(937/1530), s. 174.
19 Ömer Faruk Dinçel adlı mahalli bir araştırmacının bu yöre ve yöredeki tarihi şahsiyetlerle ilgili çok sayıda dikkat çekici araştırmaları bulun-

maktadır. Biz burada aşağıda linkleri verilen sayfalardaki bilgileri kullandık. Ancak kaynaklar belirtilmediğinden bazı hususların teyid ve 
tashihi gerekebilir. Örnek olarak aşağıya ilgili metnin bir bölümü verilmiştir. 
“Tavşanlı’nın	diğer	bir	önemli	şahsiyeti	de	halk	arasında	Mülayim	Dede	olarak	bilinen	Dede	Bâli’dir.	Dede	Bâli,	Orhan	Bey	döneminde	
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yeti dolayısı ile dikkat çekmiş ve Çandarlı İbrahim Paşa’ya da bu itibarla kızını vermiş olmalıdır. 
İsfahan Şah’ı Bolu ile irtibatlı kılan diğer bir husus ise bu evlilikten doğan oğlu Mahmud Çelebi’dir. Çelebi 

Mehmed’in veziriazamının oğlu olarak II. Murad’ın )1421-1451( kız kardeşlerini evlendirirken kardeşi )Çelebi Meh-
med’in kızı( Hafsa Hatun’u Mahmud Çelebi’ye vermiştir. Mahmud Çelebi Bolu Sancak beyi20  olarak katıldığı Haç-
lılar karşı olan seferde Niş’de )Şehirköy( Hünyadi Yanoş’a esir düşmüştür.  Hanımının ısrarlı teşebbüsleri neticesinde 
yüklü bir”fidye-i necât” veya Semendire’nin iadesi mukabilinde esâretten kurtulmuştur. 

Mahmud Bey’e çelebi izâfesi onun aynı zamanda bir ulema ailesi olan Çandarlılara aidiyeti ve yine Mevlevilikle 
olan irtibatından kaynaklanmış olsa gerektir. 

Bu konuda nihai olarak şu farklı bir hususu da ifade edelim. Eğer kayıtlarda bir karışma söz konusu değilse Hafsa 
Hatun’un, Mahmud Çelebi ile evliliğinden İsfahanşah, Ali Çelebi, Hüseyin Çelebi, Mustafa Çelebi, Hasan Çelebi, 
Mehmed Çelebi adında altı evlâdı dünyaya gelmiştir. Ancak torun İsfahan Şah ile ilgili farklı ve başka bir bilgi mevcut 
değildir.21

KUDÜS VE İSFAHAN ŞAH HATUN MEDRESESİ: 

Kutsal ev-toprak manalarına gelen beytü’lmukaddes, beytü’l makdis, güzel ve kutsal belde anlamlarına gelen 
belde-i tayyibe, belde-i kuds olarak da tavsif edilmiştir. Ayrıca Mekke ve Medine’den sonra üçüncü harem olması 
sebebiyle sâlis-i haremullah olarak da zikredilmektedir.22 Kudüs üç ilahi dinin yani Yahudiliğin, Hıristiyanlığın ve 
Müslümanlığın itibarlı, mühim ve mukaddes bir merkezidir. Kudüs, 638 yılında Halife Hz. Ömer zamanında fethedil-
miş, 1099’da Haçlı işgal etmiş,  1187 yılında ise Selahaddin Eyyubî tarafından tekrar fethedilmiştir.  Daha sonra Yavuz 
Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında 1516’da Osmanlı hâkimiyetine girmiş, 1831-1840 yılları arasında Mehmed 
Ali Paşa’nın idaresinde kaldığı dönem hariç, Aralık 1917’ye kadar, yaklaşık dört asır Osmanlı idaresinde kalmıştır. 
Osmanlı idari teşkilatında Kudüs Kadılığı İstanbul, Edirne, Bursa, Mısır, Mekke, Medine, Şam ve Halep gibi derecesi 
yüksek kadılıklar arasındaydı. 1575 yılından sonra mevleviyet derecesine yükseltilmişti. Memlukların son döneminde 
isyankâr idarecilerin sürgün yeri olan bir şehir, Osmanlı hâkimiyetine girdikten sonra; bilhassa Kanuni Sultan Süley-
man zamanında, Kubbetü’s-Sahra’nın )Ömer Camii( tamiri surların inşası, su yollarının ıslahı gibi imar faaliyetleri 
tekrar canlanmıştı. Bilhassa Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın 1551’de yaptırdığı cami, medrese, han, 
ribat ve imaretten oluşan külliyesi ve bunun için tahsis ettiği geniş vakıflar ile bu canlılık daha da ziyadeleşmişti.23 

Böylece Osmanlı hâkimiyetinde çok önemli bir merkez haline gelen şehirdeki dikkat çeken husus ise medrese 
vakıflarının çokluğudur. Bu müesseseler şehirdeki İslâmî kimliğin yerleşmesi ve müessir hâle gelmesinde önemli bir 
vazifeyi yerine getirmişlerdir. Kudüs, İslâm’ın asıl mukaddes merkezleri olan Mekke ve Medine’den farklı olarak24, 
çeşitli İslâmî anlayışları temsilen hem her mezhebe ait eğitimin verildiği bir medrese çeşitliliği olduğu görülüyor. 
Benzer bir durum Hıristiyanlık için söz konusudur. Hıristiyanlığın çok daha fazla sayıdaki mezheplerine ait ve onların 
eğitim kurumları olan manastır ve kiliselerin mevcudiyeti ve çokluğu, muhtemelen medreselerin bu şekildeki artışını 
tetiklemiş olmalıdır. Bunun Hıristiyanlık karşında bir müdafaa ve manevî tahkimat olarak görüldüğü ve bu anlayışın 

dünyaya	gelmiş,	sırasıyla	I.	Murad,	Yıldırım	Bayezıd	ve	Çelebi	Mehmed	dönemlerini	görmüştür.	II.	Murad’ın	tahta	çıktığı	yıl	olan	1421’de	de	
vefat	etmiştir.	Türbesi,	Mülayim	Tepede	olup	Tavşanlı’nın	da	sembolü	olmuştur.	Dede	Bâli	aynı	zamanda	Arslan	Bey’in	de	damadıdır.	Molla	
Fenarioğlu	tarafından	16.	Yüzyılda	(1521	yılı)	yapılan	bir	teftiş	sonrasında	Harmancık’ın(Bursa’nın	ilçesi)	Sultan	I.	Murad	Hüdavendigâr	
tarafından	Dede	Bâli	oğlu	Çavlı	Bey’e	mülk	olarak	verildiği,	Çavlı	Beyin	de	bu	köyü,	Tavşanlı’nın	merkezi	olan	Pazarköy’de	bulunan	Dede	
Bâli	Zaviyesine	vakfettiği	anlaşılmıştır.	Bugün	Bursa’nın	ilçesi	olan	Harmancık’ın	Dede	Bâli	köyü	vaktiyle	bir	mezraa	olup	Tavşanlı’da	tür-
besi	olan	Dede	Bâli’ye	aitti.	
I.	Murad	Hüdavendigâr’ın,Harmancık’ı	Dede	Bâli’nin	oğlu	Çavlı	Bey’e	vermesinin	yanı	sıra,	kendi	hassı	olan	Köprücek	köyü’nü	de	Arslan	
Bey’e	mülk	olarak	verdiği	439	Numaralı	Muhasebe-i	Vilayet-i	Anadolu	Defterinden	anlaşılmaktadır.”
https://yereltarih.tr.gg/Arslan-Bey.htm;https://yereltarih.tr.gg/Dede-B%E2li.htm;https://yereltarih.tr.gg/Tav%26%23351%3Ban-
l%26%23305%3B-Tarihi.htm  )10.11.2017 tarihli web sayfası(

20 Mahmud Çelebi’nin Bolu sancağında tasarruf ettiği haslar için (BA	TD	86,	Hashâ-yı	mîrlivây-ı	Mahmud	Beg...) bkz. Taş, Tapu Tahrir Defter-
lerine Göre 16. Yüzyılda Bolu Sancağı, s. 65.

21 “Hafsa	Hatun,	Çelebi	Mehmed’in	kızıdır.	Kardeşi	II.	Murad	tarafından	Çandarlızade	vezir-i	âzam	Halil	Paşa’nın	oğlu	ümeradan	Mahmud	
Çelebi’ye	verilmiştir.	Bu	zattan	Isfahan	Şah,	Ali	Çelebi,	Hüseyin	Çelebi,	Hasan	Çelebi,	Mustafa	Çelebi	adında	çocukları	olmuştur.	(Dip	not	2:	
Belleten	XXI.,	253,	kardeşi	II.	Murad’ın	yaptığı	temlikler	hakkında	Topkapı	Saray	Arş.	E.	7351;	tanzim	edilen	Arapça	vakfiyesi	aynı	kaynak	E.	
No.	41221,	mescidin	kitabesi	için	İznik	ve	Bursa	tarihi	136,	147,	167;	Bursa	Kütüğü,	II.,	253;	IV-,137-140.)” M. Çağatay Uluçay, Padişahların 
Kadınları ve Kızları, Ankara 1985, s. 12, TTK; Aynı bilgiyi şurada da görüyoruz: Yılmaz Öztuna, Devletler ve Hanedanlar Türkiye )1074-
1990(, Ankara 1996, Cilt 2, s. 125, KB; İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Çelebi Sultan Mehmed’in Kızı  Selçuk Hatun Kiminle Evlendi”, Belleten 
XXI/82 )1957(, s. 253-260.

22 Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i	Selânikî	(1003-1008/1595-1600), Nşr. Mehmet İpşirli, İstanbul, 1989, Cilt 2, s. 800, İÜ Edebiyat Fakültesi.
23 Kudüs’le ilgili bu genel şuralardan derlenerek özetlenmiştir. Casim Avcı, “Kudüs/Fethedilişinden Haçlı İstilasına Kadar”, TDVİA,  Cilt 26, s. 

327-329; Kâmil Cemîl El-Aselî, “Kudüs”, TDVİA,	Cilt	26, s.335-338; Işın Demirkent, “Kudüs/Haçlılar Dönemi”, TDVİA, Cilt 26: 239-332; 
Cengiz Tomar, “Kudüs/Memlükler Dönemi”, TVDİA, Cilt 26, s. 332-334;  Amy Singer, Osmanlı’da	Hayırseverlik-Kudüs’te	Bir	Haseki	Sultan	
İmaret, Çev. Dilek Şendil, İstanbul 2002, Tarih Vakfı Yurt Yay.

24 Mekke ve Medine’deki İslamî eğitim ve medreseler için bkz. Mustafa Güler, Osmanlı	Devleti’nde	Haremeyn	Vakıfları, İstanbul 2002, s.85-90.
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etki ve yansımasının 20. yüzyıla kadar da devam ettiğini söylemek mümkündür.25

Defter-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerif- Kudüs Vilâyeti Vakıfları Defteri’ne göre “Her biri ayrı ayrı incelemeye tâbi 
tutulacak nitelikteki 95 adet vakıf içinde medreseler önemli bir yer tutmaktadır. Defterde vakıf olan medrese sayısı 
14’tür. Ayrıca bir de Dârü’l-hadis vakf kaydı bulunmaktadır. İsimleri vakıf adlarında yer alan medreseler şunlardır:   
Müzehheriyye Medresesi, Sultan Melikü’n-Nâsır )Salaheddin( Yusuf bin Eyub Medresesi, Emir Mencik Medresesi, 
Muazzamiyetü’l-Hanefyye Medresesi, Mülkiye Medresesi, Hüseyniye Medresesi, Bedri Lülü Gazi Medresesi, Selâ-
miyetü’l-Kübrâ Medresesi, Tablûniyye Medresesi, el-Emir Deniz Medresesi, Mâlikiyyetü’l-maʻrûfe bi’l-Kubbet İmâ-
retü’l-Meğaribe Medresesi, Zeminiye Medresesi, Cevheriyye Medresesi [fukarası için Vücuheddin Vakf], Hankâh-ı 
Esvediyye Medresesi.”26 

Bu alıntıdan anlaşıldığı kadarıyla bu medreselerin kendileri ve vakıfları Kudüs dâhilinde olanlardır. İsfahan Şah 
adına olan medresenin vakıfları muhtemelen Kudüs haricinde olduğu için adı zikredilmemiştir.27 

İsfahan Şah Hatun’un yaşadığı dönem olan 15. yüzyılda Kudüs Osmanlı mülkü olmadığı halde, vakıf sistemin 
mantığı ve işleyişi gereği tesisi edilen vakıflar çerçevesinde orada bu vakıf kurulmuş olmalıdır. Mekke ve Medine 
ile beraber üçüncü harem )sâlis-i haremullah( kabul edilen Kudüs’te tesis edilen vakıflar, Haremeyn vakıfları çerçe-
vesinde işletilir. Haremeyn Vakıfları genellikle vâkıfların, vakfın gelir kaynaklarından, zevâidinden para vakfı ise 
işletilmesinden elde edilecek meblağın bir bölümü Haremeyn’e tahsis etmişlerdir.28 Bu tahsisler de umumiyetle surre 
ile gönderilirdi. Osmanlılar ilk devirlerden itibaren Mekke ve Medine’ye surreler göndermişlerdir. Surre gönderen ilk 
padişahlar Sultan Yıldırım Beyazıt )1388-1403( ve oğlu Sultan Mehmet Çelebi’dir )1413-1421(. Bu dönemde Mem-
luk hâkimiyetinde olan Mekke’ye ve Medine’ye ilave olarak Kudüs’e de Sultan II. Murad )1412-1415( zamanından 
itibaren sureler gönderilmeye başlanmıştır.29 Padişahların yanı sıra Osmanlı hanedanından ve ümerasından da Kudüs 
ahalisine yardım ve vakıflar üzerinden bağışlar yapılmıştır. Bu çerçevede İsfehan Şāh Hanım nām-ı diğer Hanım 
Hātūn’un medīne-i Kudüs-i Şerīf’de binā eylediği medrese’ye de geniş vakıflar tahsis edilmiştir.30 

Sivas Mufassal defterindeki vassalede geçen, “...Mahmiyye-i İslambol’da meclis-i şerʻ-i şerīf-i enverde Kudüs-i 
şerīf’de Hanım Hātūn El-Osmāniye Medresesi Vakfı’nın...” bu ifadelere nazaran,  medresenin bilahare Osmanlı med-
resesi olarak adlandırıldığını görüyoruz.31 Hem bu bilgiyi teyid eden hem de medresenin günümüzdeki durumu ile 
ilgili bilgi veren şu satırlar ilginçtir: “Osmanlı medresesi Eşrefiye medresesinin ve Mathara kapısının arasında bulun-
maktadır. İki kattan oluşmaktadır. Medresenin bir kısmı Mescid-i Aksa’nın dışındadır. Medreseyi Osmanlı ailesinden 
Mahmut Bey in kızı İsfahan Şah Hatun vakfetmiştir. Medrese Mescid-i Aksa’nın avlusuyla eşit seviyededir.1436 
yılında Eşref Baybars döneminden kalmadır. Daha sonra medreseyi Yahudiler zorla ele geçirdiler ve pencerelerini 
taşlarla kapattılar. O pencereler mescidi aksanın avlusuna bakan taraftadır.”32

ÖZET

Bugün Siyasi hudutlarımız dışında kalan Kudüs )-i Şerif(, 10. Yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına kadar 10 asır bizim 
siyasi coğrafyamızın bir parçasıdır. Bununla beraber her üç semavi dinin önemli merkezi olmak itibarı ile hem gönül 

25 Bu konuda bkz. Kenan Ziya Taş, Osmanlının	Son	Cihan	Projesi	Kudüs	Selahaddin	Eyyubi	Külliye-i	İslamiyesi, İstanbul 2016, Post yayınları.
26 Defer-i	Evkâf-ı	Livâ-i	Kuds-i	Şerif- Kudüs Vilâyeti Vakıfları Defteri, Ankara 2015, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yayını; Hüseyin Çınar, 

Defer-i Evkâf-ı Livâ-i Kuds-i Şerîf, Vakıflar Dergisi, Sayı 44 )Aralık 2015(, s. 147.
27 “Kudüs	Evkaf	Defteri’nde	sadece	gelir	kaynağı	bir	vakfa	tahsis	edilen	idari	birimlerin	isimleri	yer	aldığı	için	Kudüs	Şehri’ne	bağlı	köy,	mez-

raa	ve	mahallelerin	tümünü	bir	arada	görebilmemiz	mümkün	olmamaktadır.”	Defer-i	Evkâf-ı	Livâ-i	Kuds-i	Şerif, s. 30.
28 Mustafa Güler, Haremeyn	Vakıfları, s. 144.
29 Münir Atalar Atalar, Osmanlı	Devletinde	Surre-i	Hümâyûn	ve	Surre	Alayları, Ankara 1991, s. 9-14, vd.
30 Defter-i	Mufassal-ı	Livā-i	Sivas,	s. 65, 81, 112, 113i 121

	3-Karye-i	Yenice	tābiʻ-i	Sonisa	Mālikāne	Vakf-ı	Medrese-i	Hatun	der-Kudüs-i	Şerīf	dīvānī	Hāssa-i	Hümāyūn:	Vakf-ı	İsfehan	Şah	Hanım	nām-ı	
diğer	Hanım	Hātūn	der	Livā-i	Sivas:	Karye-i	Yenice	Vakf-ı	Medrese-i	Hātūn	der	Kudüs-i	Şerīf	tābiʻ-i	Sonisa	Kocaeli	Vakfı’nda	tafsīl	olunduğu	
üzere	vakf-ı	mezbūrun	asl	vakfyesi	Fermān	Sanduğu’nda	bā	fermān-ı	ʻālī	mahfūzdur.	Fī-sene	198		(s.	65)
5-Karye-i	İrak	tābiʻ-i	Sonisa	Mālikāne	Vakf-ı	Hanum	Hatun	dīvānī	timār.	Zikr	olunan	karye’ye	bazarı	günü	baʻzı	kimesneler	ednā	metāʻ	ile	
gelüb	tamga	ve	nesne	taleb	olunu	gelmemeğin	kezālik	nesne	vermemeleri	kayd	olundu:	Vakf-ı	İsfehan	Şah	Hanım	nām-ı	diğer	Hanım	Hātūn	
der-Livā-i	Sivas	Karye-i	İrak	tābiʻ-i	Sonisa:	Kocaeli	Vakfı’nda	tafsīl	olunduğu	üzere	vakf-ı	mezbūrun	asl	vakfyesi	Fermān	Sanduğu’nda	bā	
fermān-ı	ʻālī	mahfūzdur.	fī-sene	198	(s.	81)
10-Karye-i	Mülki	tābiʻ-i	Taşābād	Mālikāne:	Vakf-ı	Medrese-i	Hanum	Hatun,	dīvānī	timārVakf-ı	İsfehan	Şah	Hanım	nām-ı	diğer	Hanım	Hatun	
der-Livā-i	Sivas	der-Kudüs-i	Şerīf	Nāhiye-i	Taşābād	(Vassale	bkz.	s	552)	(s.112)
11-Karye-i	Keydoğan	tābiʻ-i	Taşābād	Mālikāne	Vakf-ı	Medrese-i	Hanum	Hatun,	dīvānī	tīmar:	Vakf-ı	İsfehan	Şah	Hanım	nām-ı	diğer	Hanım	
Hatun	der-Livā-i	Sivas	der-Kudüs-i	Şerīf	Nāhiye-i	Taşābād	(Vassale	bkz.	s	552)	(s.	113)
13-Karye-i	Daruma,	tābiʻ-i	Taşābād	Mālikāne	Vakf-ı	Medrese-i	Hanum	Hatun	der-	Kudüs-i	Şerīf	dīvānī	timār.	Hāliyā	Hāssa-i	Hazret-i	Hüdā-
vendigār-ı	Halleda’l-lāhu	mülkehū:	Vakf-ı	İsfehan	Şah	Hanım	nām-ı	diğer	Hanım	Hatun	der-Livā-i	Sivas	der-Kudüs-i	Şerīf	Nāhiye-i	Taşābād	
(Vassale	bkz.	s	552) (s.	121)

31 Defter-i	Mufassal-ı	Livā-i	Sivas, Vassale, s. 552;
32 )10.11.2017 tarihli web sayfası(: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wnNCqBMq3UAJ:mirasimiz.org.tr/sayfa/Mes-

cid-i-Aksada-Bulunan-Osmanli-Eserleri/22+&cd=20&hl=tr&ct=clnk&gl=tr
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ve manevi coğrafyamızın hem de kültür ve medeniyet coğrafyamızın bir merkezi olması ise daha evvelki tarihlere gi-
der. Bu hususiyeti dolayısı ile Türk tarihinin son ve büyük halkalarından biri olan Osmanlı tarihinin ve Osmanlı siyasi 
coğrafyasının da çok hassasiyetle üzerinde durulan bir merkezi olmuştur. Bu sebeple siyasi hâkimiyetin tesisinden 
önce de Osmanlı idarecileri buraya alaka göstermişlerdir. Bunun en müşahhas örneği ise bu bildiriye konu olan İsfa-
han Şah Hatun ve Kudüs’teki medresedir. Osmanlı Arşiv kayıtlarından varlığı tespit edilen ancak hakkında çok fazla 
bilgi bulunmayan İsfahan Şah ve Kudüs’teki vakıf hakkında gerek arşiv kayıtlarından gerekse Osmanlı tarihinin yazılı 
kaynaklarından istifade ile ve bu dönem ile ilgili araştırmalardaki bilgilerden istifade ile bir bildiri hazırlanacaktır. 15. 
Yüzyılda Osmanlı Tarihi’nin önemli bir figürü olan İsfahan Şah ve hayratı ile ilgili bilgiler verilip bir değerlendirme 
yapılacaktır.

İsfahan sözü, dilimizde İran’ın güzelliği ile şöhret bulmuş şehri olan “İsfahan	nısf-ı	Cihan	 (İsfahan,	cihânın	
yarısıdır)” sözünün tedaî ettirdiği insan güzelliğini de ifade eden bir manâ kazanmış olmalıdır. Bu söz çeşitli yerlerde 
ı-i ve e-a seslerinin kelime içinde farklı biçimlerde kullanımından kaynaklanan Isfahan-Isfehan-İsfahan-İsfehan şek-
linde dört farklı söyleniş ve yazılışına tesadüf etmek mümkündür. 33  Biz TDVİA’daki kullanılan ve orijinal yazılıştaki 
 telaffuza daha uygun görünen İsfahan’ı tercih ettik.34 )إصفهان)

İsfahan Şah Hatun, Çandarlı vezir ailesinden Kara Halil Hayreddin Paşa’nın küçük oğlu Çandarlı İbrahim Paşa 
)veziriazamlığı 1421-1429(  ile evli olup bu evlilikten Mahmud adlı bir oğlu olmuş ve Mahmud Bey ise Çelebi Meh-
med’in kızlarından ve II. Murad’ın kız kardeşlerinden Hafsa hatunla evlenmiştir. Böylece İsfahan Şah hem Osmanlı 
hânedânı ile hem de Çandarlı vezir ailesi irtibatlı bir hüviyet kazanmıştır. Babasının adı Dede Balı’dır.35

Bu kısa tanımlamadan da açığa çıktığı üzere İsfahan Şah’la ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için adlarını zik-
rettiğimiz özellikle Çandarlı İbrahim Paşa, Dede Balı ve Mahmud Bey )Çelebi, Paşa( ile birlikte ele alınmalıdır. Bir 
bakıma buna da mecburuz. Çünkü mevcut kaynaklardaki kıt bilgiyi ancak bu yolla zenginleştirmek imkânına sahibiz. 
Bu çerçevede konuyu iki ana bölüm halinde; ilki İsfahan Şah Hatun ile ilgili bilgiler ve kayıtlar diğeri de Kudüs’teki 
medrese ile ilgili bilgiler ve kayıtlar üzerinden ele alacağız.

33 Bugün yazı dilinde pek karşılaşmasak da İstanbul ismi için de benzer söylenişle zaman zaman karşılaşıyoruz. İstanbul-Istanbul gibi. Burada 
bir ironiye de işaret etmek yerinde Lale devrinin ünlü şaire Nedim’in;

 Bu	şehr-i	Sitanbul	ki	bi	misl	ü	behâdır
	 Bir	sengine	yek	pâre	Acem	mülkü	fedâdır
	 Bir	gevher-i	yekpare	iki	bahr	arasında
	 Hurşîd-i	cihan-tâb	ile	tartılsa	sezâdır
 Mısralarında, İsfahan’ın da içinde bulunduğu bütün Acem mülkünü İstanbul’un bir taşına fedâ etmektedir.
34 Osman Gazi Özgüdenli, “İsfahan”, TDVİA, Cilt 22, s. 497-502.
35 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Çandarlı Vezir Ailesi, Ankara 1974, s. 97; Münir Aktepe, “Çandarlı İbrahim Paşa”, TDVİA, Cilt 8, s. 213-214.Alder-

son, ne İsahan Şah’ı ne de Hafsa Hatun’u bu isimlerle tespit edememiştir.  Anthony Dolphin Alderson, Bütün	Yönleriyle	Osmanlı	Hanedanı,	
baskı yeri ve tarihi yok, Yeni Şafak-İz Yayıncılık. 
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EKLER:

EK 1. İBK MC 15, 

Çayvirân ve Avşar adlu köyleri hadleri ve sınurlarıyla merhûm Dedem Bâyezîd-i Hüdâvendgâr –tâbe serâhu- 
mülklüğe vermiş ve merhum babam –nevverallahu merkaduhu- câiz ve musaddak dutmuş hükm-i hümâyûnların gö-
rüb ber-mehmân-ı )?( karar müsellem ve mukarrer dutdum deyu padişahımız –azze nasrahu- hükm-i hümâyûnun gö-
rüp mülkiyet üzere seyyidetü’l- mahziyât merhûme İsfahan Şah Hatun Medresesi’ne vakf etmiş ol vakınâmeyi görüp 
deftere mastûr oldu eski deter sûreti bu hâliyâ ber-karâr-ı sâbık mukârrernâme görülüp deftere sebt olundu. Mukar-
renâmesinde Kudüs-i Şerîf’de olan medreseye vakf etmiş ben dâhî mukarrer dutdum didügi sebebden deftere mastûr 
oldu. Eski defterler sûreti bu. Hâliyâ pâdişâhımız -azze nasruhu- berâtı görülüb deftere sebt olundu ve merhûm hü-
dâvendigâr –tâbe serâhu- berâtı dâhî görüldü. Ba’dehu merhûmân Sultan Mehmed Hân ve Sultan Bâyezîd Hân –tâbe 
serâhumâ- hükümlerinin karyeteyn-i mezkûreteyn halkı pâdişâhımız -e’azallu ensâruhu- hazretlerinin âsitân-ı esmây-ı 
esâsına eyledüb ’arz idüb tecdîd olunmasın taleb etdükleri ecilden pâdişâhımız –halledallahu mülkehu ve saltanehu- 
hazretleri dâhi ba’de’l-yevm zikr olunan karyeler ber-karâr- sâbık tahsîl-i şarti’l-vâkıf-ı sâbık ve berât-ı ahkâm-ı şerîfe 
mûcebince vakfiyet üzere tasarruf olunub halkı dâhî olageldügi üzere cümle ’avârız-ı dîvâniyye ve tekâlif-i ’örfiyeden 
mu’âf ve müsellem olalar deyyu hükm-i şerîf erzânî kılmışlar. Fî evâîl-i Safer sene 919 görülüp deftere kayd olundu. 
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EK2. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi Bolu 
Sancağı 547 numaralı Evkâf Defteri’ndeki vassale ve çözümü
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El-emru merhuma zikrullah
Mollahakzade İshâk el-kâdî bi-askeri Rumili harrehu el- fakirullah şânehu anhü gufire lehüme 
Medîne-i Kudüs-i şerifde vâki’ İsfahân Şâh Hatun Medresesi vakfının bi’l-meşruta ba berât-ı âli mütevellisi olan 

ser-bevvâbîn-i dergâh-ı âlî bâisü’l-haze’l-kitap mir ali bin Mustafa mahmiyye-i İslambol’da meclis-i şer’-i hâtir-i la-
zim’l-tevkirde Bolu sancağı’nda vâki’ Gerede kâzâsı ahalisinden olub Gerede nahiyesine tabi’ der-divan-ı Afşar  1799 
akçe yazulu mülk tımara ber-vech-i  iştirâk ba berat mutasarrıflar olan Mustafa ve Abdullah veledân-ı Musa’dan ba-
emr-i âlî  Âsitaneye ihzâr ettirdiği merkûm Mustafa sipahi  mahzarında üzerine da’va ve takrîr-i kelâm idüb Gerede 
nahiyesine tabi’ Çayviran ve Avşar ve Koncaaliler ve Mankal ve Kabaklar ve Iscılu ve Geçüdlü ve Sungurlar nâm 
karyeler mümtaz ve muayyendir ve sınıruyla bi’l-meşrûta mütevellisi olduğum medrese-i mezbûre  vakfından olub 
kadîmü’leyyamdan berü vakf-ı mezbûr tarafından zabt ve tasarruf ve ’aşar-ı şer’iyye ve rûsûmat-ı vakf-ı mezbûr tara-
fından ahz ve kabz oluna gelmişken merkûm Mustafa sipahî  mezbûre benim ba-beratı mutasarrıf olduğum Afşar tıma-
rı mühakkâtındandır deyu bundan akdem bir defa  müdahaleye tasaddi etmekle halen nakîbü’l-eşrâf olan sabık sadr-ı 
Rumili saadetlü semâhatlü efendi hazretleri huzurunda terafi’-i şer’ i  olduğumuzda arazi nizâ’ı olmağla mahall-i niza 
üzerinde hudûd ve sınıru mu’ayene olunarak terafi’-i şer’i ve ihkâk  olunmak üzere ba-i’lâm Gerede kadısına hitâben 
sadır olan emr-i âlî ile tarafımdan tevkîl eylediğim İbrahim nâm kimesne 1192 senesi rebiülâhîrinin üçüncü günü 
merkûm Mustafa sipahi ile ol tarihde Gerede kadısı bulunan Hasan Efendi’nin mahal-i niza’ üzerine varub cemm-i 
gafîr müslimîn huzûrunda ’akd eylediği meclis-i şer’de terafi’i şer’î olduklarında kura-i mezkûre hudud-ı sınûrları 
ta’yîn ve beyân olunarak defter-i hakani nâtık olduğu üzere kadimü’leyyâmdan berü benim bi’l-meşrûta mütevellisi 
olduğum vakf-ı mezbûr tarafından zabt ve tasarruf ve ’aşar-ı şer’iyye ve rusûmât-ı vakf-ı mezbûr tarafından ahz ve 
kabz olunageldiğini kazâen mezbûr ahalisinden olub arazi-i mezkûreden intifa’ı  olmayan cemm-i gafîr şehadetleriyle 
şöhret ve tevâtüren bi’l-muvâcehe ba’de’l-isbât merkûm Mustafa sipahi dahî kura-i mezkûre kendi tımarı mülhaka-
tından olmayub benim mütevellisi olduğum medrese-i mezbûre vakfı olub ve ’aşâr-ı şeriyye ve rusûmatı ber-minval-i 
Muharrer vakf-ı mezbûr tarafından ahz ve kabz oluna geldiğini bi’t-tavuhu İkrâr ve i’tiraf dahî etmekle vâkıf tarafına 
hüküm olunub sipah-i merkûm Mustafa bi-vechi mu’arazadan men’ ve vekilim mezbûr İbrahim yedine bir kıt’a hüc-
cet-i şer’iyye verilmişken sipah-i merkûm Mustafa kani’ olmayub 1193 senesi hilâlinde husûs-ı mezbûre ba-işaret 
aliyye ve ba-emr-i âlî müvellâ tayin buyrulan Bolu kazasında nâibü’ş-şer’-şerîf es-Seyyid Ahmed Efendi huzurunda 
sipahi-i merkûm Mustafa vekilim mezbûr İbrahim ile tekrâr terafi’ olduklarında mukaddemen Gerede kadısı Hasan 
Efendi’nin mahal-i niza’ üzerinde akd eylediği meclis-i şer’de terafi’ilerinde kura-i mezkûrenin hudûd ve sınurları 
ta’yîn ve beyân olunarak kadimü’l-eyyâmdan beru vakf-ı mezbûr-ı tarafeynden zabt ve tasarruf ve ’aşar-ı şer’iyye ve 
rusûmâtı vakıf tarafından ahz olunageldiği cemm-i gafir şehâdetleriyle sâbit ve sipahi-i merkûmun dahî ber-vech-i 
muharrer ikrâr ve i’tirâf ve taraf-ı vakfa hükm ve mu’arazadan men’ini natıka olan salifü’z-zikr hacz vekilim mezbûr 
İbrahim ibrâz ve sipah-i merkum inkâr etdikde vekîlim mezbûr mazmun-ı hüccet-i mezkûreyi şuhûd-ı ’udülle mu-
vacehesinde bad’el-merkûm Mustafa sipahiyi tekrar bi-vechi mu’arazadan men’ ve hüccet-i mezkûrenin mazmûn-ı 
sübûtun merkûm Seyyid Ahmed Efendi hüccet-i mezkûreye imza ve temhîr ve vuku’u üzere deraliye’ye ’arz ve i’lâm 
etmekle mûcebince lede’ll murafa’a  vakf-ı mezbûre tahrîr ve tahsîs kılınan defter-i hakanide mukayyed ve huccet-i 
mezkûrede münderic salifü’z-zikr kura-i mezkûreye fi-mâ-ba’ad sipah-i merkûm Mustafa müdahale ettirmemek üze-
re yedine İş bu bir kıt’a tuğralı emr-i âlî dahî i’ta buyurulmuşken mezbûr Mustafa sipahi kemal-i ta’yinatdan nâşî 
mütenebbih ve mülzem olmayub ke’l-evvel müdahale bilâ-mûceb ta’arruzdan hâlî olmamakla süâl olunub müdahale 
etmemek üzere kendüye tenbih olmak bi’t-tevliye matlubumdur deyu ba’de’d-da’vâ ve’l-istintâk merkûm Mustafa 
sipahi cevâbında müdde-i mütevelli mezbûrun vekil-i merkûm İbrahim ile bir def’a mahal-i niza’ üzerinde Gerede 
kadısı Hasan Efendi huzurunda vech-i mezkûr üzere mürafa’a ve ba’dehu bir def’a dahî Bolu nâibi Seyyid Ahmed 
Efendi huzurunda mürafa’a ve her birinde ber minval-i muharrer mu’arazadan men’ olunduğum mazmûn-ı müsbet 
Gerede kadısı Hasan Efendi’nin verdiği hükm-i hüccetinin mazmûnunu  vel-hâsıl müdde-i mütevellîye-i mezbûrun 
bâlâda tafsîl olunduğu üzere müddeâsını bi-tamam ikrâr ve i’tirâf edüb lâkin İkinci defa’da Bolu nâibi Seyyid Ahmed 
Efendi huzurunda olan mürafa’amız mahal-i nizaın üzerinde olmamışdır demesi şer’an mesmu-ı va makbûl olmamağ-
la iltifat olunmayub mu’arazadan ba’del-men’ merkûm Mustafa sipahi fî-mâ ba’ad da’vay-ı mezkûreye tasaddi eder 
ise bir def’a şer’ile fasl ve hükm ve hüccet olunan  da’vânın tekrâr istima’ haiz olmadığına ifta buyurulan fetevay-ı 
şerîfe mazmûn-ı münîfi Üzere da’va-ı mezkûreyi hükkâm-ı kirâm isti’madan memnu’lar  olmak şer’i şerife mutabık 
olmağla istima’ olunmayub ısrâr eder ise te’dîb olunacağı kendüye tefhîm olunmağla vech-i meşrûh üzere kalemine 
kayd vürûduyla cevâb verilmek üzere kaydı bâlâsına şerh verülüb kura-i mezkûreyi ber-muceb-i huccet-i mezkûre 
taraf-ı vakıfdan kemâ-fi’s-sâbık mütevelliye-i mir-i mumaileyh ’ala zabt ve tasarruf ve hasılâtını kabz edüb vechen 
minel vücuh ve sebeben mine’l esbâb ve dahl ve  taarruz ve niza’ ve muhalefet ettirilmemek babında mütevell-i mir-i 
mumaileyh yedine Tuğralı emri âlî-şân i’tâ buyurulmak bâbında kibel-i şer’den i’lam olunmağın mâ-hüve’l-vaki’ bit-
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taleb-ketb ve imlâ olundu fî selh-i zi’ka’deti’ş-şerife li-sene-erbe’a ve tisin ve tis’in ve elf. Sadık Yenibahçeli Muhzır 
Mehmed Ağa; Yenibahçeli Muhzar Ağa; Tahtacı Mustafa Ağa; Muhzır Sadık Ağa

EK 3. H.982 )M.1574/1575( tarihli ve TKG.KK.TTd.178 Numaralı Def-
ter-i Mufassal-ı Livā-i Sivas’tan s. 552’de vassale 

Sebeb-i tahrīr-i kitāb oldur ki,
Ashāb-ı hayrātdan merhūme ve mağfūrunlehā İsfehan Şāh Hanım nām-ı diğer Hanım Hātūn ibnet-i El-merhūm 

Edebalı Evkāfı’nın evlādiyet ve meşrūtiyet üzere bi’l-fʻil mütevellīsi olan Dergāh-ı ʻĀlī Kapucubaşı’larından hālā 
Sergulām Baki Hayreddin Paşa zāde İznikī El-Hācc Ali Bey tarafından ber vech-i ātī vekīl olduğu Ahmed bin Ömer ve 
El-Hācc Hasan bin Mehmed şehādetleriyle sābit olan Ahmed efendi ibn-i Hüseyin Mahmiyye-i İslambol’da meclis-i 
şerʻ-i şerīf-i enverde Kudüs-i şerīf’de Hanım Hātūn El-Osmāniye Medresesi Vakfı’nın bā berāt-ı ʻālişān sülüs hisse-
sine mutasarrıf olub bu esnāda Niksar cānibinden bā fermān-ı ʻālī Āsitāne-i ʻaliyyeye ihzār olunan Es-Seyyid Hasan 
Efendi ibn-i Hüseyin müvācehesinde bi’l-vekāle daʻvā ve takrīr-i kelām idüb müvekkilim mezbūrun evlādiyet ve 
meşrūtiyet üzere mütevellīsi olduğu evkāfdan mūmāileyhā İsfehan Şāh Hanım nām-ı diğer Hanım Hātūn’un medīne-i 
Kudüs-i Şerīf’de binā eylediği medresesi evkāfından olub işbu yedimde olan tuğralı bir kıtʻa sūret-i vakfye-i maʻmū-
lünbihāsı derūnunda tafsīl ve beyān olunduğu üzere Anadolu’da Taşābād Kazāsı’nda vākiʻ Belki ve Keydoğan ve 
Taruma ve Milal ve Timurtaş ve Kuruçay nām karyeler ve Sonisa Kazāsı’nda İrak ve Bozyaka ve Yenice karyeleri ve 
Niksar Kazāsı’na tābiʻ İbsimre ve Bedze ve Ladicak ve Bozköy ve Alis ve Kemkes ve Ohtab ve Yaroba ve Morulgan 
ve Yolaltı ve Dertlü nām karyeler ve Kuruköprü nām mezraʻa ve cemīʻ dāhil ve hāric ve enhār ve seyl-i mā’ ve tarīk ve 
menāhici ve abār ve tilāl ve cibāl ve eşbāʻ ve etbāʻ ve levāhıkı ve muzāfāt ve murāfıkı ve mevāziʻ-i büyūt ve merāʻı ve 
eşcār ve kürūm ve mezāriʻ ile vakf-ı mūmāileyhādan ve kadīmden berü kurā-i mezkūr vakf-ı mūmāileyhā tarafından 
zabt ve taʻşīr oluna gelmiş iken merkūm Es-Seyyid Hasan Efendi kurā-i mezkūreyi işbu sene-imübārekede mütevellīsi 
olduğu Hanım Hātūn El-Osmāniye Vakfı olmak üzere mahallerinde zabt ve taʻşīre mübāşeret etmekle menʻ ve defʻ 
olunmak müvekkilim mezbūrun matlūbudur deyü bi’l-vekāle daʻvā ve kurā-i mezkūr kadīmden berü mūmāileyhā 
İsfehanşah Hanım nām-ı diğer Hanım Hātūn vakf-ı tarafından zabt ve taʻşīr oluna geldiğini İrak ve Niksar ve Taşābād 
Kādīları’nın birer kıtʻa iʻlāmlarını ibrāz etdikde gıbbe’s-suʼāl merkūm Es-Seyyid Hasan Efendi dahi hakīkat vech-i 
muharrer üzere olduğunu ikrār ve iʻtirāf lākin kurā-i mezkūr mūmāileyhā İsfehanşah Hātūn’un mülknāme-i hümāyūn 
kaydında mezkūr olmamağla mütevellīsi olduğum Hanım Hātūn El-Osmaniye Evkāfı’ndan olmak üzere zabt ve taʻşīr 
tasaddī etmiş idim el-hāletü hāzihī kurā-i mezkūrda mütevellīsi olduğum vakfın ʻalākası olmayub f’l-hakīka kadīm-
den berü müvekkil-i mezbūrun mütevellīsi olduğu vakf-ı mezbūrdan olduğu benim dahi maʻlūmum olmağla kurā-i 
mezkūrdan keff-i yed eyledim dedikde vākiʻ-i hāl hıfzen li’l-makāl bi’t-taleb ketb olundu. Fi’l-yevmi’lhāmis ʻaşare 
min Zi’l-hicceti’ş-şerīfe li-sene semāne ve tisʻīn ve miʼe ve elf. 

Şuhūdü’l-hāl, Ahmed bin Mehmed, Hasan bin Hüseyin, İsmail bin İbrahim, Osman bin Halil Çavuş el-mübāşir. 
İşbu hüccet-i şerʻiyye Defterhāne-i ʻĀmire’ye kayd ve hıfz olunmak buyuruldu. fī 29 Za. sene 98 

Taʻallaka nazarī bimā fīhi harreretü’l-fakīru ileyhi sübhānehu Mehmed Mekkī el-Kādī bi-Kostantiniyye -gufra 
lehū- )mühür-Mehmed Mekkī( 

Taʻallaka nazarī bimā fīhi Mehmed Sadık el-Kādī bi-ʻAsker-i Anadolu nemakahü’l-ʻabdü’l-fakīru ileyhi Teʻālā 
-gufra lehū- )mühürMehmed Sadık( 

El-Emrü kemā zükira fīhi nemakahü’l-fakīru-ileyhi ʻazze şānuhu Dürrīzāde Es-Seyyid Mehmed Arif el-Kādī 
bi-ʻAsker-i Rumili -gufra lehümā- )mühür- Sālik-i rāh-ı Mehmed Arif



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

626



Arşiv Dairesi Başkanlığı

627





629

A KNOWLEDGE MANAGEMENT APPROACH FOR DIGITAL 
CULTURAL HERITAGE PRESERVATION

Kimiz DALKIR*

INTRODUCTION

Old, new and emerging technologies are increasingly being used for art galleries, museums, national archives 
and even archaeological ruins but there is still a “lack of methodology for the management of cultural heritage know-
ledge from its identification to its promotion” )Hervy et al 2017, p. 45(.  Knowledge management is a very promising 
approach that can help address this gap in methodology.  There are several reasons why KM is a good fit.  Firstly, 
managing historical knowledge requires very specific and specialized approaches.  Secondly, cultural heritage is made 
up of complex, heterogeneous content involving multiple languages and disciplinary domains were different profes-
sionals such as historians, engineers, conservators, computer scientists need to “speak the same language” in order to 
collaborate.  And lastly, there is a strong need to focus on metadata on the heritage objects, not just from a technical 
or ontological dimension but we also need the human dimension in order to interpret and understand the object from 
experts such as historians, as illustrated in Figure 2. 

Figure 1.  Metadata for historical objects

Ottoman archives can be found all over the world, primarily in museums but also in university archives.  For ex-
ample, McGill University has a collection of Ottoman manuscripts in its Islamic Studies Library )Gacek & Yaycioğlu, 
1998(.  These archives are complex cultural heritage objects that are studied by a community made up of diverse pro-
fessionals. Ottoman archives are therefore excellent candidates for a knowledge management methodology to ensure 
their preservation and widespread dissemination.  A KM methodology is a logical value-added complement to the vast 
range of information technologies that can be used for cultural heritage work. 

Knowledge Management approach

Dragoni et al )2017( were among the first researchers to apply KM processes to the digital cultural heritage man-
agement including collaborative creation, management, preservation and visualization of digital collections.  They 
note that KM has already successfully addressed such challenges as multilingual environments and meeting the needs 
of disparate users of digital collections.  There is a need to manage the entire life cycle of digital heritage collections 
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such as the Ottoman archives.  It is not enough to preserve cultural heritage objectives.  They need to be made avail-
able to future generations of users )scholars, the general public for example(.  The processes of documenting, curating 
and preserving cultural artefacts for the long term implies a structured methodology otherwise it will quickly become 
very difficult for the diverse professionals who are working on the same artefacts to share their expertise. 

Ideally, artefacts should be documented using a common or fairly standardized methodology and the descrip-
tions, including metadata, should be easily understood by both human and machine users.  Newer ontologies such 
as the semantic web make this type of machine interoperability possible.  We now need an analogous approach for 
human specialists who often work in different disciplines and multiple languages. A common methodology will help 
all users find, understand and make use of the digital cultural content.  It will also increase the level of knowledge 
sharing among those working within the cultural heritage community such as the community of researchers working 
on the Ottoman archives. 

Knowledge management can provide a standard approach to managing the lifecycle of cultural artefacts.  KM 
can be defined as:  “the deliberate and systematic coordination of an organization’s people, technology, processes and 
structure in order to add value through reuse and innovation” )Dalkir, 2017, p. 4(.  Knowledge is managed throughout 
the useful lifespan of that knowledge by creating, sharing and applying knowledge as well as through the feeding of 
valuable lessons learned and best practices into corporate memory in order to foster continued organizational learn-
ing.  This lifecycle process model is shown in Figure 2. KM can help ensure sustainable access to heritage knowledge 
including ancient texts so that future generations future generations are aware of them, can access and study them.  It 
is quite feasible to apply KM to the collective heritage of a country just as effectively as to organizations.

Figure 2.  The Evans et al. KM lifecycle )Dalkir, 2017(.

In addition to providing a sound approach for managing the lifecycle of a cultural heritage object, KM can pro-
vide best practices for the development of a knowledge portal that can be virtually distributed to allow the community 
of specialists to access the digital versions of the artefacts from anywhere in the world.  The Semantic Web ontology 
can ensure interoperability with a wide range of different user systems to ensure sustainable and easy access to this 
centralized portal.  

KM has also validated the multifaceted taxonomy approach as the best one for the classification of objects that 
have a great deal of complex knowledge required for their interpretation.  A multifaceted taxonomy can easily accom-
modate different perspectives from different specialists on the same archive for example, as each facet can correspond 
to a unique perspective. 

Last but not least, KM can add value to cultural heritage collection management through its long history of suc-
cessful communities of practice or knowledge networks.  These are professional who share a common goal:  while 
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they may “belong” to different disciplines, they all want to study and better understand the Ottoman archive.  They 
are therefore de facto a knowledge network.  A wide variety of technologies, including portals and social media, can 
be used to support this network. All key experts and stakeholders are members and can be provided access to the cen-
tralized knowledge base on the archives. This knowledge base will grow and grow more coherent over time, thanks to 
the use of standardized KM methods, taxonomies and, eventually, culture. 

Illustrative case studies

Case studies to date have focused more on industrial cultural heritage but more examples from archives are ap-
pearing in the scholarly literature.  Organizational examples appear to be mostly from industrial museums such as the 
Chrysler Jeep museum )Xie, 2006( and industrial tourism sites such as the mining museum in South Wales )Wanhill, 
2012(. 

A good example of a community of practice or knowledge network is the cultural heritage community with in-
formation technology computer scientists and engineers )Europe COSCH( as described by Boochs et al )2014(.  The 
authors advocate the development of a global knowledge base that will help all international and interdisciplinary 
stakeholders to document cultural heritage.  

Specialists include developers of measurement systems, software engineers, technology developers, material 
scientists, physicists, chemists, art historians, conservators, archaeologists, curators, among others. These profession-
als who work with cultural heritage objects share the same goal:  to digitally capture and document artefacts.  At a 
minimum, a shared vocabulary is needed for mutual communication, collaboration and synergy.

COSCH )COST action color and space in cultural heritage( makes available standards for protection and preser-
vation of cultural heritage to “scan, document, analyze, understand, model, virtually reconstruct and visualize/publish 
CH [Cultural Heritage] objects”  )p. 81(.  COSCH has two major goals:

To bridge between technical expertise in documentation and expertise in restoration and analysis, and
To reuse already existing knowledge within individual and cross domains for the obvious benefits )p. 84(. 
Cultural artefacts need to be accessible to both specialists/professionals but also the general public.  The knowl-

edge base can be continually added to and thus serve as a scholarly source for future research.  At present, there are 
no standards for describing objects – both 2D and 3D objects )e.g. manuscripts and physical objects such as a statue 
or building(. Information providers and information users need to have a shared vocabulary. The challenge is to bring 
together a heterogeneous group of people together and support them with a central pool of knowledge.  A knowledge 
management approach is therefore a logical place to look to provide such support. The authors note that such a struc-
tured knowledge base will help select the best documentation techniques, help professionals make more informed 
decisions, and make accumulated knowledge available to both the professional and public communities.

There are also quite a few case studies on the successful management of the cultural heritage of an entire coun-
try including the ancient Javanese manuscripts of Kasunanan Surakarta Palace )Florida, 1993(, narratives of expert 
knowledge related to Etruscan cultural heritage )Valtolina, 2016( and Europeana DSI, a digital service infrastructure 
for cultural heritage )Bellini et al, 2013(.  Valtolina describes a form of digital storytelling where domain experts such 
as historians document their expertise so other users can access their knowledge.  These stories are used to combine 
content from different archives that can be accessed through a common standardized ontology so that data can be 
shared while preserving intellectual property rights. 

The Europeana DSI application refers to a new generation digital content service, ECLAP, or European Collected 
Library of Artistic Performance, http://www.eclap.eu(. ECLAP provides semantic computing technologies that allows 
users to mine content and discover new realationships amongst different concepts and users. 

Finally, the Museum of Failed Products is an interesting example1.  This is because there are typically no bad 
ideas in KM.  Organizational learning and lessons learned means failure is important.  We need to document what 
worked but also what did not work in order to continually improve.  We also need to preserve failures and failed prod-
ucts or ideas for the future so as to not reinvent the wheel.  An example is shown in Figure 3.  Coco-Cola black was a 
drink that combined cola with coffee. It was expected that the doubling of caffeine content would prove to be popular 
but unfortunately the drink did not taste very good.  However, many years later, today, we see that the idea of having 
different colors representing different types of flavours was a good idea. 

1 http://www.museumoffailure.se/
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Figure 3.  Coca-Cola Black

Another good example is that of using smart phone apps to promote cultural heritage tourism.  The example is 
that of using augmented virtual reality to explore the city of Nantes in early 1900’s )Hervey et al, 2017(.  A number of 
different people would need to have access to these artefacts including expert historians, engineers, museum curators 
and computer scientists.  In addition, the artefacts need to be accessible not only by all these different experts but also 
the general public.  This is the same case for the Ottoman archives. 

The objective is to be able to look at the evolution of the city of Nantes over time.  A similar application was 
developed for geographical points of interest in the city of Montreal in Quebec Canada )Montréal en histoire(, a smart 
app that is available in four different languages: English, French, Spanish, and Mandarin )Khomsi, 2016(.  This Smart-
phone app has daytime and nighttime walking tours that guide visitors through the various hotspots around the city, 
providing extra content and information.

Another Canadian example is that of archiving, preserving and circulating indigenous/traditional knowledge.  In 
1883, then Canadian Prime Minister John A. MacDonald laid the groundwork for Canada’s residential school system. 
The stated goal was that: 

“the Indian children should be withdrawn as much as possible from the parental influence, and the only way to do 
that would be to put them in central training industrial schools where they will acquire the habits and modes of thought 
of white men”  )MacDonald, 1883, 1108; Historica Canada 2015(.

Unfortunately, this resulting in breaking the connection between the generations and Inuit children were no lon-
ger able to speak their native language and subsequently could not longer learn from their elders.  

One solution was the Mukurto content management2 system which was intended to serve as an  “open source 
community digital archive platform that allows indigenous communities, libraries, archives, and museums to archive, 
preserve, and circulate their cultural materials and knowledge in ways that reinforce their own systems of knowledge 
management...”  )Christen, 2012(.

A good example of how knowledge management can be applied to the cultural heritage objects is the Building 
Information Management )BIM( environment )Simeone et al, 2014(.  In BIM, KM is used to increase collaboration 
among different specialists working on the same archaeological site, in this case, the Castor and Pollux templet at 
Cori, Italy.  Different professionals “are involved in the the investigation, intervention, conservation and maintenance 
phases” )p. 682(.  Any decision to be made on the site must ideally take into account the accumulated information and 
knowledge that has been built up about it.  There is usually a lack of documentation which means that it is difficult 
to get a reliable accurate understanding of the cultural artefacts.  In addition, this information is very contextual and 
depends on the time period of the artefact as well as on the specialty of the professional.  

2 https://www.thestar.com/news/canada/2016/03/12/canada-seeks-traditional-aboriginal-knowledge-on-climate-change.html
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KM helps overcome the problems created by this lack of documentation, information that is stored and collected 
in different places, and a community made of different professionals with their own jargon and tools.  The BIM en-
vironment ensures unambiguous, consistent, coherent coordination of all the knowledge needed to fully understand 
the artefact.  Information can be updated and shared among different actors using the BIM electronic dossier of the 
artefact.  Information consists not only of information about the artefact but also enough semantic information so that 
everyone can understand the semantic contexts )e.g. historical, environmental, social and other contexts(.  While BIM 
has, to date, been used mostly in the design and management of new buildings, Simeone et al )2014( note that it can 
also be used for the tangible and intangible knowledge about heritage objects.  An ontology was used to ensure the 
creation of a standardized knowledge base.  They successfully applied BIM to the temple in Italy to make available 
and accessible all knowledge related to the temple.  

DISCUSSION

Some challenges for archives such as the Ottoman archives include:
	 Difficulties in validating stored information on documented artefacts,
	 Useful data often buried in different repositories,
	 No integration, little coordination among different documentation produced by different actors,
	 Ineffective information management and duplication of tangible knowledge,
	 Unknown unshared intangible knowledge, and
	 Difficult to collaborate during the documentation, restoration and conservation phases 

Some recommendations on addressing these issues using a knowledge management approach are to: )1( apply 
KM to historical knowledge management; )2( document the tacit knowledge of archival experts; and, )3( foster a com-
munity or knowledge network of professionals working on the Ottoman archives.  Each recommendation is described 
in further detail below. 

Historical knowledge management offers a systematic and functional approach to continuous historical analysis 
and learning.  Theoretical models and concrete process lifecycle management methods proven in practice methods 
from KM can be used to preserve content for future reuse.  Historical KM can be based on knowledge found in people 
while at the same time easily integrating new and emergent technologies such as social media crowdsourcing and aug-
mented or virtual reality.  Cultural heritage experts can navigate among real and virtual information worlds in order to 
build on the knowledge base and break down silos between the different professionals working in different disciplines. 
Each heritage object is a valuable source of primary data from which research and conservation activities will retrieve 
new information but will remain inaccessible due to different professions with different tools and different jargon 
)Simeone et al., 2014(.   In this way KM can be used to remember and to learn from the past.

The second recommendation is to document the tacit expert knowledge of these diverse professionals working 
on the same archives. This is sometimes referred to as  “Cultural Wealth” or “Cultural Capital Management” )Martin, 
1996(. Knowledge representation and KM play a key role in documenting intangible aspects of heritage artefacts 
e.g. social and historical contexts.  KM can also help to also build up the knowledge base on the cultural artefacts.  
Knowledge is typically formalized in written form but can also be annotations )e.g. to manuscripts( or other audio-vi-
sual formats.  KM processes such as the documentation of tacit knowledge can help to contextualize cultural heritage 
objects – both with today’s point of reference but also retroactively to the time period in which they were created.  KM 
methods and approaches are therefore very applicable to ancient objects.

Hervey et al )2013( discuss the importance of using a KM-inspired approach in order to ensure the historical 
comprehension of historical objectives such as the Ottoman archives.  Much of understanding an archive in its his-
torical context is tacit such as the role played by political influences, among others.  They applied this approach to a 
research and development project to promote an historical wooden model of Nantes harbour in 1900.  This allowed 
the museum better integrate the vast amount of information and knowledge accumulated on the harbor and made for a 
better collection management.  They were also able to deal with heterogeneous information that was largely tacit – i.e. 
held in people’s minds only and not documented to any extent.  

Hervey et al )2017( further note that cultural heritage objects such as archives are very complex due to the fact 
that there can be different witnesses, different historical contexts and diverse points of view on the same manuscript. 
In order to share historical knowledge about the object, we have to go far beyond digitization.  We need to preserve 
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rich metadata about the object in order to document and preserve the rich context of the object.  This would include 
such dimensions such as geography, time periods, legal information, technological information and other themes.  The 
challenge is how to provide multiple access to professionals with many different types of expertise such as: 
	 engineering tools )3D scanning, modeling(,
	 manipulating objects without damaging them )e.g. conservators(,
	 contemporary period of the object )understanding its environment, validity(
	 archival methods, and 
	 information management methods )and, of course, knowledge management(. 

The authors note that:   
“There is no interdisciplinary method for the process of 
creating, modeling, visualizing and capitalizing historical knowledge.”  )p.45(.
KM can in fact provide this interdisciplinary method. Different actors can have different points of view, objec-

tives, methods, different levels of detail and vocabularies.  They will therefore annotate the objects differently. All 
actors can also identify research needs, lack of information such as missing documents, all the while keeping context 
linked to object )user context, context of historical object.  KM can also provide unexpected information and connec-
tions – serendipity. The benefits of applying KM to historical objects includes sustainable knowledge base, heteroge-
neous multidimensional relationships, knowledge interoperability, and a reusable framework )Laroche et al, 2008(. 

Finally, a third recommendation is that there is a need to better share and disseminate knowledge among disparate 
professionals who need to collaborate and work together.  KM has shown in numerous studies that there is a critical 
role played by trust, reciprocity, shared vocabulary, mutual understanding, and attribution in order to communicate, 
collaborate and successfully achieve a common goal.  Knowledge networks can lead to new means of interaction that 
can lead to the new insights and new research questions.  This in turn can create synergy due to multiple perspectives.  
KM can help the Ottoman Archives community bridge the different disciplines and expertise )technologists, curators, 
conservators, art historians( and help everyone reuse existing knowledge as well as contributing new knowledge 
)Boochs et al., 2014(. The more widely this intangible knowledge is shared throughout the community, the better it 
is preserved and less risk of being lost.  One of the first steps would be to create an expertise locator system )ELS( or 
database identifying the who’s who of Ottoman Archives.  This would consist of a profile together with contact infor-
mation so that everyone could easily find who is an expert in what area and therefore be in a better position to contact 
them and collaborate with them as needed )Dalkir, 2017(. A community of cultural heritage specialists would thus be 
formed connecting everyone working on the Ottoman archives. 

CONCLUSION

Dragoni et al )2017( note that knowledge sharing and preserving is difficult to do for cultural heritage objectives 
because the management of information and knowledge is not standardized.  If a common platform could be devel-
oped based on KM principles, then it would be much easier to find out who has expertise in what area and who has 
already done what with the archives.  Cultural heritage expertise and experience can then be accumulated over time 
and all specialists can make use of and contribute to this growing knowledge based.  Semantic web ontologies can be 
used to ensure interoperability of different types of data and content management systems used by different specialists 
and institutions.  All users should be able to annotate both the cultural heritage objects and their metadata – ideally in 
multiple languages.  This approach was applied to a virtual Italian museum collection over two years and they found 
that 47% of the specialists were connected to one another )Dragoni et al, 2107(.  

The authors’ proposed KM approach is a good starting point to catalyze and grow the cultural heritage commu-
nity around the Ottoman archives.  

The conclusions is clear:  knowledge management approaches can bring a great deal of value to the management 
of cultural heritage artefacts by increasing awareness of who is doing what in a more formal and structured way. 

ABSTRACT

Knowledge management )KM( emerged as an academic discipline and professional practice over the past two de-
cades to become part of every organization’s managerial toolkit )Dalkir, 2017(.  KM consists of systems and processes 
to identify, share and preserve valuable intellectual assets to increase individual, group and organizational learning 
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)Abell & Oxbrow, 2001(.  With time, it became apparent that valuable knowledge is not bound by organizational limits 
and KM began to be applied more broadly to create and manage knowledge organized and utilized for the benefit of a 
country. It is a logical next step to apply lessons learned and best practices from KM processes to the sharing and pres-
ervation of digital cultural archives. This paper proposes applying KM to the Ottoman archives and to the community 
of professionals who work with these archives. 

When KM is hosted by information schools, there is greater convergence with practices such as collection de-
velopment and digital archive management. In parallel, technological improvements in digitization processes and the 
advent of social media such as Instagram have made it easier to capture, classify and preserve visual content, thus 
moving information and knowledge management away from a document or text-centric focus. There are analogies to 
digital cultural heritage in organizations where it is common to have in-house museums of prototypes )e.g. car man-
ufacturers; Xie et al, 2006( or failed innovations such as the Swedish Museum of Failure3.  Extending beyond single 
organizations, regions or countries have preserved industrial sites that today serve as touristic sites, such as the Mining 
Museum in South Wales )Wanhill, 2000(. These are referred to as industrial cultural heritage preservation.  Both Xie 
)2006( and Wanhill )2000( note the development of a common or shared perception of history and what is of value 
that should be preserved.  

Key Words: Knowledge management, cultural heritage, lessons learned, preservation, digital archive management
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MELHAME AİLESİNİN OSMANLI MERKEZİLEŞME 
POLİTİKASINDAKİ ROLÜ

Levent KÜÇÜK*

5. İmparatorluğun XIX. Yüzyıl Sonu Durumu

Tanzimatçılar tüm başarısızlıklarına rağmen gelecekte devam edecek olan modernleşme süreci için kaçınılmaz 
olan bir temel inşa etmişlerdir.  Hukuki ve idari reformlar çok iyi planlanamamış ve uygulamada aksaklıklara uğ-
ramıştır. Bununla birlikte bu reformlar içersinde özellikle demiryolu ve telgraf eski feodal yapının yıkılmasında en 
etkin rolü oynayacak iki argümanı oluşturmuştur.1 Bunun yanı sıra eğitim kurumları üzerinde de yapılan düzenleme 
ve modernleştirme çabaları yeni bir ruhu ve dünyaya ilişkin bir algılayışı olan elit bir sınıf meydana getirilmiştir. Bu 
sınıfın taşradaki temsilcilerinden sayılan Melhame ailesi de Suriye ve Arap dünyasının imparatorluğun yeni politikası 
çerçevesinde dizayn edilmesinde rol alan elit gruplardan birisi durumunda olmuştur.

Abdülhamit imparatorluğun bütünü içinde Yakındoğu’daki Arap vilayetlerine özellikle de  Suriye ’ye özel bir 
önem vermektedir. Balkanlardaki toprak kayıpları onu daha çok Doğu Anadolu ve Arap coğrafyası ile ilgilenmeye 
yöneltmiştir. Arap vilayetlerinin zenginliğini artırarak buraların müreffeh kılınması Suriye, Halep ve Adana’nın Mısır 
benzeri bir yapılanmaya kavuşturulması bu dönemin en önemli hamlelerinden birisi olmuştur.

Bu yeni politik anlayış ilk olarak vilayet idari düzenlemesinde kendisini göstermiştir. 19. yüzyılın son çeyreğine 
kadar genelde Osmanlı vilayet düzenlemesinde Arap vilayetleri en alt sıralarda yer alarak hiyerarşik açıdan önemsiz 
konumda iken Abdülhamit ile birlikte Suriye, Hicaz, Bağdat, Halep ve Basra imparatorluğun en önemli vilayetleri 
konumuna yükseltilmişler, ayrıca bilgili ve tecrübeli idarecilerin atandıkları vilayetler olmuşlardır. 

Bu işin simgesel anlamı daha açık bir şekilde görülmüştür. Çünkü Sultan artık Arap vilayetleri ile özel olarak 
ilgilenmekte ve bu durum demiryolu ulaşımı ve telgraf hatlarının kurulması gibi modernleşme girişimleri sırasında 
kendisini daha net bir şekilde hissettirmektedir. Mesela bu dönemde inşa edilen demiryollarının yüzde 47’si Suriye’de 
yüzde 37’si Anadolu’da sadece yüzde 15’i Rumeli bölgesinde yapılmıştır. Bu durum devletin ve özelde Sultan’ın po-
litikasının Arap vilayetleri için pozitif bir ayrımcılığına işaret etmektedir.

Bunun birlikte eğitim faaliyetlerinde de Arap vilayetleri daha fazla yatırım çekmiştir. İbtidaiye, Rüştiye ve İdadi 
adı verilen ilk, orta ve lise seviyesindeki okullar özellikle bu coğrafyada inşa edilmeye başlamıştır. Beyrut’ta bir lise, 
Şam’da tıp, hukuk, güzel sanatlar ve meslek liseleri açılmak suretiyle bölgenin eğitim donanımı yükseltilmeye çalışıl-
mıştır. Bunun dışında askeri liseler açılırken de Arap vilayetleri ayrıcalıklı kılınmıştır. Taşrada ilk açılan askeri liseler 
Şam, Beyrut ve Bağdat vilayetlerinde olmuştur. Sultan Abdülhamit Arap gençlerin İstanbul’daki büyük okullarda oku-
yabilme olanaklarını artıracak girişimlerde bulunmuştur. Bunlardan birisi Aşiret Mektebi adıyla yeni bir okul açmak 
suretiyle bölgenin çocuklarının yetersizliklerini artırmak olmuştur.2 Seçilen öğrencilerin gelecekte Arap vilayetlerinin 
idaresinde rol alacak yetenek ve donanım sahibi olmaları amaçlanmıştır. Bu düşünce aslında Sultan’ın Arap aşiret-
lerini devlet bünyesi ile daha iyi bütünleştirme siyasetinin kaygısı ile ortaya konulmuştur. Bununla birlikte Tanzimat 
reformları Sultanın davası uğruna eyalet elitlerinin kalplerinin ve zihinlerinin kazanılması gibi ele geçirilmesi çok 
daha zor olan bir amaca ulaşılması için uygun koşullar hazırlamıştır.

*	 Dr.	Öğr	Üyesi,	Ardahan	Üniversitesi,	İBEF	Tarih	Bölümü
1 Bernard Lewis, Modern	Türkiye’ni	Doğuşu,	Çev: Boğaç Babür Turna, Arkadaş Yay. III. Baskı, Ankara, 2009, s. 127 
2 Bayram Kodaman, Sultan	II.	Abdülhamid’in	Doğu	Anadolu	Politikası, İstanbul 1983, s. 97-119
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Sultan Abdulhamit’in devrilmesi sonrası Osmanlı hükümeti tamamen İttihat ve Terakki partisinin denetimine 
geçmiştir. İttihat ve Terakki partisi Arapça konuşulan eyaletlere karşı rejimin siyasal güvenlik ve merkezileşmiş idari 
denetim arayışı çerçevesinde bir politika belirlemiştir.  Bu politika ekseninde eski düzenin bürokratları tavsiye edilip 
yerlerine jön Türk rejimine sadık ve bağımlı yenilerini atamışlardır. Bu uygulama en eski dönemlerden beri Osmanlı 
idari geleneği içerisinde rol almış bazı Arap ailelerin nüfuz kayıplarına yol açmıştır. Abdülhamit döneminde özellikle 
Suriye politikasında El-Azm ve  El- Abid aileleri aktif olarak yer almışlarken İttihat ve Terakki yönetiminde bu ko-
numlarından uzaklaştırılmışlardır.3 İttihat ve terakki hükümetinin gerçek politikası yerel hükümetleri Türkleştirmek 
değil merkezileştirmek olduğu halde, bu politika Arap seçkinleri tarafından yerel halkların isteklerinin dikkate alınma-
ması şeklinde yorumlanarak, Arap nüfusun Osmanlı idaresine karşı soğutulmasında kullanılmıştır. 

Sultan Abdülhamit iktidarı süresince Osmanlıcılık yerine pan islamizm doktrinini daha çok benimsemiştir. Bu 
anlayışı benimsemesi neticesinde kendi konumu daha çok güçlenmiş ayrıca Avrupa hâkimiyetinden kurtulma nokta-
sında İslami bir dayanışma ihtimali oluşmuştur. Bu İslami bağlar siyaseti üzerinde durmak suretiyle imparatorluğun 
Arap halklarının sadakatinin sürekliliğini sağlamıştır. Bu politikasını ileri gelen Müslüman ailelerin üyelerini önemli 
idari görevlere getirmek suretiyle sürdürmüştür. Ancak sadece Müslüman aileleri değil bunun yanı sıra Müslüman 
olmayan Arap aileleri ile de iyi ilişkiler kurmak suretiyle imparatorluğun geleceğini daha çok güvene almak istemiştir. 
Özellikle Suriye ve Lübnan’da önemli miktarda Hıristiyan Arap nüfus bulunmaktadır. Bu toplulukların İslami refor-
mizme karşı tavırlarının nasıl olacağı sorusu Sultan Abdulhamid’in zihnini kurcalamaktadır. Bu grupların 19. Yüzyılın 
başından itibaren ekonomik ve edebi Rönesans evresine girmeleri Mısır’ın Suriye’yi işgali sırasında bölgedeki mis-
yonerlik faaliyetleri sonucu gerçekleşmiştir.  Beyrut, Şam ve Halep gibi şehirlerde açılan okullar Arap Hıristiyanlarını 
olduğu kadar Arap Müslümanlarını da çağdaş, siyasal ve bilimsel düşünceyi bağdaştırmaya sevk etmiştir.

Osmanlıların Arap vilayetlerini fetihlerini takip eden ilk yüzyıldan itibaren merkezi imparatorluk bürokrasisi 
kendisini Sultanın Arap tebaasının günlük hayatına bu kadar direkt bir şekilde yerleştirememiştir. Tanzimat reformları 
imparatorluğun Avrupa eyaletlerini sultanın hükmü altında tutma noktasında başarısızlığa uğrarken Arap vilayetle-
rinin elde tutulması konusunda görece bir başarı elde edilmiştir. Tanzimat reformlarının Arapça konuşan Hıristiyan 
burjuvazi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve reform çabalarını desteklediklerini görmekteyiz. Özellikle eşitlik 
ilkesinin ilgilerini çektiğini söylemek mümkündür.4 Bununla birlikte Sultanın imparatorluğu batı karşısında hasar 
denetimi ve imaj düzeltme girişimlerine her fırsatta hız vermektedir. Özellikle fuarlar, sergiler, bilimsel konferanslar 
gibi uluslararası faaliyetlerde Sultanın meşru otokrat kimliği açık bir şekilde vurgulanmakta ve devletin ödeme gücü 
ve itibarı ile ilgili saygın değerlendirmelerde bulunulmaktadır.5

Osmanlı yönetimi vilayet reformlarını Mehmet Ali Paşanın Suriye’yi işgali sonrası farklı bir yapılanma ile ger-
çekleştirmek suretiyle Suriye vilayetini öncelikle başkentten doğrudan kontrol edebilecek bir konuma dönüştürmüş-
tür. Ardından merkezileşmiş Arabistan bölgesi iç Suriye’nin Halep ve Şam bölgelerinden koparılmıştır ki bu durum 
bölgesel sorunların çözümünde Osmanlı yönetimin farklı yönetim aygıtlarına başvurduğunu göstermektedir. Bu dö-
nemde Osmanlı hükümeti merkezileşme politikası çerçevesinde Arap vilayetlerini daha sıkı denetlemeye, yerel talep 
ve ihtiyaçlara daha fazla kulak vermeye ve yerel meclisler yoluyla bölge ahalisini merkeze bağlı kılmaya çalışmıştır.6

Osmanlı hükümeti Suriye ve Irak topraklarındaki egemenliğine meydan okuyacak rakip güç merkezlerinin çık-
masına fırsat vermemesi gerektiğini 18. Yüzyıldaki deneyimlerinden öğrenmiştir. Bu deneyimler yerel elit aileleri İs-
tanbul güdümüne almak için farklı formüller üretmeye sevk etmiştir. Eyalet Meclisleri7 kurumunun ilk temsil edildiği 
bölgeler Suriye ve Irak bölgeleri olmuştur. Osmanlı hükümeti bu oluşum yoluyla bu coğrafyanın dini yapısının ayrı-
calıklı konumunu sürdürme noktasında etkili bir konum kazanmıştır. Özellikle V. ve VI. Ordunun kurulduğu Suriye 
ve Irak eyaletleri Hicaz bölgesinin güvenliği içinde pilot bölge olarak belirlenmiştir. 

Braudale’in dağlarda yaşayanları idare etmenin güçlüğüne ilişkin tespiti Osmanlı yönetiminin bu bölgedeki iki 
önemli merkezi idaresine alma konusunda zorlamıştır. Lübnan ve Güneydoğu Anadolu denilen bölgeler bu bölgelerde 
yaşayan Dürziler ve Kürt aşiret reislerine verilen özerklik uygulamaları ile dolaylı olarak yönetime dahil edilmişlerdir.8

 Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Batılı devletlerin siyasi ve iktisadi etkilerinin en yoğun hissedil-

3 William L. Cleveland,	Modern	Ortadoğu	Tarihi, Çev: Mehmet Harmancı, Agora Kitaplığı, İstanbul, 2008, s. 158
4 Bruce Masters, Osmanlı	İmparatorluğu’nun	Arapları,1516-1918,	Sosyal	ve	Kültürel	Bir	Tarih,	Çev: Feray Coşkun, Doğan Kitap, İstanbul, 

2017 s. 174
5 Selim Deringil, İktidarın	sembolleri	ve	İdeoloji, II.	Abdulhamid	dönemi(1876-1909), YKY, İstanbul, 2002, s. 179
6 Hanssen, Thomas Philipp and Stefan Weber, The	Empire	in	the	City,	Arab	Provencial	Capitals	in	the	late	Ottoman	Empire,	Orient Institut der 

DMG Beirut, 2002, s. 51
7 1849 yılında yapılan düzenlenme sonrası Eyalet Meclisleri  yönetim, yargı, denetleme, sağlık ve eğitim-öğretim alanlarında tam yetkili kı-

lınmak suretiyle Tanzimat Fermanından hedeflenen politikalar yürürlüğe konulmuştur. Bkz. Ayla Efe, “Tanzimat’ın Eyalet Reformları, 1840-
1860 Silistre Örneği”, Karadeniz	Araştırmaları,	Cilt: 6, Sayı: 22, Yaz: 2009,   s.99

8 Bruce Masters, Osmanlı	İmparatorluğu’nun	Arapları,1516-1918,	Sosyal	ve	Kültürel	Bir	Tarih,	s. 180
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diği yerlerin başında hiç kuşkusuz Lübnan gelmektedir. Beyrut; Cebel-i Lübnan mutasarrıflığının en önemli şehridir. 
1893 yılında burayı ziyaret eden Alman seyyah Von Oppenheim şehri bir Avrupa şehri görünümüne sahip şehir ola-
rak tasvir etmiştir. Bu duruma bölgede açılan misyoner okullarının önemli katkısı olduğu düşünülmektedir. Antura 
koleji gibi okullar batı modelleri ile açılarak Fransızca, İtalyanca, İngilizce, Almanca gibi batı dillerinin Osmanlı 
tebaası gayrimüslimlere öğretilmesinde aktif olmuşlardır.9 Lübnan’daki Hıristiyanların önemli bir kısmını Maruniler 
oluşturur. Latin Katolikler, Yahudiler, Süryaniler, Rum Ortodoks, Rum Katolik ve Ermeniler ise diğer etnik grupları 
oluşturmaktadır. Bu gruplar eğitimlerini açılan misyoner okullarında sürdürmektedirler. Lübnan’da mezhep kimlikle-
rinin politik inşası doğal bir süreç içerisinde oluşmamıştır. Talepler, toplantılar ve her topluluğun liderlerinin baskıları 
neticesinde bölgesel farklılıklar ve elit aileler üzerinden gelişimini tamamlamıştır.10 Melhame ailesi de bu süreçte Ma-
runi mezhebinin temsilcileri konumunu elde etmiştir. Maruni Melhame ailesi Hamid sitemine eklemlenmek suretiyle 
bazı yıkıcı fraksiyonlara sahip olma avantajı kazanmışlardır. 11  Abdulhamit Fransız okul ve şirketleri tarafından etki 
altına alınan Beyrut’u yabancı kimliğinden kurtarmak ve Suriye milliyetçiliğini Beyrut ve Şam arasında bölmek için 
Osmanlılaştırma siyasetini uygulamaya koymuştur.12 Bu siyasette Melhameler vatanları olan Beyrut ile Yıldız arasın-
da canlı bir bağlantı oluşturmuşlardır.

Osmanlı hükümeti Arap vilayetlerinin imparatorluk merkezine olan uzaklığı ile kalabalık göçebe nüfus potan-
siyelleri nedeniyle merkezileştirme politikalarını çok kolay uygulayamamıştır. Bu nedenle bölgedeki askeri varlığını 
güçlendirmek ve bölgenin vilayet yönetimleri ıslah etmek suretiyle merkeze bağlılıklarını artırmayı amaçlamaktaydı. 
Ayrıca bölgenin Hıristiyan unsurlarına 1876 anayasası çerçevesinde daha fazla temsil hakkı verilerek onların mil-
liyetçi ayaklanmalara girişmelerine engel olmaktaydı.13 Ayrıca askeri ve mülki idarede Arapların sayısal ve nüfuz 
açısından önem kazanmaları da bu döneme rastlamıştır.14  Bu dönemde Sultan’ın mabeyn idaresindeki Arap etkisinin 
üç önemli temsilciliğini Ebu’l Hüda, Şeyh Zafir ve İzzet Paşa üstlenmiştir. Müslüman kimlikli bu ailelere ek olarak 
Hıristiyan Maruni bir aile olan Melhameler de Arap etkisinin farklı bir boyutunu temsil etmişlerdir.15 Bununla birlikte 
dönemin bazı batılı yazarları Müslüman veya Hıristiyan Arapların bu dönemde İstanbul’da temsil edildikleri kişiler 
aracılığı ile kontrol edilmeye çalışıldığına vurgu yapmışlardır. Mesela Ebu’l Hüda, İzzet ve Selim Melhame’nin basit 
ve kaba birer casus olduklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken Abdülhamid’in Tatar ve Çerkesler gibi bazı 
unsurları da kendine bağlamak suretiyle bu toplulukların olası ulusal hareketlere girişmelerine engel olduğunu dile 
getirmişlerdir.16 

Suriye ve Lübnan bölgesindeki en etkili ailelerden birisi Lübnanlı Maruni bir aile olan Melhame ailesidir. Bu 
ailenin fertleri özellikle Sultan Abdulhamit döneminde Osmanlı idari mekanizmasının önemli noktalarında görevler 
yapmak suretiyle hem kişisel manada prestij ve ekonomik nüfuz elde etmişler hem de imparatorluğun Arap vilayetle-
rine yönelik merkezileşme politikasına destek olmuşlardır.

Lübnan elitleri batılı diplomat ve misyonerler tarafından ayrıcalık tanınan kimlik kategorilerini benimseyerek 
değişen dünya düzeninde kendine bir yer edinmeye çalışmaktadırlar. Bu kategori içerisinde Melhame ailesi önemli 
bir avantaj elde ederek Sultan Abdulhamit’in gözde bürokratları arasına girmişlerdir. Maruni ve Dürziler arasında 
Lübnan’da meydana gelen rekabet hem ipek ticareti konusunda hem de bölgenin valiliği konusunda cemaatleri iyice 
birbirlerine düşman durumuna getirmiştir. Akdeniz ve Lübnan dağları arasında uzanan bölgede Maruniler Dürzilere 
nazaran Osmanlı yönetimine daha yakın olmuşlar ve bir takım politik ayrıcalıklar elde etmişlerdir.

Osmanlı son  döneminde Suriye mebusu olarak I. mecliste yer alan Halil Ganem, Lübnanlı Emir Arslan ve Ka-
tolik bir Papaz olan Abbe Kateb Fransa merkezli olarak Suriye komitesi adı ile bir çalışma grubu oluşturmuşlardır. 
Osmanlı devletinin sakinlerine ırk ve inanç ayrımı yapılmaksızın güvenli bir hürriyet bahşedilmesi düşüncesini savun-
maktadırlar.17 Programları İttihat ve terakki partisinin programı ile örtüşmektedir. Abdulhamit’in bu muhalif anlayış 
karşısında diğer Suriye seçkinleri ile ittifak kurması, onlara önemli görevler vermesi ve merkezileşme politikasında 
onlardan yararlanması onun politik stratejisini oluşturmaktadır.

9 Adnan Şişman,	XX.	Yüzyıl	Başlarında	Yabancı	Devletlerin	Kültürel	ve	Sosyal	Müesseseleri,	AKDTYK Yay. Ankara, 2006, s. 83
10 Ussama Makdisi, The	Culture	of	Sectarianism	Community,	History,	and	Violence	in	Nineteenth	Century	Ottoman	Lebanon, Universty of Ca-

lifornia Press, Berkeley, 2000, s. 77
11 John Spagnolo, France	&Ottoman	Lebanon,	1861-1914, Anchor Press, 1977, s. 202
12 Philip Mansel, Levant,	Akdeniz’de	İhtişam	ve	Felaketler,	Çev: Nigar Nigar Alemdar, Everest Yayınları, İstanbul, 2011, s. 211
13 Hasan Kayalı,	Jön	Türkler	ve	Araplar,	Osmanlıcılık,	Erken	Arap	Milliyetçiliği	ve	İslamcılık,	1908-1918,	Çev: Türkan Yöney, Türkiye İş Ban-

kası Yayınları, İstanbul, 2018, s. 38
14 François Georgeon,	Sultan	Abdülhamid,	Çev: Ali Berktay, İletişim Yayınları, İstanbul,2006, s.253
15 Caesar E. Farah, Arabs	and	Ottomans:	A	Checkred	Relationship, Analecte Isisiana , s. LXIII. The ISIS Press İstanbul, 2002, s. 396
16 Eugene Jung, Les	Puissances	Devant	La	Revolte	Arabe,	Librairie	Hachette,	Paris,	1906,	s.	27
17 Şerif Mardin, Jön	Türklerin	Siyasi	Fikirleri,	1895-1908,	İletişim Yay, İstanbul, 1992, s. 44
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6. Melhame Ailesinin Üyeleri ve Pozisyonları

Altı Melhame kardeş, Selim, Necib, Habib, Philippe, Alexandre ve Şükrü, Osmanlı ve Arapça anılarda, Türk 
edebiyatında ve Lübnan tarih yazımında çok sayıda dağınık referansta karşımıza çıkmaktadırlar. Osmanlı ve Avru-
pa arşivlerinde sıklıkla yer almaktadırlar. Bu makalede  Osmanlı tarihinin son döneminde merkez ve taşra ilişkileri 
bağlamında Suriyeli bir Hıristiyan ailenin Osmanlı merkez bürokrasisi içinde elde ettiği konum ve bu konumdan 
kaynaklanan ilişkiler ağı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Melhame ailesinin Levanten ağlar kapsamındaki faaliyetleri 
batı basınında sıklıkla yer almıştır. Aile fertlerinin imtiyazlı ekonomik faaliyetleri onların batılı diplomat ve tüccarlarla 
daha fazla ilişkide bulunmalarına yön vermiştir.18 Bunlar arasında 5 Temmuz 1898 tarihi The Manchester Guardian 
gazetesinde hükümetin gizli bir şekilde yürüttüğü İstanbul demiryolu ve Beyrut su şirketlerinin imtiyaz ilişkileri 
British Enterprise in Turkey başlıklı bir makalede ele alınmıştır. Bu makalede söz konusu imtiyaz ilişkisinin 60 yıllık 
süre ile % 6 üzerinden yürütüldüğü ve Melhame kardeşlerin bu imtiyaz ilişkisinde belirleyici olduğuna değinilmiştir.19 
Yine aynı gazetenin 26 Ağustos 1908 tarihili sayısında Habib Melhame’nin bir soruşturma geçirip aklandığı hususu 
ile birlikte The New Era in Turkey başlıklı makalede yeni dönemde İngiliz tüccarların ticari ayrıcalıklarını kaybetmek-
te olduğu haberi British Merchants Missing Oppurtunities of Trade başlığı ile vurgulanmıştır.20  1908 tarihli Beyrut 
Vilayet salnamesinde aile üyelerinden Selim, Necip, Habib ve Philip Melhame’nin idari görevleri ile aldıkları nişan ve 
rütbelere yer verilmiştir.21 Necip Melhame hem Abdulhamid’e karşı düzenlenen suikast soruşturmasını yürütmüş hem 
de İstanbul’da benzer asayiş problemlerinin çözümü işi ile görevlendirilmiştir. Bazı durumlarda bizzat bazı kumpaslar 
kurduğuna ilişkin haberler de yer almıştır. Bunlardan birisi İstanbul’da yalısı yakınında patlatılan bombanın kendisini 
korkutma amacını taşıyan provakatif bir eylem olduğuna ilişkin bir haberden oluşmaktadır.22

Selim Melhame ünlü Levanten ailelerden olan Crespin ailesinin23 kızları Aimee Lucie Clementine Crespin ile 3 
Kasım 1881 yılında İstanbul’da evlenmiştir. Ailenin evlilik törenlerine dönemin önemli diplomatlarından olan Bla-
cque24 bey’de şahitlik etmiştir. Aile sıraselvilerde görkemli bir konakta oturmaktadır. 7 çocukları olmuştur. Bunlardan 
üçü erkek olan Charles Alexandre Essad, Joseph Marie Nehad ve Halim Melhame isimlerindedir. Charles Alexandre 
küçük yaşta ölmüştür. Kızları ise dört tanedir. Ve isimleri Myriam, Selma, Leyla ve Feride’dir. Bu dört kızı da önemli 
asilzade aileler ile evlilik yapmışlardır. Mariam Melhame alman asilzadelerinden Wilderich Frederich von Fürsten-
berg ile evlenmiştir. Selma melhame de yine bir diğer alman Hans Melchior von Scholtheim ile evlenmiştir.25 Leyla 
melhame ise Fransız asillerinden Raymond de Boullache ile evlenmiştir. Diğer kızı Feride ise Osmanlı ordusunun mo-
dernizasyonunda da görev almış olan İtalyan General Giovanni Romei Longhena26 ile evlilik yapmıştır.  Aile kızlarını 
Levanten ağ içerisindeki önemli aileler ile evlendirmek suretiyle ekonomik ve siyasal nüfuzlarını Osmanlı hükümeti 
nezdinde kolaylıkla sürdürmüştür. Hatta Selim Melhame 1908 Jön Türk devrimi sonrası damadının İtalyan elçiliği ile 
bağlarını kullanmak suretiyle yurt dışına kaçmıştır. Selim Melhame’nin erkek çocuklarından Halim Melhame uzun 
yıllar Almanya’da yaşamıştır. Hatta Almanya’nın Freiburg üniversitesinde Hukuk ve siyaset bilimi kürsüsünde Lüb-
nan üzerine doktora tezini 1915 yılında tamamlamıştır. Tezde temel argüman Lübnan bölgesinde Maruni ve Dürziler 
arasında iktidar rekabeti ile Osmanlı valilerinin üstlenmiş olduğu politik hamleler üzerinde olmuştur. Ayrıca Mehmet 
Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşanın Suriye’yi ele geçirmesi sonrası burada kral naibliğini üstlenen II. Beşir’in reform 
hamlelerine yer verilmiştir. Özellikle Beşir döneminde hukuk sisteminin tesis edilmesi ve ikisi Maruni biri Dürzi üyeli 
mahkemelerin kuruluşunun Lübnan tarihi açısından oldukça dikkat çekici olduğuna yer verilmiştir.27 

Selim Melhame’nin kızlarından Marry Melhame Von Fürstenberg isimli bir Alman asilzade ile evlendikten sonra 
Almanya’ya taşınmış orada Oryantalist ve linguistik üzerinde çalışmalarda bulunmuştur. Şiirlerinde Lübnan’a olan 
özlemini de dile getirmiştir.

18 British Newspaper, Archieve, “Army and Navy Gazette 8 Ağustos 1908” tarihli sayısında yayınlanan England and Ottoman Crisis isimli 
makalede  Alman hükümetinin Osmanlı ordusunun yeniden organizasyonu ve küçük Asya ile Suriye demiryolu projesindeki ortaklığının 
sürdürülmesinde Ferid, İzzet, Zeki paşalar ile birlikte Selim, Necip ve Habib Melhame kardeşlerin önemli rollerinin olduğu vurgulanmıştır. 

19 British Newspaper, Archieve, “ The Manhester Guardian )5 Temmuz 1898( “British Enterprise in Turkey” 
20 British Newspaper, Archieve, “ The Manhester Guardian )26 Ağustos 1908( “New Era in Turkey”
21 Salname-i	Vilayet-i	Beyrut, 1326/1908, s.217
22 British Newspaper, Archieve, “The Times of İndia”, 7 Ağustos 1907, “Bomb Explosion, A Contantinople Mystery”
23 Frank Castiglione, “Levantine, Dragomans in Nineteenth Century İstanbul, The Pisanis, The British and Issues of Subjecthood”, Osmanlı	

Araştırmaları,  XLIV, 2014, 173 Crespin ailesi Pera’daki Fransız korumasında olan önemli elit ailelerden birisidir.
24 1824 1895 tarihleri arasında yaşamış olan Edouard Blak bey 1867 ile 1873 tarihleri arasında Osmanlı devleti’nin  Washington ve 1890  ile 

1892 tarihleri arasında Bükreş elçisi olarak görev yapmıştır. Bkz. Sinan Kuneralp, Son	Dönem	Osmanlı	Erkân	ve	Ricali,	1839-1922,	ISIS 
Yayınevi, İstanbul, 1999, s. 68

25 Hans Melchior von Scholtheim Alman ordusunda teğmen ve büyük elçilikde askeri ateşedir. Protestan bir aileden gelmektedir. Babası Alman-
ya’da Saksonya dükünün odacılığı görevini yürütmektedir.

26 Süleyman Kani İrtem, Bilinmeyen	Abdülhamid,	Hususi	ve	Siyasi	Hayatı,	Hazırlayan: Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları, İstanbul, 
2003, s. 185 Romei Paşa’nın Selim Melhame paşanın damadı olması hasebiyle Sultan Abdülhamid’in yaver-i Ekremleri arasında olduğundan 
bahsedilmiştir.

27 Halim Bey Melhame, Der	Libanon,	İnaugural	Dissertation	Erlangung	Der	Doktorwürde,	Albert Ludwings Universitat, Freiburg, 1915
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Fransız korumasında olan Alexandre Crespin, kızı Aim’ee’nin Osmanlı tebeası Selim Melhame ile olan evliliğine 
razı olduğu zaman, Arap vilayetlerinden gelen  bu genç bürokratın hiçbir Avrupa ülkesine ait  pasaportu olamdığı gibi 
herhangi  bir Avrupa ülkesi tarafından da  koruma statüsü elde etmediği görülmektedir. Bununla birlikte bundan son-
raki süreçte Melhamelerin politik ayrıcalıklar elde etmesi hem Avrupalı devletlerin Osmanlı ülkesi içinde yerel ağlar 
kurma gereksinimi hem de Osmanlıların Avrupa ülkeleri ile temaslarını sağlayacak olan Hıristiyan devlet adamlarına 
olan ihtiyaçları çerçevesinde anlaşılabilir.

Selim Melhame Crespin ailesinin kızı ile evlenmiştir. Çünkü Levanten ağ sürdürülmek istenmiştir. Levanten 
ağlar topluluğunda, Crespins ve Glavanys gibi Fransız Katolikleri nesiller boyu Levant topluluğunun zirvesinde yer 
almışlardır. Selim bilinçli olarak ailenin geleceğini kıta Avrupa’sında hazırlamış olmalıdır. Dört kızı, İtalyan ve Alman 
aristokrasisi ile evlendi. İtalyan mahkemesiyle olan bağları, 1895 yılında İtalya Krallığı’nın Emri olan Kral Umberto 
tarafından kabul edilmesinde etkili olmuştur. Selim bey bundan üç yıl sonra Alman  İmparatoru II. Wilhelm’in Yıldız 
sarayında konaklaması ve ardından Lübnan ve Filistin’e yolculuğunun organizasyon komitesinde bulunmuştur. Bu 
yolculuk sırasında Osmanlı ülkesinde yaşanan Ermeni krizi üzerine çıkan uluslararası çığlıkların ardından Alman-Os-
manlı dostluğunun sağlamlaştırılmasında aracı rol üstlenmiştir.

Bu çalışma da Melhame ailesini dışlamak ve suçlamak iddiasında olmadan Osmanlı bürokratları ve benzer giri-
şimcilerin hem çevrelerinin yakınlaşmalarını aydınlatmak hem de kötü niyetli olup olmadıkları sorusuna yanıt bulmuş 
olacağız. Bununla birlikte Türk, Arap yada Müslüman-Hıristiyan veya yabancı yerli kavramları üzerinden karmaşık 
toplumsal ve söylemsel öğelerin Osmanlı eyaletlerinde ve kamu dışı alanlarda nasıl hakim kılındıkları da anlaşılacaktır.

Melhame ailesinin bireyleri merkezi hükümet ile yerel arasındaki arabuluculuk yapmak suretiyle hükümdarın 
Arap coğrafyasına olan ilgisinde vasıta rolü üstlendiler. Bununla birlikte aile üyeleri yetenekli, kendi kendilerine ye-
tişmiş profesyoneller olarak da öne çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda yönetim ve hareketliliğin daha geniş çaplı 
değişim göstergelerinin ortaya konulması bürokratik kariyer modellerinin patronaj ağlarına nasıl bağımlı olduğunu da 
gözler önüne serecektir.

Osmanlı hükümeti Lübnan’daki Maruni ve Dürziler arasındaki rekabeti daha çok Maruniler üzerinden kontrol 
etmeye çalışmıştır. Bu kontrol sürecinde Maruni kökenli danışmanları olan Melhame’ler Ortadoğu özelinde Suriye ve 
Lübnan politikasında belirleyici olmuşlardır.28

Abdulahamit’in tarzı;  imparatorluk kapılarını sadık Levantenlere sonuna kadar açmak şeklinde olunca Osmanlı 
imparatorluğu ile devletlerarası imtiyaz sistemleri arasında faaliyet gösteren sosyolojik grupların ortaya çıkışı ve 
sosyo- ekonomik nüfuz elde etmeleri kaçınılmaz olmuştur. Yerleşik Levant aileleri, saflarını Sultan Hamid’in devlet 
aygıtının içinde iyi konumlandırılmış Osmanlı Hristiyanları üzerinden gerçekleştirmek suretiyle ekonomik ve siyasal 
nüfuzlarını kolaylıkla sürdürmüşlerdir.

Selim Melhame’nin Abdulhamid rejimi içerisinde nasıl bir fonksiyona sahip olduğu konusunda dönemin bazı 
paşalarının yazmış oldukları anılarda ortak bir tema göze çarpmaktadır ki Melhame ailesinin bu dönemde üstlenmiş 
olduğu misyonu göstermesi açısından önemlidir. Aile Osmanlı hükümetinin batı ile olan ilişkilerinde hem bir Levan-
ten aile olarak hem de Osmanlı tebeasının bir üyesi olarak kendi konumlarını güçlü kılma esasını uygulamışlardır.29 
Bu dönemde Osmanlı hükümeti için oldukça sıkıntılı bir konu olan Lorando30 davasının yurtdışındaki takibatı ile ilgili 
olarak Selim Melhame bizzat Sultan tarafından görevlendirilmiştir.

Yine Daily Telgraph gazetesinin 31 Mayıs 1909 tarihli sayısında yayımlanan “Turkey’s New Regime Sultan’s 
Decree To The Army” isimli makalede İzzet paşa, Münir Paşa ve Selim Melhame’nin yurt dışında olduklarından ve 
yolsuzlukla suçlandıklarından bahsedilmiştir.31 Buna benzer bir durum Necip Melhame paşa’nın Paris Sefareti Müs-
teşarlığı’nın Fransız dışişleri bakanı Mösyo  Hanotaux’ tarafından tanınmadığı ve İstanbul’a dönmesi konusunda ısrar 
ettiği bilgileri ile yer almıştır. Necip Melhame Paşa’nın Bulgar prensi Ferdinad  ile yaşamış olduğu polemiğin Bab-ı 
Ali’yi sıkıntılı bir sürece sokmasına rağmen Yıldız ve Sultan Abdulhamid, Necip Melhame’nin tavrını olumlu karşıla-
yarak taltif etme yolunu izlemişlerdir ki Sultan nazarında Melhamelerin edindiği mevkii göstermesi açısından önem-
lidir.32 Bununla birlikte La Figaro gazetesinde 5 Ekim 1906 tarihinde çıkan “Muhafazakar Türk” isimli bir makalede 

28 Caser E. Farah, The	Politics	of	Interventionisim	in	Ottoman	Lebanon,	1830-1861, Center for Lebanese Studies, I. B. Tauris Publishers, Lon-
don, 2000, s. 359

29 Tahsin Paşa, Sultan	Abdülhamid,	Tahsin	Paşa’nın	Yıldız	Hatıraları,	Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 1990, s. 100
30 Lorando- Tübini  Davası, “Bu  iki Fransızın vâktile verdikleri paralar konselide faizleri ve kömür mubayaası için değil, Sultan Abdülâziz’in 

hal’i masrafı için alınmıştır.” Bkz. Salih Münir Çorlu, Eski	Zamanlarımıza	Aid Kıssalar, Lorando	-Tübini	Davası,		Ayrıca	Semih	Sefer,	Osmanlı	
Devleti’nde	Faaliyet	Gösteren	Banker	Lorando	ve	Tübini	Aileleri,	İstanbul Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 
2017, s. 93

31 British Newspaper Archieve, “Daily Telgraph Gazette, 31 May 1909”, “Turkey’s New Regime Sultan’s Decree To The Army Page. 9
32 Said Paşa, Sadrazam	Said	Paşa	Anılar,	Aktaran:	Şemsettin	Kutlu,	Hür Yayın ve Ticaret AŞ İstanbul, 1977, s. 205
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İzzet ve Necip Melhame paşaların Yusuf İzzeddin Efendi ile ilişkilerinin olduğu yönünde hatta danışmanı olduklarına 
ilişkin bir değerlendirme yer almıştır.33 Ancak bu ilişki teyit edilememiştir.

Batı basınında Melhame ailesinin sıklıkla yer alması ailenin Levanten kimliğinin çok uluslu ticari ağlarından 
kaynaklanmaktadır. Selim Melhame kardeşi Necip Melhame’nin Jön Türk rejimi tarafından tutuklanması sonrası “Bir 
rejimin Tasfiyesi” isimli yayınladığı bir makalede Avrupalı Levanten dostlarına çağrıda bulunarak, hukuksuzluğun 
düzeltilmesi için aracı olmalarını istemiştir.34 

Schmitt, Levantenleri 19. yüzyılda Osmanlı Devletinin derin dönüşümlerinden ayrı ve karşıt duran, dar görüşlü 
bir kimlik halinde tasvir ediyor. Onun belirttiği gibi, Levant elitleri Katolik olmayan ve düşük sınıf Avrupalılara göre 
ayrımcı, hiyerarşik ve dışlayıcı nitelikte olsalardı, kimlik iddiaları eleştirel olmayan bir şekilde analitik bir kategori 
olarak benimsenmemiş olurlardı.35 Osmanlı coğrafyasında bulunan Levantenleri Avrupa konsoloslukları ve Osmanlı 
makamları arasındaki girift ilişkilerinin sürdürülmesinde rol oynayan gruplar olarak ele almak daha doğru bir yakla-
şım olacaktır.

Türk tarih yazımı, Sultan Abdülhamit’in egemenliğini, Tanzimat reformlarından Kemalist demokrasiye ve laik-
liğe doğru otoriter bir kesinti olarak görmüştür. II. Abdülhamit’in Hıristiyan Batı ile mücadele etmek için Pan-İslamcı 
hevesinden vazgeçtiği yönündeki batı kaynaklarının iddiaları kısmen doğru olmakla birlikte eksik bir değerlendirme 
durumundadır.  Bu durum hem batılı araştırmacılar hem de İslam revizyonistleri tarafından yapılmıştır. Hasan Kaya-
lı Osmanlı Anayasal dönemleri ile ilgili çalışmasında “Araplar ve Yahudiler için imparatorluk ahlaksızlığının pasif 
faydalanıcıları değil, geç Osmanlı politikalarının karmaşık ajanları”36 ifadesini kullanmıştır. Bu düşüncenin doğruluk 
oranını bu türden ailelerin ilişkiler ağından anlamak mümkündür.

Bu aileden Selim dışında Kayser Ferid37, Mişel38, Antuan39, Nihad40 Melhame doğrudan Osmanlı idari mekaniz-
masının bu dönemde önem kazanan sivil bürokrasisine dahil olmuşlardır. Bu kişilerin ile ilgili sicil dosyaları devlet 
arşivleri sicil-i ahval defterlerinde yer almaktadır. Ailenin çok önemli bir kısmı eğitimlerini Kahire’de bulunan Fransız 
hukuk mektebinde tamamlamıştır.41 Merkeziyetçi yönetim anlayışını yerleştirip, yaygınlaştırmak için yapılan giri-
şimler, II. Abdülhamid ile birlikte zirveye çıkmıştır. II. Mahmud´un ölümünden sonra, Bâbıâli´de güçlü bürokratların 
işbaşında olması ve gücü sarayda toplayacak nitelikte hükümdarların olmaması, dengeleri Bâbıâli ve sivil bürokrasi 
lehine değiştirmiştir. Bu durum, sivil bürokrasinin gelişmesinin baslıca sebebidir. II. Abdülhamid, dedesi Sultan II. 
Mahmud´un izinden giderek, devleti merkezileştirme çabası içine girmiştir.

Süveyş kanalının açılması sonrası Osmanlı yönetimi ticari potansiyeli düşen Halep, Şam, Musul hatta Beyrut 
için bu coğrafya halkını Osmanlı yönetimine bağlamak için yerel unsurlara daha fazla hak ve imtiyazlar tanıyacaktır.42 
Modern tarım faaliyetleri ile ekilebilir arazi kullanımı ile sulama projeleri çerçevesinde imparatorluğun Arap vilayet-

33 Paul Fesch, Abdülhamid’in	Son	Günlerinde	İstanbul, Çev. Erol Üyepazarcı, Pera Turizm ve Ticaret A: Ş. Yayınları, İstanbul, 1999, s. 176
34 “La liquidation d’un regime”  Correspondance	D’orinet,	Page	300	(	Bu	mektubu	yeni	aldım.	Sevgili	dostum,	Demir	Adam’ın	konusunu	“Ma-

kedonya”	ya	da	Osmanlı	İmparatorluğu’nun	iç	ve	dış	politikasına	ilişkin	diğer	sorular	arasında	okudum,	alışkanlık	haline	gelen	tarafsızlık	
ve	vatanseverlik	ruhuna	uygun	davranıyorsunuz.	Mevcut	hükümet	eski	rejimin	birkaç	eski	görevlisi	ile	ne	yapmalı?	“Kardeşim	Necib	Paşa	ile	
ilgili	iyi	duygularınız	için	size	teşekkür	ederken,	tüm	yasallıklara	karşı	olduğu	sırada	gözaltına	alındığı	gibi,	hükümetin	herkese	karşı	hareket	
etmesini	istediğini	dile	getirmiş	olmanız	dileğiyle	Cömert	bir	cömertlikle,	ülkemizin	hükmetmesi	ya	da	hükmetmesi	değil,	onun	tek	adaleti	
olduğunu	söylememize	izin	verin.

		 (je	viens	de	recevoir	cette	lettre:mon	cher	ami	j’ai	lu	dans	le	numero	du	1	ferier	votre	“macedonie”	ou	entre	autres	questions	relatives	a	la	
politique	exterieure	et	interieure	de	l’empire	ottoman,	vous	traitez	avec	votre	habituel	esprit	d’impartialite	et	de	patriotisme,	de	la	conduite	
que	devrait	tenir	le	gouvernement	actuel	envers	les	quelques	anciens	fonetionnaires	de	l’ancien	regime.

		 Tout	en	vous	remerciant	pour	vos	bons	sentimentsa	l’egard	de	mon	frere	Negib	Pacha,	detenu	al’heure	qu’il	est	contre	toute	legalite,	ainsi	que	
pour	le	voeu	que	vous	avez	exprime	de	voir	le	government	actule	agir	a	l’egard	de	tous	avec	une	genereuse	bonre,	permettez-moi	de	vous	faire	
remarquer	que	ce	n’est	pas	a	la	generosite	ni	a	a	la	bonte	du	governmet	de	notre	pays	que	nous	nous	adressons,	mais	a	sa	seule	justice.)

35 Oliver Jens Schmitt: Levantiner.	 Lebenswelten	 und	 Identitäten	 Eeiner	 Ethnokonfessionellen	 Gruppe	 im	 Osmanischen	 Reich	 im “langen 
19.Jahrhundert” R.Oldenbourg Verlag, München, 2005, s. 228

36 Hasan Kayalı,	Jön	Türkler	ve	Araplar,	Osmanlıcılık,	Erken	Arap	Milliyetçiliği	ve	İslamcılık,	1908-1918, Çev: Türkan Yöney, Türkiye İş Ban-
kası Yayınları, İstanbul, 2018, s. 25

37 BOA. DH. SAİD.d. 58/22 Mir Melhame Efendinin oğludur.
38 BOA. DH. SAİD.d. 91/141 Halil Melhame Efendinin oğludur.
39 BOA. DH. SAİD.d. 127/133, Sûri Cebrail Efendinin oğludur.
40 BOA. DH. SAİD.d. 145/222, Selim Melhame Efendinin oğludur.
41 Şerife Yorulmaz,”Osmanlı İmparatorluğu’nda Fransız Kurumları” OTAM,	Sayı:11,	Ankara,	 2000,	 s.	 697-768.	Osmanlı	 imparatorluğunda	

fiilen	varolan	Fransız	kurumlarının	en	yaygın	olduğu	vilayetler	içinde	Beyrut,	İstanbul’dan	sonra	ikinci	sırada	yer	almaktadır.	Fransa’nın	
bölgeye	olan	ilgisi	çerçevesinde	Fransız	kurumlarının	Suriye,	Mısır	ve	Lübnan	coğrafyasında	yoğunluk	kazandığını	söylemek	mümkündür.	
Hem	Beyrut’taki	Antura	mektebi	hem	kahire’deki	Fransız	hukuk	mektebi	misyoner	okullar	olarak	bu	coğrafya’nın	gayrimüslim	Osmanlı	teba-
asının	tercih	ettikleri	okullar	olmuştur.	Ayrıca	İlber	Ortaylı	“Osmanlı	İmparatorluğunda	Amerikan	Misyoner	okulları”	isimli	makalesinde	bu	
okulların	1869		yılında	Maarif	nizamnamesi	yayımlanmasına	rağmen	yabancı	okulların	çalışma	faaliyetlerinin	tam	bir	düzene	ve	kayıt	altına	
alınamadığını	iddia	etmiştir.	Suriye,	Mısır	ve	Beyrut’ta	açılan	okulların	daha	çok	Katolik	misyonerler	tarafından	desteklendiğini	ve	özellikle	
Katoliklerin	kurnaz	ve	diplomatik	üslupları	sayesinde	akıllıca	hareket	ettiklerini	ve	yerel	ve	merkezi	idarenin	sempatilerini	kazandıklarını	
görmekteyiz	ki	politik	yatırımlarının	semeresini	yüzyıl	tamamlanmadan	fazlasıyla	alacaklardır.	TODAİ	Dergisi,	Cilt:	14,	sayı:	3	Ankara,	1981,	
s.	87-96

42 Donald Quataert,	The	Ottaman	Empire,	1700-1922,	Cambridege University Press, 2000, s. 121
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lerinde önemli bir tarımsal artı gelire sahip olunmuştur.  Tarımın makineleşmesi ile birlikte üretimde önemli artışlar 
meydana gelirken, tarım politikasına yön veren Osmanlı bürokratlarının Avrupalı ülkelerle bağlantılarını sağlayan 
imtiyaz hususlarında da değişmeler gözlenmektedir.43

 1893 yılında kurulan Orman, Maden ve Ziraat bakanlığı bu aile üyelerinin etkinlik faaliyetlerinde çok önemli bir 
yer tutmaktadır. Abdulhamit’in batı teknikleri çerçevesinde Osmanlı kalkınma hamleleri içinde tarım sektörü nazik bir 
durum arz etmektedir. Selim Melhame Efendi bu bakanlığa tayin edildikten sonra kardeşi Necip efendinin istihbarat 
örgütü içindeki görevi sebebiyle çok daha fazla nüfuz kurmuştur. Bununla birlikte imparatorluğun tarım politikasının 
gelişimine yönelik girişimlerde de bulunmuştur. Profesyonel tarım uzmanlarından oluşan bir kadro kurmak ve Avru-
pa’ya öğrenim görmek üzere öğrenciler göndermek suretiyle bakanlığı modern tarım yöntemlerine göre dizayn etmiş-
tir. Kadrosunda ağırlıklı olarak Ermeniler bulunmasına karşın Avrupa’ya gönderilen öğrencilerin büyük çoğunluğunu 
Müslümanlar ve Rumlar teşkil etmiştir. Ayrıca Adana, Konya ve Sivas gibi vilayetlerin yanı sıra Şam ve Halep gibi 
şehirlerde modern çiftlikler kurulmasını sağlamıştır.44 Ziraat mektebi ve Veteriner okullarının açılışı onun bakanlık 
yaptığı  döneme denk gelmiştir. 

Beyrut’taki Marunî bir sarrafın oğlu olan Selim Melhame, genç yaşta geldiği İstanbul’da bir çok devlet kurulu-
şunun alt kademelerinde çalıştıktan sonra, yükselmenin en emin yolunun Saray’dan geçtiğini fark etmiştir. Sarayın 
hafiye kadrosuna dahil olmakla başlayan yükselişi, Orman ve Ma’âdin ve Ziraat Nâzırı olmasıyla en üst seviyeye 
ulaşmış ve on beş yıl süren nâzırlığı sırasında ülkenin tüm maden kaynaklarını kontrolü altına almıştır. Yabancı şir-
ketlere tanınmasında aracı olduğu ayrıcalıklardan aldığı komisyonlar sayesinde hatırı sayılır bir servet edinmiştir. II. 
Meşrutiyet’in ilanının hemen ardından sözde Avrupa kaplıcalarına gitmek için izin isteyen Selim Melhame, gelecek 
cevabı bile beklemeden haksız olarak elde ettiği 30 milyon Frank’tan fazla para ile 29 Temmuz 1908’de bir İtalyan 
gemisini binerek yurt dışına kaçmıştır. 

Weimar döneminde Alman büyükelçisi olarak İstanbul’da bulunan Marschall von Bieberstein Selim Melhame 
Paşanın kendisine kızları Marie ve Selma için iyi doğmuş talip bulmak istediğini iddia etmiştir. Ailenin diğer üyelerin-
den Habib Melhame Efendinin de Alman tüccarlar ile kurduğu yakın ilişkiler neticesinde 1901 yılında petrol imtiyazı 
elde ettiği bilinmektedir. Çünkü Avrupalı   yatırımcılar imtiyaz mücadelesinde Osmanlı hükümeti ile iyi bağları olan 
Melhame ailesine atfedilen rolün önemini çok iyi bilmektedirler. Bu dönemde   Osmanlı petrolüne olan kurumsal ilgi 
başlangıçta Bağdat demiryolunun genişlemesinin bir yan uzantısıydı. Ancak 1888 yılında Abdülhamit, kişisel banka-
cısı Ermeni Hagop Zarifi’ye, Musul ve Bağdat illerinde olası petrol sahalarını kendi şahsi )Privy Purse( mülklerine 
dahil etmesini emretmesiyle bu iş uluslararası bir rekabet alanına dönüşmüştür. Yine aile üyelerinden Halim Melha-
me’nin Almanya’da hukuk ve Siyaset Bilimi doktorasını hazırlaması da politik ve ekonomik bağlantıları için gerekli 
olmuştur.

Ayrıca sivil bürokrasi içerisinden olmadıkları halde Osmanlı yönetim mekanizmasına ailenin nüfuzu sayesinde 
girmiş bulunan aile fertleri de bulunmaktadır. Bunlardan en önde gelen kişi Teşkilat-ı Mahsusa olarak bilinen istih-
barat örgütünün önemli mevkilerinde bulunan Necip Melhame efendidir. Kendisi aynı zamanda dönemin Orman, 
Maden ve Ziraat Nazırı’dır. “Duyun-ı Umumiye eski müdürü olan Selim Melhame, 7 Şubat 1893’te kurulan Orman 
ve Ma’adin ve Ziraat Nezareti’ne 13 Şubat’ta idareci olmuş, bu görevi karşılığında kendisine 15.000 kuruş maaş nasb 
edilmiştir. Sarayın gözde paşalarından biri olan Melhame, II.Abdülhamid’in şahsi tasarrufu ile atandığından, etkisi ve 
gücü de fazla idi. II.Meşrutiyet’in ilanının hemen ardından sözde Avrupa kaplıcalarına gitmek için izin isteyen Mel-
hame, gelecek cevabı bile beklemeden haksız olarak elde ettiği 30 milyon franktan fazla para ile 29 Temmuz 1908’de 
bir İtalyan gemisine binerek yurt dışına kaçmıştır.45

Ailenin bir diğer ferdi Osmanlı tütün idaresinde genel müfettişlik görevlerine kadar yükselen Habib Melhame 
efendidir. Almanya’nın Fas sefaret tercümanlığı görevlerinde bulunan Mensur Melhame Efendi ise ailenin bir diğer 
ferdi olarak 1892 yılında alman vatandaşlığına da geçmiştir. Melhame Selçuk Bey ise ailenin Cebeli Lübnan istinaf 

43 Donald Quataert, The	Ottaman	Empire,	1700-1922,	s. 133.
44 Stanford J. Shaw, Osmanlı	İmparatorluğu	ve	Modern	Türkiye,	Cilt II, E Yayınları İstanbul, 1982, s. 282
45 BOA.	İ.OM.	Nr:1326	B	1 )29 Temmuz 1908(; Aykut Kansu,1908	Devrimi,	İletişim,İstanbul 1995,s.179-180. Resmî görevi Nafia Nezâreti 

Müsteşarlığı olan Selim Melhame’nin kardeşi Necip Melhame de, işadamı olarak bulunduğu Tunus’ta bir çok defa yargı önüne çıkmış, tica-
rete hile karıştırmak suçundan hapse düşmekten son anda kurtulmuştu. Tunus’u terk etmeye mecbur kalan Necip Melhame Temmuz 1897’de 
İstanbul’a gelmiş ve Abdülhamit’i, Fransa’daki Jön Türk direnişi ile başa çıkmak üzere Paris’e maslahatgüzar olarak atanması konusunda ikna 
etmeyi başarmıştı. Ancak Paris Büyükelçisi Salih Münir Paşa’nın geçici olarak Fransa dışında bulunduğu sırada, Fransız makamları Necip 
Melhame’yi, atanmasının üzerinden bir yıl bile geçmeden “istenmeyen adam” ilan ederek sınır dışı etmişlerdi. Necip Melhame daha sonra 
Sofya’ya komiser olarak tayin edilmiş, ancak davranışları orada da pek hoş karşılanmamış ve Bulgar Hükümeti tarafından da “istenmeyen 
adam” ilan edilmişti. Komiserlik görevi sırasında İstanbul’daki Bulgar Kilisesi’nin açılması için rüşvet aldığı iddiaları dönemin basınına yan-
sıyan Necip Melhame de ağabeyi Selim Melhame gibi II. Meşrutiyet sonrası yurt dışına kaçmak üzereyken yanındaki nakit 63.000 altın lira 
ve bir çok gizli evrakla Edirne sınırında son anda yakalanmıştı. )Aykut Kansu,a.g.e.,s.185-186(
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mahkemesi reisliği görevine yükselmiş bir hukuk adamıdır. Ayaz Melhame Efendi Bağdad Duyun-u Umumiye ida-
resinde )Public Debt Administration( üst düzey görevlerde bulunmuştur. Aile fertleri arasında Beyrut’ta bir kitapçıda 
bulunmaktadır. Beyrut’da Kitapçılık yapan Mihail Melhame Efendi’nin ruhsat istediği Divanü’ş-şeyh Nasihü’l- Bazi-
ci isimli Arapça kitabın neşrine izin verildiği bilgisi Osmanlı arşiv belgelerine yansımıştır. 

II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra Sadaret )Başbakanlık( makamına Kamil paşa getirilmiştir. Onun icraatları 
arasında kabine üyeleri içinde büyük bir revizyon yapmak ilk sırada yer alır. Halkın takdirini kazanmış bazı kişilerin 
önemli görevlere getirilmesi kadar önceki kabinenin bazı isimlerine karşı da tutuklama ve azil durumları söz konusu 
olmuştur. Halkın İkinci Katip İzzet Paşa ile Orman, Maden ve Ziraat Nazırı Selim Melhame Paşa aleyhindeki düşün-
celerini uygulamaya koyamadan bu kişilerin ülke dışına kaçtıkları görülmüştür.46  İttihat ve Terakki hükümeti Abdul-
hamit dönemi kabinelerinin önemli simalarını birer birer görevden alarak bir anlamda onlardan intikam almaktadır. 
Bu durum partinin programının bir gereği olarak gerçekleştirilmiştir.

Melhameler II. Abdülhamid döneminde bürokraside nüfuz sahibi Lübnanlı bir Maronit ailesiydi. Dört erkek 
kardeş, Selim47, Necip48, Philip ve Habip oldukça önemli mevkiler işgal etmişlerdi. Selim Melhame  paşa, Orman ve 
Maden Bakanı, Necip Melhame  Paşa İstihbarat Teşkilatı’nın baş dedektifiydi. Philip ve Habip Melhame,  özellikle 
Orta Doğu bölgesinde tramvay, elektrik, telgraf imtiyazlarının önemli kullanıcıları oluşlardır.  Özellikle Selim Pa-
şa’nın Sultan Abdülhamid ile yakın bir kişisel ilişkisi olduğu ve Selim Paşa ile Necip Paşa’nın İstanbul’da önde gelen 
devlet adamlarıyla ilişkileri olduğu ve nüfuzu olduğu bilinmektedir. Philip ve Habip Melhame’ye ait olan aile şirketi,  
sultanla kurulan doğrudan ilişki dolayısıyla  imtiyazlı ihaleleri kolaylıkla elde edebiliyorlardı.49

Salnamelerde ilk sıralarda yer alan Arap vilâyetlerinin valilerine yüksek maaş tahsisi, çok sayıda Arab’ın üst dü-
zey bürokratik görevlere getirilmesi, bölge eşraf ve ulemasına büyük değer verilmesi, vilâyetlerdeki eğitim ve bayın-
dırlık yatırımlarının ve telgraf ağının genişletilmesi, padişahın Arap vilâyetlerine verdiği önemi gösteren bazı örnek-
lerdir. Yine, Almanya ile İngiltere arasında petrolün de dahil olduğu büyük bir rekabete konu olan Bağdat Demiryolu 
ile Hicaz Demiryolu projelerinin, bölgeyi modernleştirerek merkeze bağlama ve “İslâm Birliği” ile “Hilafet” siyaseti 
içerisinde değerlendirilmesi isabetli olacaktır. Padişah, ayrıca, Şeyh Ebu’l-Huda es-Sayyadi, Şeyh Muhammed Zafir, 
gibi ulemayı da merkezileşme politikasında aktör olarak kullanmıştır.50

Hariciye’de görevli Gayrimüslimlerin sicil kayıtlarında eğitim, bayındırlık ve ziraat gibi farklı alanlarla ilgilenen 
kurumlara geçiş yapanlara da rastlanmıştır. Askeri sınıfla ilgili Bab-ı Zaptiye ve Bab-ı Seraskeri gibi kurumlarda gö-
rev alanlara rastlanmışsa da bu görevler kâtiplik gibi tipik memuriyetlerdi. Yalnızca bir ismin askeri sınıfa iltihak ettiği 
bilgisine sahibiz.51 Bu kişinin Melhame ailesinden olması da oldukça şaşırtıcı bir durumdur.

Paris sefaretine oldukça genç bir yaşta atanan Salih Münir Paşa, Abdulhamit’in nazırlarından Mahmud Cela-
leddin paşanın oğludur. Hariciye Nezaretinde başkatib olarak görev yapmaktadır. Henüz daha orta elçilik görevini 
yapmadan elçi olarak görevlendirilmesi liyakat ve sadakatinin sonucudur. Bununla birlikte Sultan onu bu önemli 
mevkiye hem misyonu hem de güvenirliği nedeniyle atamıştır. 12 yıl görevde bulunduğu bu sefarette oldukça başarılı 
bir diplomatik misyon sergilemiştir. Abdulhamit ile bazı görüş ayrılıklarına rağmen bu önemli başkentten Osmanlı 
çıkarlarına uygun politikalar çıkmasında Münir Paşa’nın gayretleri olmuştur. Abdulhamit tarafından sefaret müsteşarı 
olarak görevlendirilen Necip Melhame Paşa politik ve diğer ilişkileri sebebiyle Hem paşa hem de Fransız hükümeti 
tarafından hoş karşılanmamıştır. Bir müddet sonra sefaretteki görevinden ayrılmak durumunda kalmıştır.52 Necip Mel-
hame paşa, Salih Münir paşanın yerine geçmek için türlü entrikalar çevirse de bunda başarılı olamamıştır. Paşa’nın 
liyakati yanı sıra Fransız hükümetinin de Melhame’ye karşı ihtiyatlı yaklaşımı bunda etkili olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin son döneminde Levanten iş dünyası ile Sultan Hamid’in siyaset dünyası arasındaki kesi-
şim daha kapsamlı bir araştırmayı gerektirmektedir. Melhame’lerin iktidarı kullandığı kurumsal sitelere odaklanarak  
Levanten ve Hamidiye alanlarının ortak çıkarlarının bulunduğunu görmek mümkündür. İmparatorluğun kapitalist 
gelişmesinin kilit alanlarında verilen tavizler üzerinde görüş birliği sağlanması da ayrıca önemlidir.

46 Fatma Rezan Hürmen, Bürokrat	Tevfik	Biren’in	Hatıraları,	Pınar Yay, Cilt. I,  İstanbul, 2006, s. 497
47 BOA.DH.SAİD.d.72/34 Beşşare Efendinin oğludur.
48 Necip Melhame Layihası, İBB,Atatürk Kitaplığı
49 Engin D. Akarlı, “Abdülhamid’s Islamic Policy in the Arab Provinces”, Türk-Arap	İlişkileri:	Geçmişte,	Bugün	ve	Gelecekte – I.	Uluslararası	

Konferans	Bildirileri, Hacettepe University Publications, Ankara 1979, p. 53, Jess Hanssen,	Fin	de	Siècle	Beirut:	The	Making	of	an	Ottoman	
Provincial	Capital, Oxford University Press, New York 2005, pp. 99-100.

50 Arap vilâyetlerinden İstanbul’a gelenleri Beşiktaş’taki tekkesinde misafir eden Şeyh Muhammed Zafir, padişahın bu bölgelerdeki itibarını art-
tırmaya çalışmış; özellikle Mısır, Suriye ve Kuzey Afrika’da Osmanlı Devleti’ne olan bağlılığı güçlendirmeyi amaçlamıştır.  Tufan Buzpınar, 
“Şeyh Zâfir”, DİA, c.39, s.78. Şeyh Zafir için ayrıca bkz. Neslihan Ağdaş, II.	Abdülhamid’in	Kuzey	Afrika	Siyaseti:	Şeyh	Zâfir	ve	Ertuğrul	
Tekkesi, Marmara Üniversitesi TAE Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2015

51 Selim Melhame, 1876’da askeri sınıfa iltihak ederek Sırbistan’a gitmiştir. Bkz. BOA., DH. SAİD.d., 72/67.(, Musa Kılıç,  Osmanlı	Hariciye-
sinde	Gayrimüslimler	(1836-1876(, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, Ankara, s. 270

52 Aziz Esenbel, “Abdulhamit İle Paris Sefiri Salih Münir Paşa Arasında Gizli Muhabere”, Tarih	Dünyası,  s. 683-686, İstanbul, s. 19
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SONUÇ

Meşrutiyetle birlikte Jön Türklerin padişahın otoritesine değil, onun “Arap taraftarlığına” karşı geldiği yönünde 
görüşler bulunmaktadır.  Abdulhamit’in Arap vilayetlerindeki herhangi bir ayrılıkçı tehlikeden korktuğu, bu nedenle 
Arap danışmanlar aracılığı ile bölgeyi kontrol etmekte olduğu düşüncesinin gerçekçi dayanakları bulunmamaktadır. 
Bununla birlikte Abdülhamid Avrupa’daki gibi tebaayla mukaveleye dayalı bir anlaşmadan ziyade yeniden revize 
edilen halifelik anlayışına dayalı farklı bir ilişki tasarlamaktadır. Bu anlayışta Arap kökenli bürokratlar Abdulhamid 
açısından anahtar bir rol üstlenmişlerdir.

Melhameler, bileşik kimliklerini Maroni Hıristiyanlar, Arap yerlileri ve sadık Osmanlılar olarak trans-emperyal 
bir ağa ve güçlü bir diplomatik cepheye yerleştirmişlerdir. Abdülhamid’in Avrupa devletleri ile yaşadığı çatışma me-
todunun çözümü kurumsal bir dayanaktan yoksundur. Bu nedenle Avrupa’daki siyasi istikrarı yakından takip etmek 
zorundaydılar. Melhameler gibi transimpektif Levanten ağları bu bilgiyi sağlamakta ve Osmanlı Devletinin önemli 
güç alanlarına karşı sürdüreceği iradeyi sergilemesine yardımcı olmuştur. II. Abdülhamit, imparatorluğunun hayatta 
kalmasının Avrupa güç dengesi için çok taraflı bir yaklaşımına dayalı olduğunu iyi bildiği için Hıristiyan Arapların 
çevresinde bulunmasına imkan vermiştir. 

ÖZET

Osmanlı devleti 19. yüzyıl sonlarında merkezileşme politikalarını uygularken özellikle Tanzimat ile yaşanan 
merkez dışı eğilimleri dizginlemeye çalışmış ve ardından özellikle Arap vilayetlerinde bu yeni politika ekseninde bir 
takım yeni düzenlemelere girişmiştir. 

Abdülhamit merkezileşme siyaseti çerçevesinde özellikle Suriye idaresine özel bir önem vermiştir. Bu bölgenin 
hac yolları üzerinde olmasının  yanı sıra İngilizlerin Mısır’ı işgali sonrası Arap Yakındoğu coğrafyasının kültürel, eko-
nomik ve entelektüel başkenti Şam vilayeti olmuştur. Bu nedenle hem coğrafi hem tarihsel bir bölge olan Suriye’nin 
Osmanlı yöneticilerinin dikkatini ve mesaisini fazlasıyla çektiği görülmektedir. 

Abdülhamit Suriye politikasının şekillenmesinde bölgenin seçkin ailelerinin nüfuzundan yararlanmayı düşü-
nürken bu ailelerin devlete sadakatlerini artırmak yoluyla idari kurumlar ile bütünleşmeyi de hesaba katmıştır. Bu 
politikada aktif olarak rol alan Suriyeli seçkin aileler içinde Melhame ailesinin özel bir yeri bulunmaktadır. Selim ve 
Necib Melhame kardeşler Abdülhamit’in hem Suriye hem Ortadoğu politikasının bölgesel entegrasyonundan sorumlu 
olarak aktif görevler almışlardır. Hem kendi kişisel nüfuzlarını artırmışlar hem de Osmanlı hükümdarının bölgeyi 
merkezi idareye daha sıkı bir şekilde bağlama siyasetinde yerli unsurlara tesir ederek bütünleştirme siyasetinde aktif 
rol almışlardır. 

Bu çalışma devlet arşivleri genel müdürlüğü arşivlerinde bulunan fonlardan Melhame kardeşlerin Suriye ve ge-
nel olarak Ortadoğu politikasında oynadıkları rolün belgelerde ne şekilde ele alındığı sorununa dayalı olarak gerçek-
leştirilecektir. Bunun yanı sıra çalışma ile günümüz Suriye ve Ortadoğu ülkelerinde yaşanan siyasal, dinsel, kültürel 
ve ekonomik meselelerin 19. Yüzyıl sonlarında nasıl bir seyir oluşturduğu izlenebileceği gibi bu meselelerin Osmanlı 
Merkezileşme politikasının sonucu mu yoksa bölgesel dinamiklerin değişmesi sonucu mu meydana geldiği sorularına 
yanıt bulunmuş olunacaktır..

Anahtar Kelimeler: Melhame, Merkezileşme, Arap Vilayetleri, Osmanlıcılık

ABSTRACT

When Ottoman Empire implemented a centralization policy in the end of 19.century, it was imperative to restrain 
outlying predisposes arising from the Tanzimat reform and, in pursuit of this, to undertake new regulations in particu-
larly Arabic provinces within the context of this new policy. Sultan Abdulhamit paid particular attention to Syrian re-
gime in this centralization policy. Damascus district, which had a critical importance due to its position on the pilgrim 
route, became the cultural, economic and intellectual capital of the Arabic near east geography after British invasion of 
Egypt. Thus, Syria with geographical and historical attraction drew exceedingly the attention of Ottoman principals. 
When developing the Syrian policy, Abdülhamit had both the aim of utilizing the population of elite families in the 
region and of integration with executive organs by deepening commitment of these families to the empire. Of these 
elite Syrian families with active mission, Melhame family had a special place. Selim and Necip Melhame brothers 
had vigorous responsibilities concerning the regional integration of Abdülhamit’s Syrian and the Middle East policies. 
They not only increased their population, but, by making effect upon local people, also played active role in the sul-
tan’s integration policy of the region to the Ottoman Empire. This study aims to deal with the role of Melhame brothers 
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in Syrian and, more generally, the Middle East policy based on research into documents in Republic of Turkey General 
Directorate of State Archives. Besides, this may also allow to understand general situation of political, religious and 
economic issues between Syria and Middle East countries and mull us over whether the existing problems were the 
result of Ottoman’s centralization policy or change in regional dynamics in time.   

Key Words: Melhame, Centralization, Arap Provinces, Ottomanism
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VİDİN SANCAĞI’NIN İKTİSADINA VE DEMOGRAFİSİNE IŞIK 
TUTAN OSMANLI DEFTERLERİ (1839-1876)

Margarita DOBREVA*

Bulgaristan Millî Kütüphanesi Oryantal Bölümü’nün çalışmalarına1 destek olarak ve Osmanlılar’dan intikal edi-
len arşiv belgelerinin gün ışığına çıkarılmasının amacıyla 2012’den bu yana Tuna Vilayetine bağlı Vidin sancağı’nın 
günlük hayatını tanıtan Osmanlı belgeleri hakkında ayrıntılı notlar tutmaktayım. Osmanlı askeri ve polis birlikleri, 
yerel memurlar, hukukî sorunlar ve cinayetler, zanaatlar ve ticaret, maden ve kömür ocakları, telgraf ve posta şubeleri, 
kirahaneler, doğal afetler, çeşitli kamu inşaatları, eğitim ve sağlık işlemleriyle ilgili tüm bu dokümanlar Adliye, Belog-
radçık, Berkofça, İvraça, Lom, Rahova ve Vidin fonunda yer almaktadır. Aralarında idarî ve malî soruları düzenleyen 
talimatlar, mektuplar ve telgraflar ihtiva eden defterler bulunmaktadır. Bunun yanısıra Vidin sancağına bağlı olan 
yerleşim yerlerinin iktisadına ve demografisine ışık tutan birçok Osmanlı defteri dikkatimizi çekmektedir. Çalışmam 
bu defterlere odaklaşmaktadır.

1. Demografik veriler sunan defterler

1855’te demografi kavramını ilk olarak ortaya atan Achille Guillard’a göre bu terim insanoğlu topluluğunun 
istatistik yöntemlerle araştırılması anlamına gelmektedir. Bir topluluğun dinamizmini ya da içindeki yapısal ve kül-
türel gelişmelerini ve ahlak durumunu matematik yardımıyla anlatan demografinin temel unsurları şunlardır: nüfus 
azalması ve çoğalması, ortalama yaşam süresi, göç, evlilik, doğum-ölüm ve kadın-erkek oranı, yaş ve aile yapısı. 
Achille Guillard demografinin Britanya, Habsburg ya da Osmanlı İmparatorluğu arasında hiç ayırım yapmadan insa-
noğlu topluluğunun sayısını ve yerleştiği yerlerini anlatığını belirtmektedir.2 Fakat çağdaş incelemeler devlet, bölge 
ya da demografinin ayrı ayrı unsurlarının üzerine odaklanmaktadır.3 Bunu göz önünde bulundurarak Vidin sancağının 
demografisine ışık tutan birçok defteri kısaca tanıtmaktayım.

Çingene grupları hakkında bizi bilgilendiren, 21 Haziran 1867 tarihli ve bu cemaata uygulanan verginin toplan-
masına yenilik getiren Kıptiyan Vergisi Nizamnamesine4 göre hazırlanan ve tüm erkek mensuplarının isimlerine ışık 
tutan defterlerin5 yanısıra 1860’larda Rusya’ya göç eden ve daha sonra Vidin sancağına bağlı köylerine dönen Bulgar-
ların6 isimlerini ve aile kalabalığını gösteren defterler sözü geçen fonlarda muhafaza edilmektedir.

*	 Dr.,	XV-XIX	Yüzyıllarda	Balkanlar	Tarihi	Bölümü,	Balkanlar	Araştırma	Enstitüsü,	Bulgaristan	Bilimler	Akademisi,	Sofya,	margarita_dobre-
va@hotmail.com

1 Belgelerin çabukça gözden geçirilmesi Bulgaristan Milli Kütüphanesi Еl Yazma ve Belge Mirası Muhafazası Bölümü’nün elemanı olan Anya 
Ceneva, Garbiela Angelova, Mihail Urilski, Mihaela Kovaçeva, Milena Zvınçarova, Rumen Kovaçev, Sevdiye Ali, Stoyanka Kenderova, 
Vanya Spasova ve Vladimira Kalıçeva’nın desteğiyle 2012-2017 döneminde gerçekleştirildi.

2 Achille Guillard, Éléments	de	statistique	humaine,	ou	Démographie	comparée, Paris, 1855, xx, xxv-xxvi.
3 Kemal H. Karpat, Ottoman	Population,	1830-1914:	Demographic	and	Social	Characteristics, University of Wisconsin Press, 1985; Aşkın 

Koyuncu, “Tuna Vilâyeti’nde Nüfus ve Demografi (1864-1877)”, Turkish	Studies	International	Periodical	For	the	Languages,	Literature	
and	History	of	Turkish	or	Turkic, IX/4 (2014), 675-737; Maria Todorova, Balkan	Family	Structure	and	the	European	Pattern:	Demographic	
Developments	in	Ottoman	Bulgaria, Central European University Press, 2006.

4 “Kıptiyan Vergisinin Suret-i Tahsili Hakkında Nizamname”, Düstur, 1873, [İstanbul], Cilt 2, s. 38; Mehmet Akman, “Tanzimat’tan Cumhuri-
yet’e Osmanlı Hukuk Mevzuatı (I. Tertip Düstur’un Tarihi Fihrist ve Dizini)”, Türk	Hukuk	Tarihi	Araştırmaları, Sayı 3 (2007), s. 76.

5 Bulgaristan Milli Kütüphanesi (BMK), Oryantal Bölümü (Or. B.), D 577; F. 26/ 4388, 4474, 7740, 7855, 7980, 9624, 9661, 10647, 10649; 
Belogradçık 12/9, 12/11; F. 27/ 636; Berkofça 13/20; F. 28/ 287, 405; F. 29/ 312, 324, 418, 433, 936, 1001, 1020; F. 30А/ 27; Lom 18/3; F. 31/ 
368, 526, 764, 893-894, 926; F. 31А/ 112, 217; Oryahovo 13/6; F. 32/ 283, 852; F. 32А/ 427, 461, 787, 832, 852.

6 BMK, Or. B., F. 26/ 281, 847-849, 861-869, 871-878, 882, 886, 889, 900, 907, 910, 4048, 5334, 11870, 11979, 12047; F. 27/ 338-339, 788; F 
27А/ 187; F. 30/ 176-177, 188; Lom 18/1, 18/17, 20/2, 20/36; F. 31/ 535, 539, 541-542, 544-545, 547, 575-576; F. 31А/ 241-244, 246, 560, 629 
(Bakınız: Stefan Doynov, Bılgarite	v	Ukrayna	i	Moldova	prez	Vızrajdaneto	(1751-1878), Sofya, Prof. Marin Drinov Yayınevi, 2005; Ahmet 
İlker Baş, Demographic	Engineering:	Bulgarian	Migrations	from	the	Ottoman	Empire	to	Russia	in	the	Nineteenth	Century,	Master Thesis, 
Department of History, Bilkent University, Ankara, September 2015).
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Vergilendirme amacıyla hazırlanan birçok defter ayrı ayrı yerleşim yerlerinin demografisine ışık tutmaktadır. 
Aralarında Adliye, Belogradçık, Berkofça, Lom ve Vidin kazasında yaşayagelen erkek nüfusunu anlatan defterler7 
bulunmaktadır. Bunun yanısıra askere alınacak Müslümanların defterleri8, İvraca kasabası ve Lopuşna köyunde be-
del-i askeriye vergisini ödeyen Hristiyanların defterleri9, başka yerleşim yerlerine göç edenlerin defteri10 ve Altimir, 
Banitsa, Banya mahallesi, Derviş mahallesi, Duşilnitsa, Hasan (Hasta) baba mahallesi, Kalya mahallesi, Kriva bara, 
Krivodol, Ömer mahallesi, Rogozen ve Tırnava gibi köylerde11 dünyaya gelen ve vefat eden Müslümanların defterleri 
demografik araştırmalara elverişli bir veritabanı oluşturmaktadır.

2. Demografik ve iktisadî veriler sunan defterler

1860’larda Vidin sancağı’na dalga dalga göç ettirilen Kırım ve Kuzey Kafkasya muhacirlerinin yerleştirilmesi 
sırasında nüfus yoğunluğuna, emlaklarına ve daha sonra elde ettikleri hasatlarına ışık tutan birçok defter12 hazırlandı. 
Bu belgeler 150 yıl önce Balkanlarda ve Karadeniz bölgesinde yaşanan üzüntülü olayların sadece insanî boyutlarını 
değil, muhacirlerin yaşam ümidini de yansıtmaktadır.

3. İktisadî veriler sunan defterler

Vidin sancağının iktisadî özelliklerini tanıtan tüm defterler belli nizamnameler ve talimatlara göre hazırlanmıştır. 
Örneğin yerli memurlar 24 Ocak 1840 tarihli Talimata13 ya da 28 Kasım 1860 tarihli Nizamnameye uyarak düzenle-
dikleri nüfus, emlak ve temmetüat defterlerini sancak merkezine göndermekteydi. 1860’tan sonra defterlerde ve vergi 
senetlerinde kaydedilmiş olan tüm iktisadî datalar yerlilerin Osmanlı askerine ulaştıracakları yıllık yardım paylarının 
tespitinde kullanılmaktaydı.14

Ayrıca, talimatlar ve nizamnameler öşür ve yoklama defterlerinin hazırlanması hakkında belli direktifler ver-
mektedir. 13 Ocak 1859 tarihli Tapu Nizamnamesi15 ve 29 Şubat 1860 tarihli Tapu Senedatı Hakkında Talimat adlı 
yönerge16 her bir sancakta birer arazi defterinin tutulmasını buyurmaktadır. Ayrıca 8 Mart 1860 tarihli [Tapu Senedatı 
Hakkında] Tarifname17 her kazada hazırlanacak icmal defterlerine kayıt geçirilecek detayları daha ayrıntılı olarak 
beyan etmektedir. Söz konusu ayrıntılar sahipliği ispatlayan, yürürlüğü geçici olan ve yerlilere ulaştırılan ilm-ü haber 
senetlerinde de yazılmıştır. Her bir kayıt kaza, yerleşim yeri, emlağın türü ve büyüklüğü, kağıt behası, satın alınma, 
intikal ve bağış gibi emlak edinme sebepleri hakkında bilgiler vermektedir. Emlaklar arasında öşürlü tarla ve çiftlik, 
çayir, bağ, bahçe, bostan, koru, yayla, orman, otlak, kışla, değermen arsası, harman yeri, ağıl, samanlık ve mandralar 
yer almaktadır. Bu icmal defterlerinde emlakların mevkileri ve komşu emlakları gösterilmemektedir. Muhtemelen, bu 
detaylar 1866’ta Mayıs ayından sonra, Tuna Vilayetinde hazırlanan icmal defterlerine kaydedilmeye başlatıldı. Daha 
sonra, 1870’lerde, Tahrir-i Emlak İdaresi’nin yerel memurları tüm emlakları yeniden yokladılar. Hazırlanan yeni def-
terler için yoklama defterleri terimi seçildi.18

İltizam sistemi Gülhane Hatt-i Hümayunuyla kaldırılmışsa da Tanzimatın ilk yıllarında öşür vergisi kolay ko-
lay kişisel bir vergiye dönüştürülemeyip vaktinde hazineye yatırılamadığından yine iltizama verilmeye başlandı. Bu 
özellik araştırmacılarla arşivcileri ayrı ayrı tarımcıların elde ettikleri ürünlere ışık tutan bir takım önemli öşür defter-
lerinden mahrum bırakmaktadır. Ayrıntılı öşür defterleri Mart 1861 - Şubat 1865 döneminde ve 5 Haziran 1871’den 
sonra hazırlanmaktadır.

22 Şubat 1861 tarihli Varidat-i Öşriye Nizamnamesine19 göre muhtarlar, ileri gelenler, papazlar ya da imamların 

7 BMK, Or. B., D 504, D 557, D 607, D 666-667; Belogradçık 17/5; F. 27/ 328, 581, 590; F. 29/ 602, 956; F. 29А/ 144, 262; Lom 18/25, 21/1.
8 BMK, Or. B., Belogradçık 13/5; F. 28A/ 322; Lom 18/25.
9 BMK, Or. B., D 431; Belogradçık 15/17; F. 29/ 952.
10 BMK, Or. B., Lom 20/20.
11 BMK, Or. B., F. 29А/ 558; F. 31/ 526.
12 BMK, Or. B., D 627; Vidin 4/120, 7/2, 7/80, 14/6, 93/1, 100/18; F. 26/ 24, 4174, 5234, 8553a-8554a, 8565a, 8569a, 10339, 10676, 18372; 

Belogradçık 13/8; F. 27/ 170, 229, 258, 717; F. 27A/ 127, 134-135, 489; Berkofça 13/5-13/6, 14/1, 15/2, 15/11-15/12; F. 28/ 150, 299, 301-302, 
304, 510, 562, 620, 866; F. 28A/ 218-219, 222; Vratsa 17/22, 18/4, 18/8, 20/12, 21/5; F. 29/ 95, 498, 605-606; F. 29A/ 271, 275; F. 30/ 7, 31, 
90 182; F 30A/ 260; Lom 18/12, 21/16; F. 31/ 94, 566, 827; F. 31A/ 253, 263, 379, 841; Oryahovo 14/7, 16/3, 18/17; F. 32/ 15, 124, 464a-476; 
F. 32A/ 97-98, 170 176, 178, 180, 381.

13 Bi-Tevfikihi Teâla tesis ve icrası derdest olan Tanzimat-ı Hayriyye‘den tahrir-i emlak ve nüfus ile tayin-i vergi maddesi ve memleket umuru 
rüyet ve hüsn-i idaresi zımnında iktiza eden mahallere memur buyurulacak muhassıl-ı emvâl yedlerine verilecek talimat-ı seniyyedir Bi 19 
Zilkade 1255 H/24 Ocak 1840.

14 “Tahrir-i Nüfus ve Emlaka dair Nizamname” (Fasıl 2, bend 6-11; Fasıl 3, bend 2-3; Fasıl 5, bend 1), Düstur, 1866, [İstanbul], s. 891-895, 898, 
901.

15 “Tapu Nizamnamesi” (22 bend), Düstur, 1872, [İstanbul], Cilt 1, s. 205.
16 “Tapu Senedatı Hakkında Talimat” (16. bend), Düstur, 1872, [İstanbul], Cilt 1, 215.
17 “[Tapu Senedatı Hakkında] Tarifname” (12. bend), Düstur, 1872, [İstanbul], Cilt 1, s. 221.
18 Tuna Gazetesi, no. 71-73, 8/20–15/27 Mayıs 1866; İzvori za bılgarskata istoriya, Cilt 4 (Bölüm 1), Turski izvori za bılgarskata istoriya, ed.: 

Hristo Gandev, Gılıb Gılıbov, 1959, s. 102-103, 105-106, 109.
19 “Varidat-i Öşriyenin Mültezimine İhalesi Usulu Bu Kere Bi-İrade-i Seniyye İlga Olunarak O Babta Müceddeden Vaz ve Tesis Buyrulan Ni-
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katıldıkları taşir meclisleri ayrı ayrı tarımcıların zeytin, ipek ve tütün hasılatlarının dışında elde ettikleri tüm ürün-
lerini deftere kaydetmeliydi. Sonra bu defteri kaza meclisine tanıtıp kaza meclisiyle ayrı ayrı ürünler için ödenecek 
öşür fiyatlarının üzerine anlaşarak değerlerini her ürün altında kaydetmekteydi. Öşür fiyatları yerleşim yerinin ticaret 
imkanlarına ve önceki yıl ödenen öşür miktarlarına bağlıdır. Taşir meclisi ayrı aryı tarımcıların öşür bedellerini hesap-
layarak herkesin karnesinin dibinde yazıp defterin son sayfasında ise öşür toplamlarını da göstermekteydi. Yıllık öşür 
defterlerinin yanısıra ayrı ayrı tarımcıların Mart 1861 – Şubat 1865 döneminde elde ettikleri hasılat toplamlarını ve 
ödedikleri öşür vergisini gösteren ayrı bir defter hazırlanmaktaydı.

5 Haziran 1871 tarihli Varidat-i Öşriye Talimatına20 göre düzenlenen öşür defterleri mültezimlerin bazı köylerin 
öşürüne karşı ilgi göstermemelerinin ve kaza meclisinin bu vergiyi kendi memurlarıyla toplamasının sonucudur. Öşür 
memurları Osmanlı hazinesi tarafından gönderilen matbu defterlerin sonunda yer alan ayrıntılı talimatlara uyarak ayrı 
ayrı tarımcıların elde ettikleri hububat, baklagiller, sebzeler ve meyvelerin toplamlarını, öşür oranlarını ve bedellerini, 
tüm kovanların ve kuru otla yüklü arabaların sayısını ve bedellerini hane hane kaydetmekteydi. Memurlar çalıştıkları 
yerleşim yerinin nüfus defterinde kaydedilen tüm tarımcıları birer birer yoklayarak vergi kaçakçılığını önlemekteydi. 
Her bir yerleşim yerinde hazırlanan bu matbu öşür defterleri aynı yılın 15 Aralığına kadar kaza merkezinde ve Ocak 
ayının sonuna kadar sancak merkezinde kopyalanmaktaydı. Elimizdeki defterlerin tarihlerini inceleyerek aralarında 
kazalarda ve sancak merkezinde hazırlanan kopyaların bulunduklarını belirtebilirim.

Yerel geleneklere uyarak öşür vergisi demet olarak ya da en iyi, orta kaliteli ve en zayıf demetlerden üçer bağ-
lamın seçilip harman dövülüp savrulmasından sonra tespit edilen ortalama hububat miktarına göre alınmaktadır. Ta-
limata göre bu ortalama hububat miktarı öşür defterine kaydolunmaktaydı. Bunun yanısıra öşür memurları grup grup 
dövülüp savrulan öşür demetlerinden alınan hububat miktarlarını ayrı bir deftere not etmekteydi. Belli bir yerleşim 
yerinde vergileme işlemlerini yürüten memur haftada bir tutuğu öşür demetleri defterini yerlilerin devlet ambarına 
yatırdıkları öşür miktarlarını gösteren defterle karşılaştırmaktaydı. Harman çalışmalarının tamamlanmasından sonra 
memur maaşları, yolculuk ve kırtasiye masrafları, öşür tahıllarını saklayan devlet ambarları, nakdi ve ayni öşür mik-
tarları hakkında bilgiler veren hulasa defterleri de hazırlanmaktaydı.

Zamanla açık artırmalarda hemen hemen gerçek dışı değerlere ulaşan ayrı ayrı öşür kalemlerinin ödenebilecek 
asıl miktarlarına göre ayarlanmasının amacıyla Tuna gazetesinin 14/26 Mayıs 1875 tarihli sayısında yayımladığı ta-
limat21 muhtarlar, imamlar ve papazların her bir tarımcının bir yılda ayrı ayrı ürünlerinden alacağı miktarlarını göste-
ren defterler hazırlayıp kaza merkezlerine ulaştırmalarını buyurmaktaydı. Kazalarda kopyalanıp sancak merkezlerine 
iletilecek bu defterler orada da bir daha yaptırılıp Vilayet Öşür İdaresine gönderilmekteydi. Maalesef, şimdiye kadar 
böyle bir defter bulamadım.

4. İktisadî veriler sunan defterlerin değerlendirilmesi

Belli bir yerleşim yerine ışık tutan yoklama, emlak, ağnam ya da öşür defterleri incelediğimiz dönemde bir böl-
gede yaşayagelen aile sahipleri ve yerel özellikler hakkında bizi bilgilendirmektedir. Yoklama defterleri yerleşim yer-
lerine yakın mahallerin isimlerini, arazilerin büyüklüğünü, emlak alım satımını ve aile içindeki intikal geleneklerini 
aydınlığa kavuşturmaktadır. Emlak defterlerinin sayesinde bir yerleşim yerindeki tarımcıların yanısıra zanaatçıların 
oranı da tespit edilebilmektedir. Lakin, ayrı ayrı karnelerde dükkan, değirmen, dabağhane ya da meyhane gibi kayıtlar 
olmazsa bu kişilerin zanaatları kesinlikle tahmin edilememektedir.

Belli bir yerleşim yeri için elimizde tek bir defter bulunursa içindeki kayıtlar bir iktisadi eğilimin tespitine yeter-
sizdir. Edinilen veriler belli bir bölgenin ya da yerleşim yerinin tarihini anlatan popüler bir kitaba hiç yorumlanmadan 
eklenebilmektedir. Bunlar soy-sop araştırmalarına da faydalı olabilmektedir.

Elimizde belli bir yerleşim yeri hakkında eş zamanlı yoklama ve öşür defterleri bulunursa belli hesaplanma 
yöntemleriyle yerlilerin tüm topraklarını işleyip işlemediklerini ve sürmedikleri alanlarını bahçeler, bağlar ve çayirler 
olarak ya da başka bir amaçla kullanıp kullanmadıklarını tahmin edebiliriz. Bir ağnam defteri ve sözü geçen başka 
defterlerden her hangisini eş zamanlı incelersek koyun ve keçi sahiplerinin aynı zamanda tarımla da uğraştıkları 
varsayımı ya da tarımcılar olan aile sahiplerinin hayvan beslenmesini yakın akrabalarına havale ettikleri görüşünün 
üzerine belli fikirler ileri sürebiliriz.

Bir yerleşim yeri hakkında eş zamanlı emlak, ağnam ve öşür defterleri mevcutsa bu yerin iktisadi özellikleri 

zamname” (bend 1-3, 7-9), Düstur, 1866, [İstanbul], 644-646.
20 “Bi’l-Umum Vilayetler Varidat-i Öşriyesinin Müzayede ve İhale ve İdaresi Hakkında Talimat-i Cedide” (bend 33-36, 38-39, 42, 45, 55, 69-

70), Düstur, 1876/1877, [İstanbul], Cilt 3, s. 253-256, 258-259, 260-261, 266.
21 Tuna Gazetesi, no. 971, 14/26 Mayıs 1875; Izvori..., s. 139-140.
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daha ayrıntılı araştırılarak bazı tahminler de oluşturulabilmektedir. İlk önce yerlilerin öşür vergisini ödedikten sonra 
ambarlarında sakladıkları ayrı ayrı hububat miktarlarının enerji değerleri göz önunde bulundurularak belli bir hasat 
mevsiminde elde edilen tahılın bir yıl içinde kaç kişiye yeteceği ya da 4-5 kişilik bir aileye yeterli olup olmayacağı 
hesaplanabilmektedir. Ayrı ayrı hububatların sürüm fiyatları tespit edilerek fazlalarının satılmasından sonra alınacak 
meblağlar da tahmin edilebilmektedir. Bu toplamların bir miktarı emlak ve ağnam vergisinin ödenmesinde harcan-
maktadır. Bilancosu artı ya da eksi olan tüm bu hesaplanmalar yerlilerin zenginlik–yoksulluk eksenindeki yerini 
belirlemektedir.

Matematik sorularının çözülmesine benzeyen bu tip incelemelerde birçok sorun baş göstermektedir. Bazı öşür 
defterlerinde elde edilen hububat ve öşür miktarları sadece demet olarak kaydedilmiştir. Bu özellik araştırmaları 
önemli ölçüde aksatmaktadır. Ayrıca mahlut denilen buğday ve çavdar karışımındaki ayrı ayrı buğday ve çavdar 
oranları tarladan tarlaya değişmektedir, yani mahlut diye bilinen hububatın enerji değerinin belirsizliği incelemeleri 
olumsuz etkilemektedir.

Aynı kazaya bağlı olan yerleşim yeri hakkında ayrıntılı iktisadi veriler ihtiva eden defterler elimizde bulunursa 
da yerlilerin çeşitli iklim koşullarında yaşadıkları göz önünde alınmalı. İklim koşulları toprak kalitesi ve işletilen 
toprakların büyüklüğü, ipek böceği beslenmesi ve zeytin, tütün ya da susam yetiştirilmesinin üzerine etki göstermek-
tedir. Dağlık yerleşim yerleri hayvancılığa önem vererek ovalardakileri ise ziraatçılığı terçih etmektedir. Bu nedenle 
yerlilerin zenginlik-yoksulluk oranı ve yaşam tarzı aynı iklim koşullarında yaşayagelen topluluklarla karşılaştırılmalı. 
Bazen bu amaçla komşu kazalara bağlı olan yerleşim yerleri seçilmektedir. Böyle bir araştırmanın gerçekleştirilmesi-
ne gerekli defterlerin çabuk tespiti son derece ehemmiyetlidir.

SONUÇ

Çok yönlü kaynak olan defterlerin çabuk erişimi tarihin hem ayrıntılı, hem doğru yazılmasına mühimdir. Bu 
defter hazinesini tanıtan bir kataloğun hazırlanmasıyla hem Osmanlı Devleti’nden intikal edilen arşiv mirasıyla ilgili 
bilgilerimizin genişletilmesine, hem insan odaklı hizmet anlayışına ve bu defterlerin bilim dünyasına kazandırılması-
na önemli bir adım atılmış olacak. Makalem de bu girişime bir katkı sağlamaktadır.
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ÖZET 

Bu çalışma Vidin sancağına bağlı olan yerleşim yerlerinin iktisadına ve demografisine ışık tutan, Bulgaristan 
Milli Kütüphanesi Oryantal Bölümü’nde muhafaza edilen ve Adliye, Belogradçık, Berkofça, İvraça Lom, Rahova 
ve Vidin fonunda yer alan Osmanlı defterlerinе odaklanmaktadır. Aralarında Kırım ve Kuzey Kafkasya muhacirleri, 
Rusya’ya göç edip daha sonra köylerine dönen Bulgarlar ve Vidin sancağında yaşayagelen Çingene grupları hakkında 
bilgiler veren defterler bulunmaktadır.

Tüm defterler Bab-i Ali’nin verdiği nizamnameler ve talimatlara göre hazırlanmıştır. Birçok yerleşim yeri tek 
bir defterde geçmektedir. Böyle durumlarda edinilen bilgiler bir iktisadi eğilimin tespitine yetersizdir. Bir yerleşim 
yeri anlatan eş zamanlı emlak, ağnam ve öşür defterleri bu yerin iktisadi özelliklerinin daha ayrıntılı araştırılması ve 
yerlilerin zenginlik–yoksulluk eksenindeki yerlerinin belirlenmesi imkanını oluşturmaktadır. Yerlilerin zenginlik-yok-
sulluk oranı ve yaşam tarzı komşu kazalara bağlı ve aynı iklim koşullarında yaşayan topluluklarla karşılaştırılabilir. 
Bu bakımından çok yönlü bir veritabanı oluşturan tüm bu defterlerin çabuk tespiti son derece önemlidir.

Çalışmam, tüm bu dokümanların çabuk erişiminin, bölgesel tarihin hem ayrıntılı, hem doğru yazılmasının ve 
Osmanlılar’dan intikal edilen arşiv belgelerinin gün ışığına çıkarılmasının amacıyla Vidin sancağına bağlı olan ayrı 
ayrı yerleşim yerlerini tanıtan defterleri eklerde özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Belge Erişimi, Demografi, İktisat, Vidin Sancağı

ABSTRACT

The paper focuses upon the Ottoman registers, constituting significant part of the fond of Belogradchik, of Ber-
kovitsa, of Kula, of Lom, of Oryahovo, of Vidin and of Vratsa. All they are kept at the Oriental Department of the 
Bulgarian National Library. The registers cast light on the demography and the economics of the settlements in the 
Vidin district. Some registers provide information on the Circassian and Crimean refugees, on the Bulgarians who 
emigrated to Russia and then returned to their villages in the Ottoman Empire and on the Gypsies of the Vidin region.

All these registers were prepared according to the laws and the instructions issued by the Sublime Porte. There 
are many villages mentioned only in one register and the available data about them do not serve to trace any economic 
tendency. The simultaneous study of the property, tithe, sheep and goat registers significantly facilitates the detayled 
research on the economic characteristics of the settlement. The analyzed information helps determine the varying 
individual positions of the local people at the “poverty-wealth” colleration. Besides, the everyday life of the local 
people is to be compared with this in the villages of the same ecological environment, but administratively attached to 
the neighbouring small district. That is why, the quickly obtaining of the registers, primary sources of multiple data, 
is of immense importance.

In order to ease the detailed and correct research of the local history, to provide the quickly access to the do-
cuments and to bring to light the archival sources inherited from the Ottomans, my paper summaries the registers, 
offering information about the different settlements, in 7 appendixes.

Key Words: Archival Access, Demopraphy, Economics, Vidin District
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KAYNAKÇA

BELGELER 

Vidin 1/29, 1/61, 1/70, 1/120, 2/62, 2/66, 2/76, 3/46, 3/64, 4/17, 4/20, 4/90, 4/92, 4/120, 5/61, 6/48, 6/57, 6/69, 
6/81, 7/1-7/2, 7/36, 7/80, 8/1, 8/44, 8/118, 8/141, 9/1, 9/52-9/53, 9/72, 9/78, 10/1, 10/87, 10/90, 11/20-11/21, 
11/102, 11/139, 11/173, 12/5, 12/30, 12/105, 12/120, 13/17, 13/39, 13/112, 14/6, 14/77, 14/111, 15/3, 15/5, 15/50, 
15/90, 16/9, 16/15, 18/7, 91/1, 91/22, 93/1, 93/34, 95/34, 96/26, 97/17, 97/27, 98/12, 99/8, 99/12-99/13, 99/27, 
100/13, 100/18, 103/20, 106/2, 108/12, 110/9, 112/10, 113/12, 116/3, 117/5, 119/1, 123/1-123/2.
F. 26/ 2, 24, 41-46, 48-49, 70, 86, 94-101, 122, 138, 148-154, 156-163, 165-169, 200, 281, 445, 847-849, 861-
869, 886, 871-878, 882, 889, 900, 907, 910, 925, 1056, 2770, 2776, 2829, 2912, 2914, 2917, 2923, 2925-2927, 
2936-2941, 2945, 2953, 2963, 3163, 3292, 3328-3329, 3338-3339, 3341, 3343-3345, 3348, 3350-3351, 3353, 
3910-3911, 3919, 3921, 4013, 4048, 4122, 4174, 4177, 4185, 4190, 4388, 4474, 4524, 5234, 5334, 7740, 7855, 
7980, 8187, 8189, 8220, 8553a-8554a, 8565a, 8569a, 9026, 9044, 9060, 9070-9072, 9114, 9117-9118, 9123-
9124, 9146, 9148, 9151-9153, 9156, 9165, 9624, 9661, 9700, 9707, 9712, 10161, 10249, 10262, 10339-10340, 
10417, 10646-10647, 10649, 10660-10661, 10667, 10675-10678, 10702, 10705-10708, 10710, 10721, 10871, 
10906, 10925, 11039, 11048, 11051, 11058, 11067, 11076, 11083, 11870, 11979, 12047, 17519, 18372, 18398, 
18525.
F.	26А/ 900, 904 937, 970, 973-974, 1034-1035, 1039, 1062, 1064, 1150, 1165, 1171, 1317, 1953, 1978-1979, 
2015, 2061, 2244, 2294, 3609, 3620, 3682, 3888, 3919.
Belogradçık	12/5-12/11, 13/4-13/5, 13/8, 13/11-13/12, 14/1, 15/16-15/17, 16/1, 17/5, 17/14-17/16. 
F.	27/ 11, 18-19, 64-67, 75, 77, 94-95, 125, 131, 150, 170, 198, 206, 210-212, 219, 221, 225, 229, 236-238, 248-
249, 258, 266, 274, 328, 338-339, 581, 590, 636-639, 640-642, 644-657, 652, 655-659, 661, 665, 675, 698-700, 
702-704, 717, 723-725, 788, 865.
F	27А/ 1, 127, 134-135, 187, 489.
Berkofça 11/1, 11/3 11/13, 11/16, 11/20, 11/24, 12/1, 12/9, 12/13, 12/18, 13/2-13/6, 13/11, 13/20, 14/1, 15/1-15/2, 
15/9, 15/11-15/12.
F.	28/ 15-18, 68-70, 91, 128, 130, 141, 145-151, 157-158, 162, 171-172, 193-194, 211-217, 265, 287, 299, 301-
302, 304, 405, 510-511, 562, 567, 575-577, 583, 592, 602-604, 615-616, 620, 623-624, 630, 632, 795, 820, 859, 
866, 869-870, 872, 874, 877.
F.	28А/ 54, 62, 176, 218-219, 222, 307, 424, 451.
Vratsa 17/2, 17/13, 17/20-17/21, 17/24, 18/4, 18/8-18/9, 19/1-19/2, 19/4; 19/6; 19/10-19/11; 20/2, 20/7, 20/11-
20/12, 20/14-20/15, 20/17, 21/3, 21/5, 21/9, 21/12, 21/15, 21/20, 21/24, 22/3.
F.	29/ 1-2, 67, 84-85, 95 97, 112, 114-115, 228, 231-232, 235-238, 240-242, 245, 247-249, 251, 254-259, 261, 
263-268, 270, 290-292, 312, 330, 332, 334, 351-353, 355-357, 367-371, 416, 418, 432-433, 436-438, 442, 447, 
498-500, 542, 602, 605-606, 838-839, 842, 847, 858, 936, 952, 956, 1000-1001, 1005, 1018, 1020, 1031, 1043, 
1047, 1050-1051, 1076-1077, 1079, 1082-1084, 1219, 1316-1319, 1387, 1390, 1429-1430, 1432-1433, 1435-
1443, 1447-1448, 1452, 1458-1459.
F.	29А/ 1, 22, 59, 65, 68, 89, 93-94, 144, 148, 153-155, 159, 172, 175, 177, 186, 213, 250, 262, 271, 275, 348, 
381, 437, 539-540, 542-544, 546, 549, 552, 554, 558, 564, 866, 1045.
Kula 7/14, 10/4.
F.	30/ 7, 28-31, 33, 71, 90, 104-105, 107, 111, 125, 128, 176-177, 182, 188, 295, 549, 576, 580.
F.	30А/ 24, 27, 260.
Lom 18/1, 18/3, 18/7, 18/12, 18/17, 18/25, 19/2, 19/17, 20/2, 20/7, 20/11, 20/13, 20/20, 20/22, 20/36, 20/45, 21/1, 
21/7, 21/16, 21/22, 22/1, 22/5, 22/7.
F.	31/ 55, 58, 61-66, 85, 94, 123, 153-158, 161-165, 167-168, 170-175, 180-186, 189-191, 195, 204, 207, 212, 
222-223, 225-226, 228-230, 232, 235, 238-240, 242-253, 255, 368, 389, 451, 502, 526, 535, 539, 541-542, 544-
545, 547, 566, 575-576, 764, 827, 829, 841, 893-894, 926.
F.	31А/ 34, 37, 45, 51-52, 69, 76, 78, 112, 140, 144, 217, 225, 241-244, 246, 251, 253, 263, 300, 326, 379, 560, 
629, 644.
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Oryahovo 13/6, 13/9, 13/18, 14/6-14/7, 15/2, 16/3, 17/3, 18/1, 18/13-18/17.
F.	32/ 9, 12, 14-15, 17, 20, 23, 93-109, 111-112, 114-117, 120, 122, 124-126, 128-129, 132, 134, 137, 139-148, 
150-157, 159-161, 163-164, 216, 221, 283, 358, 363, 365, 367, 454, 464a-476, 738, 776, 781, 783, 840, 852, 914, 
1082, 1091, 1095-1096, 1098-1099, 1102, 1119.
F.	32А/ 62, 97-98, 170, 176, 178, 180, 381-382, 386, 427, 445, 461, 787, 832, 852.
D 431, 504, 557, 577, 567, 607, 623, 627, 665-667.
Tuna gazetesi, no. 71-73, 8/20 – 15/27 Mayıs 1866; no. 971, 14/26 Mayıs 1875.
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Ek 1: Adliye Kazası

Albatova (günümüze	ulaşmamış)22, Goltupan (Sratsimirovo), Milçina Lıka, Şakir efendi mahallesi (günümüze	
ulaşmamaş) ve Vilçek köyü için hiç bir defter tespit edilmedi. Birkaç yerleşim yeri için tek bir öşür defteri (Kula 7/14) 
elimizde bulunmaktadır. Bunlar şunlardır: Boynitsa, İzvor mahallesi, Psedertsi (Kosta	Perçevo), Poletkovtsi, Staro-
patitsa, Turçin-i kebir (Tsar	Petrovo), Funden (Kanitz), Yasenovçe-i zir (Sırbistan’da). Çiçil köyü için 2 öşür defteri 
(Kula	7/14,	10/4) muhafaza edilmektedir. Adliye kasabası ya da Adliye kazasına bağlı olan başka yerleşim yerleri 
hakkında iki ya da daha fazla çeşitli defter tespit edildi.
1. Adliye (Kula) - Yoklama ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30/	30,	71,	105,	128,	549).
2. Borilovets – Emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30/	33).
3. Boşnak (Dolni	Boşnyak) – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	6/57;	Kula	7/14).
4. Brakevtsi (Sırbistan’da) – Emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30А/	24).
5. Çernomaşnitsa (Sırbistan’da) – Emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30/	33).
6. Golemanovo – Emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14,	10/14;	F.	30/	33).
7. Gradsko (Sırbistan’da) – Emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30/	33).
8. Gramada – Emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	29/	416).
9. Halovo (Sırbistan’da) – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	6/57,	112/10;	Kula	7/14).
10. Kalenik – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	6/57;	Kula	7/14).
11. Markeş – Yoklama ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30/	104)
12. Medeşevtsi – Emlak, domuz ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30/	107;	F.	30А/	24).
13. Rabrovo – Emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30А/	24).
14. Rakovitsa-i kebir (Rakovitsa) – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	6/57;	F.	26/	2963,	3350,	4177;	Kula	7/14;	F.	

30/	104).
15. Turçin-i sağır (Tsar	Şişmanovo) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	6/48,	6/57,	112/10;	Kula	7/14;	F.	30/	

33,	104;	F.	30А/	24).
16. Urbabintsi (Toşevtsi) – Yoklama ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30/	28-29).
17. Şipikovo (Sırbistan’da) – Emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30/	33).
18. Şişentsi - Emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30/	33).
19. Yasenovçe-i bala (Sırbistan’da) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	26/	4190,	11048;	F.	30/	33).
20. Vodna – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	26/	3339;	F.	30/	24,	111,	580).
21. Voynitsa – Emlak ve öşür defterleri (Kula	7/14;	F.	30A/	24).
22. Zlakukya (Sırbistan’da) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	6/57,	Kula	7/14;	F.	30/	33,	576).

Ek 2: Belogradçık Kazası

Şu yerleşim yeri için tek bir tür defter elimizde bulunmaktadır: Belogradçık kasabası (öşür defterleri, Belograd-
çık 15/16; F. 27/ 248); Beloptiçane (Rujintsi, emlak defteri, D 567); Drajintsi (emlak defteri, D 567); Tırgovişte (öşür 
defteri, F. 27/ 644). Belogradçık kazasına bağlı olan başka yerleşim yerleri hakkında iki ya da daha fazla çeşitli defter 
tespit edildi.
1. Bela – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık	12/5;	F.	27/	214,	237,	656;	F.	29А/	177).
2. Belipol (Belo	pole) – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	665;	Belogradçık	12/5;	F.	27/	225,	258,	653;	

Vratsa	20/12).
3. Belotintsi – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Belogradçık	16/1;	F.	27/	258,	651,	703).

22 1878’den sonra bazı yerleşim yerlerinin adları değiştirildi. Yerel bir özelliğe, tarihsel bir olaya ya da önemli bir kişiye adlandırılan yerleşim 
yerlerinin yeni adları parantez içinde gösterilmektedir. Bazı yer adlarının Osmanlıca ve Bulgarca şekilleri arasında fonetik farkların dışında 
bir değişiklik belirlenmemektedir. Hem günümüze ulaşmamış yerleşim yerlerinin, hem var olanların çağdaş adlarının tespitinde 1873’te ya-
yınlanmış Tuna Vilayeti Salnamesi, çeşitli haritalar ve rehber kitapları kullanıldı. (Felix, Kanitz, Original-Karte	von	Donau-Bulgarien	und	
dem	Balkan	nach	seinen	eigenen	Reise-Aufnahmen	in	den	Jahren	1870-1874	ausgeführt, 1880, Masstab 1:420000, zweite Auflage; Nikola 
Miçev, Reçnik	na	imenata	i	statuta	na	naselenite	mesta	v	Bılgaria	1878–2004, Sofia, İztok-Zapad, 2005; Republika Bılgariya. ed.: Y. Kotseva, 
Kartografiya EOOD, 1:500000, 2005; Salname-i Vilayet-i Tuna, 6. Defa, 1873, Rusçuk, s. 166-196).
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4. Borovitsa – Emlak ve ağnam defterleri (D	567;	Belogradçık	15/17;	F.	27/	704).
5. Curcic (Gürgiç) – Ağnam ve öşür defterleri (F.	27/	648,	699).
6. Çaprazlı (tespit	edilmemiş)	–	Emlak ve öşür defterleri	(D	665;	Belogradçık	12/5;	F.	27/	653).
7. Çernopol (Çerno pole) – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (D	665;	F.	27А/	127;	F.	31А/	45).
8. Çiftlik – Ağnam ve öşür defterleri (Belogradçık 15/16;	F.	27/	236,	249).
9. Çuprene – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (D	567;	Vidin	11/21;	Belogradçık	16/1;	F.	27/	642,	652;	F.	29/	290,	

1319;	F.	31/	153).
10. Dırjanitsa – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Belogradçık	12/5,	15/17;	F.	27/	198,	219,	654).
11. Kladorub – Emlak ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık	12/5;	F.	27/	150).
12. Kaluger (Granitovo) – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık	12/5,	16/1;	F.	27/	64,	237,	258,	638,	

658).
13. Karbintsi – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Belogradçık 12/5,	15/17;	F.	27/	125,	238,	657).
14. Kostiçovtsi – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık 12/5;	F.	27/	258,	659).
15. Lom-i bala (Gorni	Lom) – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Belogradçık 12/5,	13/4;	F.	27/	65-66,	210,	

258,	646).
16. Lom-i zir (Dolni	Lom) – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Lom	19/17; F.	27/	19,	212,	647,	698).
17. Medovnitsa – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Belogradçık 12/5;	F.	27/	67,	77,	656).
18. Medovinçe (tespit	edilmemiş) – Ağnam ve öşür defterleri (Belogradçık 12/5;	F.	27/	258,	658,	702).
19. Oreşets – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (D	567; Vidin	12/5,	119/1; Belogradçık 12/5; F.	27/	212,	274,	661, 

719;	Berkofça	11/1).
20. Ostrokaptsi – Emlak ve öşür defterleri	(D	567;	F.	27/	655).
21. Oşane – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	567; Belogradçık 12/5, 15/17;	F.	27/	649).
22. Pleşivets – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	567;	F.	27/	649,	700).
23. Praujda – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Belogradçık 12/8,	16/1;	F.	27/	258,	642,	725).
24. Prolaznitsa – Emlak ve öşür defteri	(D	567;	Belogradçık	15/16).
25. Protopopintsi – Emlak ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık	15/17;	F.	27/	214,	639,	645).
26. Rabişa – Emlak ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık 12/5,	16/1;	F.	27/	654).
27. Rayanovtsi – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Belogradçık 12/5,	12/7,	17/14-17/16;	F.	27/	214,	650)
28. Replyana – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık 15/17;	F.	27/	75,	211,	646).
29. Rujintsi – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Belogradçık 12/5,	14/1;	F.	27/	266,	655,	700;	F.	29/	1436).
30. Salaş – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık 12/5,	13/12;	F.	27/	206,	267,	647).
31. Sredogriv – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık	12/5;	F.	27/	647,	699,	704).
32. Stakevtsi – Emlak ve öşür defterleri (D	567;	F.	26/	200;	Belogradçık	12/6,	15/17;	F.	27/	221,	267,	646,	725).
33. Tolovitsa – Emlak ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık 12/5,	15/17,	16/1;	F.	27/	94,	653).
34. Uskumiye (Skomlya) – Emlak ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık 12/5;	F.	27/	95,	656).
35. Vlahovitsa (Podgore) – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (F.	26/	3351,	4013;	Belogradçık	12/5,	16/1;	

F.	27/	258,	652).
36. Vodnyantsi – Emlak ve öşür defterleri (D	665; Vidin	1/120;	Belogradçık	15/16,	12/5;	F.	27/	11,	131,	657,	675).
37. Vırba – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	567; Belogradçık	13/11,	15/16).
38. Vırbovo – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	567;	Belogradçık	12/10;	F.	27/	18,	267,	640-641,	665,	

725,	865).
39. Vırbovçets – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (D	567;	Vidin	8/1,	15/90;	Belogradçık	12/5;	F.	27/	214,	657).
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Ek 3: Berkofça Kazası

 Abdülselam Çiftliği (günümüze	ulaşmamış), Glavanovtsi ve Pesoçnitsa köyü için hiç bir defter tespit edilme-
di. Şu yerleşim yerleri için tek bir tür defter elimizde bulunmaktadır: Belimel (emlak	defterleri,	Berkofça	15/11;	F.	29/	
1435); Borovtsi (günümüze	ulaşmamış,	yoklama	defterleri,	Vidin	8/1,	11/139,	91/22;	F.	28/	68,	630,	859); Cuma ma-
hallesi (günümüze	ulaşmamış,	ağnam	defteri,	Berkofça	13/6); Çemiş (öşür	defteri,	F.	28/	17); Erden (ağnam	defterleri,	
F.	28/	562,	620); Gabrovnitsa (ağnam	defterleri,	F.	28/	562,	620); Gaganitsa (yoklama	defterleri,	Vidin	9/53,	11/139,	
91/22;	Berkofça	12/18;	F.	28/	632); Govejda (öşür defteri, F.	28/	151); Kopilovtsi (öşür defteri, F.	28/	15); Kotenovtsi 
(yoklama	defterleri,	Vidin	91/22;	F.	28А/	54;	F.	32/	1091); Lüta-i zir (günümüze	ulaşmamış,	ağnam	defteri,	F.	28/	
562); Mırçevo (ağnam	defterleri,	F.	28/	562,	620); Ozirevo-i bala (Gorno	Ozirevo, ağnam	defterleri, Berkofça	13/6); 
Ozirevo-i zir (Dolno	Ozirevo, ağnam	defterleri, Berkofça	13/6); Pomejdin (emlak	defteri,	F.	28/	624); Ravna (emlak	
defteri,	Berkofça	14/1); Seyyid Hoca Çiftliği (günümüze	ulaşmamış,	ağnam	defteri,	F.	28/	620); Voynik (Voynitsi,	
ağnam	defteri,	F.	28/	620). Berkofça kasabası ya da Berkofça kazasına bağlı olan başka yerleşim yerleri hakkında iki 
ya da daha fazla çişirli defter tespit edildi.
1. Balyuvitsa – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	91/22,	9/53;	Berkofça	11/20;	F.	28/	141,	211,	576,	

603,	620).
2. Banya (Nikolovo) – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	7/1,	91/22;	F.	28/ 130,	562,	630;	F.	28А/	

307).
3. Belotintsi – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Vidin	9/53,	91/22; F.	28/	562, 624; F.	28А/	62).
4. Berkofça kasabası - Yoklama ve ağnam defterleri (Berkofça	12/1,	13/6).
5. Bistrilitsa - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	9/53;	Berkofça	11/24).
6. Bokilovtsi – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Berkofça 13/11; F.	28/	603, 620;	F.	28А/	307).
7. Boyçinovtsi – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	2/76,	11/139, 91/22;	F.	26/	2776;	F.	28/	604, 620;	

F.	28А/	307).
8. Byala Reçka-i bala (Gorna	Byala	Reçka) – Emlak ve öşür defterleri (Vidin	13/112;	Berkofça	12/9).
9. Byala Reçka-i zir (Dolna	Byala	Reçka) – Emlak, ağnam ve öşür defteleri (Berkofça 13/4, 13/6;	F.	28/	577, 624).
10. Cedid (tespit	edilmemiş) – Yoklama ve ağnam defterleri (Vidin	91/22, 11/139;	F.	28/ 562).
11. Çelyustnitsa – Yoklama, emlak, domuz ve öşür defterleri (Vidin	9/53; 11/21, 91/22;	Berkofça	13/5;	F.	28/ 193).
12. Çereşovitsa – Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	13/112;	F.	28/ 130,	172;	F.	32/	1091).
13. Çiprovtsi – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	91/22;	F.	28/ 68, 130, 567, 604).
14. Çiftlik (tespit	edilmemiş) – Yoklam ve öşür defterleri (Berkofça	12/18;	F.	28/ 575).
15. Gorna Luka – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	12/105; Berkofça	14/1;	F.	28/ 146,	869,	874;	F.	29А/	67,	

542).
16. Guşantsi (Zamfirovo) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (D	623;	Vidin	9/53,	91/22;	Berkofça	12/13;	F.	27/	265;	

F.	28/ 215).
17. Derebent/ Klisura (Bırziya) – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Vidin	9/53,	91/22;	Berkofça	13/6;	F.	28/	870;	

F.	28А/	307).
18. Dılgidel – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Berkofça 11/13;	F.	28/ 158, 592, 604; F.	28А/	307).
19. Draganitsa - Yoklama ve ağnam defterleri (Vidin	91/22;	Berkofça	12/18, 13/6).
20. Eflak (Martinovo) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	99/8;	Berkofça	14/1;	F.	28/ 194,	216).
21. Feyzhuda (günümüze	ulaşmamış) – Emlak ve ağnam defterleri (Berkofça	13/6;	F.	28/	302).
22. Haciler (Çerkaski) – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	91/22;	Berkofça	12/18;	F.	28/ 69, 145,	150).
23. Jivovtsi (günümüze	ulaşmamış) - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	91/22;	F.	28/ 603).
24. Jelezna - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	91/22;	Berkofça	14/1;	F.	28/ 603).
25. Kalimanitsa (günümüze	ulaşmamış) – Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	91/22;	Berkofça	12/18;	F.	28/ 583, 624;	

F.	28А/	424).
26. Klisuritsa - Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Berkofça	13/2, 13/5;	F.	28/ 620).
27. Kobilyak – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	9/53, 13/112;	F.	28/ 562, 620;	F.	29А/	544).



Arşiv Dairesi Başkanlığı

659

28. Komarevo - Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Vidin	12/120;	Berkofça	13/6;	F.	28/ 68, 624).
29. Kostentsi - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	91/22;	Berkofça	14/1;	F.	29/	268).
30. Koşarnik (Montana	şehrine	bağlı) - Yoklama ve ağnam defterleri (Vidin	9/53;	F.	28/ 68, 562, 620).
31. Kovaçevo (Gorna	Kovaçitsa) – Yoklama, emlak ve domuz defterleri (Vidin	9/53, 91/22;	Berkofça	14/1;	F.	28/ 

193;	F.	29/	236,	238;	F.	32/	101).
32. Krapçene – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (F.	28/ 562, 602;	F.	28А/	307;	F.	29/	114, 245, 498).
33. Kutloviçe (Montana) - Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Vidin	91/22;	F.	28/	299, 562, 620).
34. Leskovets - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	91/22;	F.	29/	268).
35. Lipen – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	11/139;	Berkofça	11/16;	F.	28/ 562).
36. Lopuşna (Georgi	Damyanovo) - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	9/53,	91/22;	F.	28/ 91, 194,	216; F.	29/	235).
37. Lüta-i bala (Vladimirovo) - Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	9/53,	9/72;	Berkofça	13/6;	F.	28/ 

212,	215, 616, 620, 867).
38. Mala Kutlovitsa (Montana	şehrine	bağlı) - Yoklama ve ağnam defterleri (F.	28/ 68,	562,	630,	795).
39. Mezdreya - Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Vidin	7/36,	9/78,	91/22;	Berkofça	13/3, 13/6;	F.	28/	624).
40. Melyane – Yoklama ve emlak defterleri (F.	26/	11051;	Berkofça	14/1).
41. Mitrovtsi – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Berkofça	14/1;	F.	28/	874; F.	29/	84, 1435;	F.	29А/	68).
42. Ohrid – Yoklama ve ağnam defterleri (F.	26/	2776; F.	28/ 562, 620).
43. Palilula - Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (F.	26/	2776; F.	28/	562;	F.	28А/	451).
44. Perperjan (Trifonovo) - Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Vidin	91/22; Berkofça	12/18;	F.	28/	562,	615).
45. Prevala - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	91/22;	Berkofça	12/18,	14/1;	F.	28/ 212).
46. Portitovtsi - Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Vidin	9/53; Berkofça	12/18; F.	28/	562,	877; F.	29А/	542).
47. Raşovitsa - Yoklama ve ağnam defterleri (F.	28/ 562;	F.	28А/	176).
48. Riska-i bala (Dolna	Riksa) – Yoklama, emlak, domuz ve öşür defterleri (Vidin	91/22;	Berkofça	11/1, 13/5, 15/1;	

F.	28/ 70, 130, 171,	193).
49. Riska-i zir (Kamenna	Riksa) – Emlak ve ağman defterleri (Berkofça	13/5; F.	28/ 620).
50. Selami Çiftliği (Yagodovo) – Yoklama, emlak ve ağnam defteleri (Vidin	9/53,	11/139,	13/112, 91/22;	Berkofça 

13/6).
51. Serdar Çiftliği (Stoyanovo) – Yoklama ve ağnam defterleri (Vidin	11/139;	Berkofça	12/18, 13/6).
52. Slatina-i bala (Slatina) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	13/112;	F.	28/ 158,	217, 623;	F.	29/	112).
53. Slatina-i zir (Doktor	Yosifovo) – Ağnam ve öşür defterleri (Berkofça	13/6; F.	29/	112).
54. Slavotin – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Berkofça	12/1,	13/14,	13/5;	F.	28/	171, 620).
55. Smilyan (Smolyanovtsi) – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	6/69, 91/22; Berkofça	12/18;	F.	28/ 68, 511).
56. Sotuçino ve İlitsa (Gavrail	Genovo) – Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	9/53;	Berkofça	15/9).
57. Spanca (Spançevtsi) – Yoklama ve ağnam defterleri (Berkofça	13/6;	F.	28/ 213-214).
58. Stubel – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	9/53, 11/139, 91/22;	F.	28/ 68, 128, 562;	F.	29/	112).
59. Studena buça – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	3/64;	Berkofça	11/3;	F.	28/ 620;	F.	29/	270).
60. Sumer – Yoklama, ağnam, domuz ve öşür defterleri (Vidin	11/139;	F.	26/	2776;	F.	28/ 149, 193, 562;	F.	32/	1091).
61. Tserovene (Gorno	Tserovene) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	4/90,	91/22;	Berkofça	14/1).
62. Verinçe-i bala (Dolna	Verenitsa) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	3/64;	F.	28/ 620; F.	31А/	34).
63. Verinçe-i kebir (Gorna	Verenitsa) – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Berkofça	12/18;	F.	28/	91, 620).
64. Vidlitsa – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (F.	28/ 18, 147, 162, 193).
65. Vinişte – Yoklama ve ağnam defterleri (Berkofça 12/18;	F.	28/ 620).
66. Vırşets – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Berkofça 13/6;	F.	28/ 16, 157,	213).
67. Zanojene (Vırşets	kasabasına	bağlı) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Berkofça	13/6;	F.	28/ 213,	820;	Vratsa 

21/12).
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Ek 4: İvraca Kazası

İvraca (Vratsa) kasabası, Bistrets (günümüze	ulaşmamış), Gabare, Draşan, Dupni vrıh, (Drujevo), Zgorigrad, 
Mehmet Ağa Çiftliği (tespit	edilmemiş), Osen ve Tişevitsa köyü için hiç bir defter tespit edilmedi. Şu yerleşim yerleri 
için tek bir tür defter elimizde bulunmaktadır: Babane-i sağır (Beli	izvor,	yoklama	defteri,	F.	29/	1051); Bela-i Geberan 
(günümüze	ulaşmamış,	emlak	defteri,	F.	29/	1079); Brusen (öşür defteri, F.	29А/	1,	89); Çelopek (ağnam	defterleri,	
Vratsa	18/4;	F.	29/	498); Çiren (öşür defteri, F.	29А/	89); Dırmantsi (yoklama	defteri,	F.	27/	724); Dobruşa (emlak	def-
teri,	F.	29/	257); Gostilya (yoklama	defteri,	F.	28/	68); Kameno pole (emlak	defterleri,	F.	29/	447;	F.	29A/	275); Koşan 
mahallesi (günümüze	ulaşmamış,	emlak	defterleri,	F.	29/	261,	1083); Krivodol (emlak	defterleri, Vratsa	18/9;	F.	29/	
1076,	1387;	F.	29А/	546); Lütidol (emlak	defterleri,	F.	29А/	213,	1045); Oçindol (ağnam	defteri,	Vratsa	18/4;	F.	29/	
498); Opletnya (ağnam	defteri,	F.	29/	498); Oslen Krivodol (öşür defteri, F.	29А/	89); Peştene-i zir (Golyamo	Peştene,	
ağnam	defteri,	F.	29/	498); Rakevo (emlak	defteri,	Vratsa	17/24;	F.	29/	245,	1050); Roman (öşür defteri, F.	29/	371); 
Sinö bırdo (emlak	defterleri,	Vratsa	17/20;	20/17;	F.	29/	1005); Strupets (emlak	defteri,	F.	29/	437); Uroven (ağnam	
defterleri,	Vratsa	18/4;	F.	29/	498); Vırbitsa (yoklama	defteri,	F.	29/	367). İvraca kazasına bağlı olan başka yerleşim 
yerleri hakkında iki ya da daha fazla çeşitli defter tespit edildi.
1. Babine-i kebir (Golemo	Babino) – Ağman ve öşür defterleri (F.	29/ 498; F.	29А/	154).
2. Banitsa – Emlak ve ağnam defterleri (F.	29/	231,	498,	1084,	1448).
3. Başovitsa (Gorna	Beşovitsa) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vratsa	19/1,	19/10,	20/14;	F.	29/	1082,	1439;	

F.	29А/	172).
4. Baurene – Emlak ve öşür defterleri (Vratsa	17/2;	F.	29/	1083;	F.	29А/	89).
5. Bela-i Müslim (günümüze	ulaşmamış) – Emlak ve öşür defterleri (F.	29/	291,	1432).
6. Belentsi – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (F.	29/	259,	442,	498,	1440).
7. Beli breg – Emlak ve ağnam defterleri (F.	29/	97,	498,	1083).
8. Bodenets – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (F.	29/	498,	839;	F.	32А/	445).
9. Bukovets – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vratsa	22/3;	F.	29/	247,	251	1443,	1459).
10. Çorlevo (tespit	edilmemiş) – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (F.	29/	432,	498,	838,	1319;	F.	29А/	89,	154,	543).
11. Dubyan/ Duplyak (Botunya) – Yoklama, emlak, domuz, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	9/53,	91/22;	Berkofça	

13/6;	F.	28/	68,	148,	157; Vratsa	20/2;	F.	29/	436,	1433;	F.	29А/	94).
12. Galatin – Emlak ve ağnam defterleri	(F.	29/	237;	F.	31A/	225).
13. Geçit (tespit	edilmemiş) – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vratsa	18/4;	F.	29/	256,	438,	499,	1077,	1430;	F. 

29А/	159,	539).
14. Glavatsi – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (F.	28/	872; F.	29/	437,	498,	866,	1441;	F.	29А/	348).
15. Gradeşnitsa – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vratsa	20/15,	21/3;	F.	29/	232,	245	1441;	F.	31A/	225).
16. Gromşin – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	5/61;	F.	27/	723;	F.	29/	257,	1000;	F.	29А/	153,	155).
17. Eflak (Tsarevets) – Emlak ve domuz defterleri (F.	29/	500;	F.	29А/	94).
18. Eliseyna – Emlak ve ağnam defterleri (Vratsa	18/4;	F.	29/	498;	F.	29А/	59).
19. İgnatitsa – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Vratsa	18/4;	19/11;	F.	29/	256,	498,	1438).
20. Kalen – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	13/112; F.	27/	723;	F.	29/	291,	498,	1031).
21. Karlukovo – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (F.	26/	445,	2912;	F.	29/	498;	F.	29А/	89).
22. Kirkovo (tespit	edilmemiş) – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vratsa	18/4;	F.	29/	265,	292,	437,	1387).
23. Komarevo – Emlak ve öşür defterleri (F.	29/	268,	367).
24. Kostelevo - Emlak ve öşür defterleri (Vratsa	20/7,	21/20;	F.	29А/	175).
25. Kravoder – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vratsa	19/4;	F.	29/	248,	334,	353,	423,	437,	498;	F.	29А/	186).
26. Kremena-i bala (Gorna	Kremena) – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vratsa	21/15;	F.	29/	498,	1031,	

1437;	F.	29А/	22,	564).
27. Kremena-i zir (Dolna	Kremena) – Emlak ve ağnam defterleri (F.	29/	242;	F.	31A/	225).
28. Kreta – Emlak ve ağnam defterleri (F.	29/	498,	1387).
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29. Kunino - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	6/57,	119/1;	Vratsa	19/6;	F.	29/	255,	228).
30. Lehçevo – Emlak, domuz ve ağnam defterleri (Vratsa	21/9;	F.	29/	1458;	F.	29А/	93;	F.	31A/	225).
31. Lik – Emlak ve ağnam defterleri (Vratsa	17/21, 18/4).
32. Lilyaçe – Emlak ve öşür defterleri (F.	29/	258,	351,	842,	1219;	F.	29А/	89).
33. Malo Peştene – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	4/17;	F.	29/	357,	498,	1432;	F.	29А/	89).
34. Mezra (Mezdra) – Ağnam ve öşür defterleri (F.	29/	369,	498).
35. Moravitsa – Emlak ve öşür defterleri (Vratsa	21/20;	F.	29/	245,	499).
36. Mramoren – Emlak ve ağnam defterleri (F.	29/	498,	1018).
37. Ohoden – Yoklama, emlak ve domuz defterleri (Vidin	4/17;	F.	29/	1083, 1432,	1448;	F.	29А/	94).
38. Oreşene - Emlak ve ağnam defterleri (Vratsa	20/2;	F.	29/	498).
39. Osikovo (günümüze	ulaşmamış) - Emlak ve ağnam defterleri (Vratsa	18/4;	F.	29/	249,	498).
40. Pavolçe – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vratsa	18/4;	F.	29/	112,	245,	498).
41. Peştene-i bala (Gorno	Peştene) – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vratsa	17/13;	F.	29/	115,	263,	267,	498,	1047).
42. Peştene-i evasıt (Golyamo	Peştene) – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (F.	29/	332,	352,	498,	1018,	1432,	1452;	

F.	29А/	89).
43. Pudriya – Emlak ve ağnam defterleri (Vratsa	19/4;	F.	29/	242,	437,	498;	F.	29А/	65,	554).
44. Radovene – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vratsa	21/24;	F.	29/	254,	370,	447,	498).
45. Staro selo – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (F.	29/	1318,	1442;	F.	31A/	225).
46. Talacan (Tlaçene) – Emlak ve öşür defterleri (F.	29/	247,	330,	1390).
47. Tıpçenitsa – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (F.	26/	2829,	2914;	Vratsa	18/4; F.	29/	2,	240,	264,	1043;	

F.	31A/	225).
48. Tsakonitsa – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (F.	29/	1439;	F.	29А/	159).
49. Vırbeşnitsa – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (F.	29/	1,	241,	498;	F.	31/	154).
50. Virovsko – Emlak ve öşür defterleri (F.	29/	438,	1047,	1316,	1429; F.	29А/	148).
51. Vlasatnitsa – Emlak ve öşür defterleri (F.	29/	245,	355,	847,	1447).
52. Zverino – Ağnam ve öşür defterleri (Vratsa	18/4;	F.	29/	368,	498,	1443).
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Ek 5: Lom Kazası

 Bekir mahallesi (tespit	edilmemiş), Eflak mahallesi (Staliyska	mahala), Hasan ağa mahallesi (Zlatiya), Kl-
yuçova mahallesi ve Krivodol (Traykovo), Tatar mahallesi (Dondukovo) ve Vasilovtsi köyü için hiç bir defter tespit 
edilmedi. Şu yerleşim yerleri için tek bir tür defter elimizde bulunmaktadır: Brusartsi/ Gagovitsa (emlak	defterleri,	
Lom	19/2,	20/22;	F.	31/	223); Çuçan (Stanevo,	yoklama	defteri,	F.	31/	251); Dılgodeltsi (yoklama	defteri,	F.	31А/	69); 
Duşilnitsa (günümüze	ulaşmamış,	 yoklama	defterleri,	F.	 31/	 251;	F.	 31А/	 37); Gnoynitsa (Septemvriytsi,	 yoklama	
defterleri,	F.	31/	165,	182); Hezargrad mahallesi (Razgrad köyü,	 yoklama	defteri,	Lom	20/13); Ibrahim mahallesi 
(tespit	edilmemiş,	emlak	defteri,	D	665); Kotenovtsi (Yakimovo,	yoklama	defteri,	F.	31/	180); Kula mahallesi (Zlatiya,	
yoklama	defteri,	F.	31/	165); Labets (Stanevo,	yoklama	defterleri,	Vidin	13/17;	Lom	22/7;	F.	31/	243); Madan (emlak	
defteri,	F.	31/	223); Momin brod (yoklama defterleri, F. 31/ 161, 170); Progoreltsi (Yakimovo,	yoklama	defteri,	Lom	
21/7); Topolovtsi (Drenovets köyüne	bağlı,	emlak	defteri,	D	665); Yeni köy (tespit	edilmemiş,	emlak	defteri,	D	665); 
Voynik (Yakimovo,	yoklama	defteri,	F.	31/	164). Lom kasabası ve Lom kazasına bağlı olan başka yerleşim yerleri 
hakkında iki ya da daha fazla çeşitli defter tespit edildi.
1. Bezdenitsa – Yoklama ve emlak defterleri (F.	31/	223,	247).
2. Bukovtsi – Yoklama ve emlak defterleri (F.	31/	195,	223).
3. Çerni vrıh - Yoklama ve emlak defterleri (Lom	22/1,	22/5;	F.	31/	162,	164,	195,	228,	389).
4. Çorlevo (Drenovets	köyüne	bağlı) - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	3/46;	Lom	19/2,	20/22;	F.	29А/	552;	F. 

31/	173,	195,	182,	246).
5. Derviş mahallesi (Razgrad	köyü) – Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	13/17;	F.	31/	167,	195,	223,	235, 238;	F. 

31А/	51-52).
6. Dragoşintsi (tespit	edilmemiş) - Yoklama ve emlak defterleri (F.	26/	9156;	F.	31/	123,	161,	170,	181-182,	204,	

223,	245).
7. Drenovets – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	3/46;	Lom	19/2,	20/22;	F.	31/	65,	246).
8. Gaytantsi (Smirnenski) – Yoklama ve emlak defterleri (D	665;	Vidin	6/81; F.	31/	165).
9. Golintsi (Lom	kasabasına	bağlı	Mladenovo	semti) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (D	665; Lom	20/45;	F. 

31/	191,	204;	F.	31А/	78).
10. Hacı Ali mahallesi (tespit	edilmemiş) – Yokalma ve emlak defterleri (D	665;	F.	31/	204).
11. Hasan (Hasta) baba mahallesi (Dinkovo) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (D	665; Vidin	8/118;	F.	27А/	1;	F.	

31/	195;	F.	31А/	144).
12. İsmail mahallesi (Knyajevska	mahala) – Yoklama ve emlak defterleri (D	665;	F.	31/	163).
13. Kalen potok (Kalen)	– Yoklama ve emlak defterleri	(D	665; F.	31/	182).
14. Karabacak (İgnatovo) – Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	11/139,	91/22;	F.	28/	68, 602;	F.	28А/	307;	F.	29/	

1317;	F.	31/	229).
15. Kiselevo – Emlak ve öşür defterleri (D	665; Berkofça	13/2;	F.	29А/	552;	Lom	19/2,	21/22;	F.	31/	195,	223).
16. Kırki jaba (Asparuhovo)	– Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Lom	20/22;	F.	31/	195,	841;	F.	31A/	644).
17. Kovaçitsa – Yoklama ve öşür defterleri (F.	26/	149-150;	F.	31/	195,	251).
18. Komoştnitsa – Yoklama ve öşür defterleri (F.	31/	66,	181,	195,	225,	242,	841).
19. Kriva bara – Yoklama ve emlak defterleri (F.	29А/	552;	F.	31/	168,	195,	223,	226;	F.	31А/	140;	F.	32/	1095).
20. Linovo-i bala (günümüze	ulaşmamış) – Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	4/92;	F.	31/	123,	186,	251).
21. Linovo-i zir (Dolno	Linevo) - Yoklama ve emlak defterleri (Lom	22/7;	F.	31/	186,	195,	300).
22. Lom - Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Lom	20/7,	21/7;	F.	31/	58,	61,	85,	153,	155-158,	225,	249-250,	252-3,	

255,	451,	841; F.	31А/	225).
23. Lukovtsi (Smirnenski) - Yoklama ve emlak defterleri (Lom	19/2,	20/11).
24. Medkovets – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (F.	29/	250;	Lom	20/22;	F.	31/	168,	223,	244,	841).
25. Mokreş – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (F.	26/	17519;	F.	27А/	1; F.	30/ 125;	F.	29А/	549;	Lom	21/7;	F.	31/	

63,	182,	189-190,	195,	222,	230,	239).
26. Ömer mahallesi (Botevo) - Yoklama ve emlak defterleri (F.	29А/	381;	F.	31А/	45,	251).
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27. Rasovo – Yoklama ve öşür defterleri (F.	31/	186,	195,	829,	841).
28. Receb mahallesi (mutemelen	Roglets) – Yoklama ve emlak defterleri (D	665;	Vidin	103/20;	F.	31/	62).
29. Slivovik - Yoklama ve emlak defterleri (Lom	20/22;	F.	31/	207;	F.	32/	1095).
30. Tolovitsa (Septemvriytsi) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (D	665;	Vidin	8/118;	F.	26А/	1062;	Lom	20/22;	F. 

31/	173-174).
31. Tserovina (Dolno	Tserovene) – Yoklama ve öşür defterleri (F.	31/	64,	247).
32. Tsibre Varoş (Gorni	Tsibır) - Yoklama ve emlak defterleri (Lom	21/7;	F.	31/	252;	F.	31A/	326).
33. Yarlovitsa - Yoklama ve emlak defterleri (D	665;	F.	31/	123,	174,	175,	212,	240).
34. Vılkova Slatina (Doktor	Yosifovo) – Yoklama ve emlak defterleri (F.	29А/	552;	Lom	20/22;	F.	31/	223,	247,	248).
35. Vılçidrım – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	9/52,	103/20;	F.	26/	148,	151;	F.	29А/	552;	Lom	18/7, 20/22;	

F.	31/	55,	123,	171-172,	175,	182,	184-185,	232;	F.	31А/	76;	F.	32/	1095).
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Ek 6: Rahova Kazası

Bezbrod (tespit	edilmemiş), Bırdar bunar (Bırdarski	geran), Byala Slatina, Enitsa, Dıbnitsa (günümüze	ulaşma-
mış), Garlevo (tespit	edilmemiş), Kriva bara, Kruşiyan (Kruşovitsa), Lipnitsa, Popitsa, Sirakovo, Srebrenitsa (Sofro-
nievo), Strupen (Lazarovo) ve Suhatçe köyü için hiç bir defter tespit edilmedi. Şu yerleşim yerleri için tek bir tür defter 
elimizde bulunmaktadır: Bırkaçevo (öşür defteri, F.	29/	356); Bregare (yoklama	defteri,	F.	26/	4524); Brenitsa (öşür 
defteri, F.	29/	85; Breske (Breste,	еmlak	defterleri,	F.	32/	126,	159); Çomakovtsi (ağnam	defteri, F.	29/	858); Glojene 
(yoklama	defteri,	Oryahovo	13/18); Leskovets (emlak	defterleri,	F.	29/	268;	F.	32/	93,	95-96,	363,	738); Lukovit (öşür 
defteri, F.	32А/	382); Sokolare (emlak	defteri,	F.	29А/	213), Tırnak (emlak	defterleri,	F.	32/	105,	155) ve Vranyak 
(emlak	defteri,	F.	32/	152). Rahova kasabası ve Ravoha kazasına bağlı olan başka yerleşim yerleri hakkında iki ya da 
daha fazla çeşitli defter tespit edildi.
1. Altimir – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Oryahovo	14/7;	F.	32/	14,	144).
2. Besliyan/Beşliy (Baykal) – Yoklama ve emlak defterleri (F.	26/	4122;	F.	32/	104,	111,	164,	1119; F.	32А/	386).
3. Bırzina - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	91/22; Oryahovo	14/7;	F.	32/	103).
4. Bızovets - Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	10/1;	F.	29/	454).
5. Borovan - Yoklama ve öşür defterleri (Oryahovo	14/7;	F.	32/	20,	23).
6. Bukovitsa (Miziya) - Yoklama ve emlak defterleri (Oryahovo	13/18;	F.	32/	100-102,	126,	159).
7. Butan - Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	10/87;	Vratsa	19/2).
8. Dobrolevo – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Oryahovo	14/7;	F.	32/	108,	221,	1082).
9. Galiçe – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Oryahovo	17/3,	13/18,	14/7;	F.	32/	109).
10. Glava – Emlak ve öşür defterleri (F.	32/	9,	106,	151).
11. Gnoynitsa-i zir (Mihaylovo) - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	1/70;	F.	26/	9117;	F.	32/	97;	F.	32А/	445).
12. Gornik - Emlak ve öşür defterleri (F.	29А/	540;	F.	32/	120).
13. Furen – Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	10/87;	F.	32/	157;	F.	32А/	445).
14. Hayreddin – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	6/81,	10/1,	10/87;	F.	26/	9114; Oryahovo	14/7,	18/13;	F. 

32/	102,	114,	116).
15. Hırlets - Yoklama ve emlak defterleri (Oryahovo	13/18;	F.	32/	117, 365).
16. İsmail Bunar (Kneja) – Emlak ve ağnam defterleri (F.	29А/	213;	F.	32/	104,	115;	F.	32А/	62).
17. Koynar - Yoklama ve emlak defterleri (F.	32/	112,	128,	141,	738).
18. Kozloduy - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	14/77;	Oryahovo	15/2;	F.	32/	145,	153,	163).
19. Kruşoviçe (Kruşovene) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Oryahovo	13/18;	18/1;	F.	32/	100,	102,	142).
20. Lesura - Yoklama ve emlak defterleri (Vidin	10/87;	F.	29/	239;	Oryahovo	14/7;	F.	32/	129,	132,	140,	914).
21. Lipnitsa – Emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	2/66;	F.	32/	100, 840).
22. Maligrad (Malorad) – Yoklama ve ağnam defterleri (F.	32/	840,	1082).
23. Manastirişte – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Oryahovo	14/7,	15/3,	16/9,	16/15,	18/7;	F.	32/	776).
24. Ostrov - Yoklama ve emlak defterleri (Oryahovo	13/18;	F.	32/	93,	95-96).
25. Rahovo (Oryahovo) - Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Oryahovo	13/9;	F.	32/	17,	358,	367,	781,	1096,	1098,	

1102).
26. Reselets – Emlak ve öşür defterleri (Vratsa	20/11;	F.	32/	139,	146).
27. Rogozen – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Oryahovo	14/7;	F.	32/	12,	103,	125, 154,	1082).
28. Saray Kıptiyan (Saraevo) - Yoklama ve emlak defterleri (Oryahovo	14/7;	F.	32/	100).
29. Selanovtsi – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	8/141;	Oryahovo	13/18,	14/6;	F.	32/	99,	101,	147,	156,	

216,	365,	1099,	9118).
30. Stavrevtsi - Yoklama ve emlak defterleri (F.	32/	122,	134,	148,	150).
31. Tırnava - Yoklama ve emlak defterleri (Oryahovo	14/7;	18/14,	18/15,	18/16;	F.	32/	783).
32. Vadin (Gorni	Vadin) - Yoklama ve emlak defterleri (Oryahovo	13/18;	F.	32/	94,	98).
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Ek 7: Vidin Kazası

Yeni köy (tespit	edilmemiş) ve Rayanitsa (Akatsievo) köyü için hiç bir defter tespit edilmedi. Şu yerleşim yerleri 
için tek bir tür defter elimizde bulunmaktadır: Cedid (Ivanovtsi,	öşür	defteleri,	Vidin	15/50;	F.	26/	42); Lagoşevtsi 
(yoklama	defterleri, F.	26/	2925,	9151); Makreş (yoklama	defteri,	Vidin	103/20); Novosel-i sağır (Novoseltsi,	öşür	
defteri,	F.	26А/	973); Rakoviçe-i sağır (Rakovitsa,	ağnam	defteri,	F.	26/	10339); Ruptsi (öşür	defterleri,	F.	26/	45;	F.	
26А/	973); Topolovets (öşür defteri,	F.	26/	122). Vidin şehri ya da Vidin kazasına bağlı olan başka yerleşim yerleri 
hakkında iki ya da daha fazla çeşitli defter tespit edildi.
1. Arçar – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	6/57,	11/102,	12/30;	F. 26/	163,	3163,	3344-3345,	3911,	

3921,	10417,	10660,	18372;	F.	26А/	925,	1056).
2. Bala Kuduba (Baley) – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	96/26;	F.	26/	2945).
3. Bela Rada – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (D	627; Vidin	6/57,	11/102,	14/111;	F.	26/	41,	3329,	3343,	

10925).
4. Bregovo – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	11/102,	116/3,	119/1;	F.	26/	2936,	3341,	9070,	9072,	9153,	

10340;	F.	26А/	970,	1979,	3888,	2294; F.	30/	33).
5. Bukovets – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	1/29,	11/102,	119/1;	F.	26/	101,	168,	2936,	9118,	

9124,	10708,	18525;	F.	26А/	1064).
6. Çorokalina (Kalina) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	6/57;	F.	26/	49,	18525).
7. Çunguruz (Vinarovo) – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	97/27,	110/9;	F.	26/	2936,	3919,	9118, 

10677-10678,	10721,	18372;	F.	26А/	2061,	2244).
8. Deleyna - Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (F.	26/	153,	10340,	11058;	F.	26А/	1150).
9. Dırjanitsa – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	1/29,	6/57;	F. 26/ 157,	159,	2917,	2945,	9118;	F.	26А/	3620;	

F.	32/	107).
10. Dinkovitsa – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin 2/62, 110/9;	F.	26/	154,	169,	18525;	F.	26А/	937).
11. Esmerdan/ Smırden (İnovo) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	4/20,	6/57,	11/102,	110/9,	112/10,	119/1, 

123/2;	F.	26/	70,	165,	2936,	9124,	18372;	F.	26А/	2061,	2244).
12. Florentin – Yoklama, emlak, ağnam, domuz ve öşür defterleri (Vidin	6/57,	100/13,	100/18;	F.	26/	2953,	3345,	

3348,	9118,	9124,	11083,	18372,	18398;	F.	26А/	1978,	2294,	2015).
13. Gaytantsi – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	1/29, 15/50,	93/34;	F.	26/	2945,	9124,	9707;	F.	32/	107).
14. Gımzovo – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	1/29,	110/9;	F.	26/	156,	2936,	9152,	10262;	F.	26А/	937).
15. Gırtsa (Gradets) – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	1/29,	6/57,	110/9;	F.	26/	2936,	3345,	10340,	

F.	26А/	970,	1171,	1317;	F.	32/	137,	143,	160-161).
16. Glotnitsi (Tsar	Simeonivo) – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	15/5;	F.	26/	98,	138,	9118,	9124).
17. Gomotartsi – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	11/20, 113/12;	F.	26/	43,	162,	165,	2926-2927,	2936,	

3345,	3353,	8189,	9060,	9123,	18372;	F.	26А/	937).
18. Güzeliya (Peşakovo) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	1/61, 6/57,	117/5;	F. 26/	9118,	18525;	F.	26А/	

2244).
19. Halvacı (Mayor	Uzunovo) – Yoklama, emlak, ağnam, domuz ve öşür defterleri (F.	26/	11039,	11076,	18372,	

18398;	F.	26А/	2061,	2244).
20. Hinovo (İnovo) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	10/90,	11/102,	91/1,	97/17;	F.	26/	165-166,	9124, 

18372;	F.	26А/	2061,	2244;	F.	32/	160).
21. Jeglitsa – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (Vidin	15/50;	F.	26/	48,	9118,	9124,	10702;	F.	26А/	973;	F.	32/	107).
22. Izvor – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (D	665; Vidin	8/44, 98/12;	99/27, 119/1;	F.	26/	2,	3292,	9044,	10249,	

10661;	F.	29/	266; F.	30/ 295).
23. Kapitanovtsi – Yoklama, ağnam, domuz ve öşür defterleri (Vidin	6/57,	110/9;	F.	26/	165,	2939,	2945,	3345,	4185,	

18372,	18398).
24. Kerim bey (Pokrayna) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	1/29,	100/18,	108/12,	110/9;	F.	26/	165,	2937,	

2939,	2941,	2963,	3910,	8220,	10667,	10675,	18372;	F.	26А/	1034).
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25. Kosovo – Emlak ve öşür defterleri (F.	26/	158,	11058).
26. Koşava – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	1/29,	6/57,	99/12, 112/10;	F.	26/	165,	3345,	9123,	

10676-10677,	18372;	F.	26А/	937).
27. Koylovo (Sırbistan’da) – Yoklama ve ağnam defterleri (F.	26/	2936,	10340).
28. Kutovo – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	1/29,	6/57;	F.	26/	44,	100,	165,	3345,	10710,	18372;	

F.	26А/	937).
29. Mali Drenovets – Yoklama ve emlak defterleri (D	665;	Vidin	1/29, 119/1).
30. Mola Ali (Drujba) – Ağnam ve öşür defterleri (F.	26/	8187,	18525).
31. Müslüman (General	Marinovo) – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	6/57,	9/1, 112/10,	119/1;	F.	26/	3328,	10871,	

11051).
32. Nazır mahallesi (Dunavtsi) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	11/102,	 119/1;	F.	 26/	 95,	 168,	 9124, 

18372).
33. Negovanovtsi – Yoklama, emlak, ağnam, domuz ve öşür defterleri (F.	26/	3345,	9712,	10678-10679,	18372,	

18398;	F.	26А/	970,	1953,	2061;	F.	31/	502).
34. Novosel-i kebir (Novoseltsi) – Yoklama, ağnam, domuz ve öşür defterleri (Vidin	110/9, 119/1;	F.	26/	2923,	2936,	

2938,	2940,	2963,	18398,	18525;	F.	26А/	2244, 3919,	3682).
35. Plakuder – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	6/57, 11/173, 13/39,	110/9;	F.	26/	2936,	10906,	

18525; F.	26А/	1064;	F.	32/	107).
36. Rakitnitsa – Yoklama ve öşür defterleri (F.	26/	2945,	3338,	9071,	9118,	9132;	F.	26А/	970,	1317,	2244).
37. Raynovtsi (günümüze	ulaşmamış) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	2/62;	F.	26/	161,	18525;	F.	26А/	

1035).
38. Sinagovtsi – Yoklama ve öşür defterleri (Vidin	1/29,	6/57,	11/102, 119/1;	F.	26/	160,	9124).
39. Slanotrın – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	1/29,	123/1;	F.	26/	46,	96,	165,	10676,	10677,	18372;	F. 

26А/	974;	F.	30/	90).
40. Tatar mahallesi (günümüze	ulaşmamış) – Yoklama ve ağnam defterleri (F.	26/	9026,	18525).
41. Tatarcık (Slana	bara) – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	6/57,	110/9;	F.	26/	9165,	10707,	18525).
42. Tırnak (Tırnyane) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	11/102,	110/9;	F.	26/	99,	18525).
43. Tiyanovtsi – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	110/9;	F.	26/	167,	10340,	11039,	11057,	11067;	F. 

26А/	900,	2244).
44. Şeyh Çiftliği/ Şef (muhtemelen	Antimovo) – Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (F.	26/	97,	165,	10705-

10706,	18372;	F.	26А/	937).
45. Şipot – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (D	665; Vidin	98/12;	F. 26/	9124,	18372).
46. Vidbol (Dunavtsi) – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (D	627; Vidin	1/29,	6/57,	119/1;	F.	26/	94;	F.	26А/	2244).
47. Vidin - Yoklama, emlak, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	14/111, 99/13,	106/2,	110/9;	F.	26/	86,	2770,	3345,	9146,	

9148,	10646,	10736,	18525;	F.	26А/	904).
48. Vırtop – Yoklama, emlak ve ağnam defterleri (Vidin	1/29;	F. 26/	9118,	9124,	11083,	18372).
49. Vladişince (Vladiçentsi) – Yoklama, emlak ve öşür defterleri (D	665;	Vidin	119/1;	F.	26/	152).
50. Vrıv – Yoklama, ağnam ve öşür defterleri (Vidin	95/34;	F.	26/	2936,	10339,	10161;	F.	26А/	937, 1039,	1150,	1165, 

3609).
51. Yasen – Yoklama, ağnam, domuz ve öşür defterleri (F.	26/	2953,	9124,	9700,	10340,	18372,	18398;	F.	26А/	2015;	

F.	31/	183).
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AYASOFYA VAKFİYESİNDE YAPILAN RESTORASYON VE 
KONSERVASYON UYGULAMALARI 

Maşide ZORLU*

GİRİŞ

Yazının icadından önce insanoğlu iletişim kurmak için anlatacağı durumu resimleme yoluna giderek çeşitli yü-
zeyleri kendine altlık olarak seçmiştir. Bu zor ve zaman alan ifade biçimi yazının bulunmasıyla son bulmuştur. Sü-
merlerin icadı kabul edilen ilk yazılarda, çiviler kullanılarak tabletlere kazımalar yapılmıştır. Pek pratik olmayan bu 
yöntem yaygınlaşmamıştır. Sümerler ’den sonra yazıyı ilk kullanan Çinliler yazı yazmak için kil tabletlerin yerine 
tahta levhaları kullanmışlardır. Daha sonraları ise ipek kumaşlara yönelmişlerdir. Anlaşılacağı üzere insanoğlunun 
kendini ifade edebilmek için en önemli ayrıcalığı yazı yazma ile kazanılsa da bunun kolaylığı ve kullanılabilirliği de 
önemli bir yer teşkil etmektedir. M.Ö 2697 yılında filozof Tien-Lcheu’nun mürekkebi bulmasıyla yazı yazmak daha 
kolay bir hale gelmiştir. Yazma malzemesi olan kâğıt ise M.S II. yüzyılda Çin’de Tsa’i Lun tarafından icat edilmiştir.

Kâğıt ilim ve bilimin yayılıp gelişmesinde çok büyük rol oynamıştır. Eskiden kâğıt üretimi az yapıldığı için 
dünyanın her coğrafyasında ve her kültüründe kâğıt kıymetli bir madde olmuştur. Sonradan kâğıt üretiminin artma-
sıyla, kâğıt eski önemini kaybetse de işlevselliği nedeniyle günümüzde de en önemli ham maddeler arasında yerini 
korumaktadır. Çin’den Orta Asya’ya, oradan İran’a geçen kâğıdın asıl kullanımı; M.S.751’de yapılan Talas Meydan 
Muharebesi ile Müslüman-Araplarla başlamıştır. Böylece Çin’de binlerce yıl önce imalatına başlanan kâğıt, zamanla 
değişim göstererek bir endüstri kolu olma yoluna kadar gelmiştir. Endüstrileşen kâğıt böylelikle eski el yapımı kâ-
ğıtların önemini arttırarak bu dönemlerde yazılan ‘’el	yazması’’ eserleri birer tarihi cevher haline getirmiştir. İşte bu 
tarihi cevherler yazıldığı dönemde dahi çeşitli yöntemlerle muhafaza edilmeye çalışılsa da gün geçtikçe yıpranma ve 
bozulmaya uğramıştır.

TANIMLAR

Bozulma; biyolojik, kimyasal, fiziksel ve birçok sebepten dolayı kâğıdın yıpranması olarak açıklanabilir. Bu ve 
bu gibi nedenlerle bozulmaların önceden tespiti zor olsa da bozulmaya neden olabilecek etkenler için tedbirler alınma-
lıdır. Bozulmaya neden olan etkenler kontrol altına alınmadığı takdirde, çoğunlukla malzemesi kâğıt ve deri olan eşsiz 
kültürel miras niteliğindeki ‘’elyazması	ve	nadir	eserler’’ hızlı bir bozulma sürecine girmektedir. 

Konservasyon; korumanın yanı sıra restorasyonu da içine alan daha geniş bir kavramdır. Konservasyon “bir kü-
tüphane, arşiv veya benzeri bir kuruluşun tüm kaynaklarının yaşlanma ve kullanılmaya (veya kullanım bozukluğuna), 
başta ışık, ısı, nem ve atmosferik etkiler olmak üzere tüm ve iç etkilere karşı bilinçli, düzenli ve planlı gözetimi, bakı-
mı ve korunması” olarak tanımlanmaktadır. Cilt, restorasyon, kâğıt kimyası ve benzeri materyal teknolojileri ile arşiv 
kaynaklarının korunması ile ilgili olan diğer bilgilerin, pratik uygulama tekniklerinin koordinasyonu ve planlamasını 
içine alan bilgi alanıdır (Roberts, 1982: 64).

Restorasyon; Eserin özgünlüğüne zarar vermeden gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapılan zorunlu müdaha-
lelerdir ve aktif Konservasyon çalışmaları içerisinde yer alan bir uygulamadır.

Vakfiye; Geliri dini, ilmi ve sosyal kurumlara tahsis edilen arazi, bina veya eşyanın; amacını, niteliğini, yönetim 
biçimini ve gelir-gider ilişkilerini ortaya koyan belgedir.

*	 Tapu	ve	Kadastro	Genel	Müdürlüğü,	Arşiv	Dairesi	Başkanlığı	Belge	Koruma	ve	Onarım	Görevlisi
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1. AYASOFYA VAKFİYESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Arşivimizde bulunan tarihe tanıklık yapmış belgelerin (eski tapular, yazışmalar), defterlerin (Mufassal, icmal, 
Ruznamçe, Evkaf, Vakf-ı Cedid vb.) ve çeşitli dokümanların (vakfiyeler, Mülk name) uzun yıllar boyunca içeriğinin 
ve fiziksel durumunun bozulmadan korunarak gelecek nesillere aktarılması büyük bir sorumluluktur. Bu nedenle, 
‘’saklanması tarihi, hukuki, idari ve çeşitli bakımlardan lüzumlu olan herhangi bir konuyu aydınlatmaya, birtakım 
hakları belgelemeye ve korumaya yarayan’’ Osmanlı devletinin mirası olan bu belgelerin muhafaza edilmesi gerek-
mektedir. Bu tarihi önemi olan belgelerden biride Ayasofya Vakfiyesi’dir.

Fatih Sultan Mehmet’in 1461 tarihinde hazırlattığı, ilk nüshasının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv 
Dairesinde muhafaza edildiği Ayasofya Vakfiyesi; Ayasofya Camii, Fatih Camii, Zeyrek Camii, Şehy Vefa Camii, 
Eski İmaret Camii, Darü’l-Feth Camii, Kule-i Cedide Camii, Darü’ş -şifa, Darü’t-talim, İmaret-i Amire Mutfağı ve 
medrese gibi yapıların (kurumlar) gelir-gider kayıtlarının tutulduğu Arapça olarak yazılan bir tarihi belgedir. Ayrıca 
bu belgenin II. Bayezid döneminde iki adet Arapça nüshası ve birde Türkçe tercüme edilmiş nüshası hazırlanmıştır. 
Arapça olan nüshalar Türk İslam Eserleri Müzesi ve Topkapı sarayında muhafaza edilmektedir. Türkçe olan üçüncü 
nüshası ise Vakıflar Genel Müdürlüğünde muhafaza edilmektedir.

Ayasofya Vakfiyesi; Davet, Mevkuf, Vakfın şartları, Vakfın Rucuu şartları, Vakfı bozacaklar için beddua ve Ka-
dı’nın hükmü bölümlerinden oluşmaktadır.

2. AYASOFYA VAKFİYESİNİN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

Ayasofya Vakfiyesinin restorasyon ve konservasyon çalışmalarına başlamadan önce uygulama bölümlerinin be-
lirlenmesi amacıyla toplam uzunluk ölçülmüş ve Şekil 1’de görülen değerler tespit edilmiştir. Yapılan ölçümler netice-
sinde bu vakfiyenin toplam uzunluğunun 64,73 metre olduğu ve 110 parçanın birleştirilmesiyle oluştuğu görülmüştür. 
Bu 110 parçanın en küçüğü 19, en büyüğü 83 cm uzunluğundadır. En ölçümlerinde ise vakfiyenin başlangıcından 
sonuna doğru yer yer daralmalar yer yer genişlemeler olduğu için bir ortalama uzunluk alınamamıştır.

Eserin ön yüzeyinin tamamı değerlendirildiğinde ise heterojen özelliğe sahip bir kağıt yapısının bulunduğu ve 
yapılan ölçümlerde de kalınlığın değişik mikronlarda olduğu tespit edilmiştir.

Şekil 1. Vakfiye ilk 15 M Parça-Uzunluk Ölçümleri

Vakfiyenin ilk 2 metresinde yıpranma oranının oldukça fazla olduğu gözlenmiş ve bazı bölümlerde eski dönem-
lere ait onarımların yapıldığına rastlanılmıştır. Ayrıca vakfiyenin farklı bölümlerinde farklı türde hasarlar olduğu da 
gözlemlenmiştir.
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3.  AYASOFYA VAKFİYESİNE UYGULANAN RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

3.1. Kâğıt ile Tekstilin Ayrılması

Ayasofya Vakfiyesinin fiziki özelliklerinin tespitinden sonra işlem adımlarına kademeli olarak başlanılmış; ilk 
olarak mevcut fotoğrafları çekilip kayıt altına alınmıştır.  Uygulamanın her aşamasında önceliğin; “eserin konser-
vasyonu” olması gerektiği ön planda tutulmuştur. Ancak korumaya yönelik yapılacak herhangi bir işlem kalmayan 
yerlerde zorunlu	müdahaleler olarak tanımlanan restorasyon uygulamaları yapılmıştır.  

Vakfiyenin ilk bir metresine yakın olan bölümünde yapılan işlemler; İlk 83 cm ye kadar olan bölümde bez ile 
kâğıdın yoğun yıpranmadan dolayı sadece kenarlarda birbirlerine tutundukları görülmüştür. Bu nedenle zorunlu res-
torasyon uygulaması bu bölümde gerçekleştirilmiş ve uygulamanın zamansal olarak büyük bir kısmını burası teşkil 
etmiştir. Tekstil olan kısım yüzeyden hemen hemen ayrık vaziyettedir (Resim 1).

Başlangıç olarak; kenarlardaki küçük tutunmalar açılmış, bez ve kâğıt bağımsız olarak uygulamaya alınmıştır. 
Bu ayırma işlemi sırasında ilk önce soğuk buhar denenmiş başarılı olunamadığından ıslak tampon uygulamasına ge-
çilmiştir (Resim 2,3,4). Bu uygulama ile yumuşayan tutkallar kaldırılarak bezli kısım kâğıttan ayrılmıştır (Resim 3). 
Islak tamponda su izinin kalmadığı gözlenmiş bezde ya da belgede herhangi bir iz bırakmadığından vakfiyenin gerekli 
yerlerinde yapılacak uygulamalarda bu yöntem tercih edilmiştir. 

Resim 1. Vakfiyenin sırt kısmı Resim 2. Tampon uygulaması

Resim 3. Kâğıt ile tekstilin birbirinden ayrılma süreci Resim 4. Kâğıt ile tekstilin birbirinden ayrılmış hali
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3.2. Kâğıttan Bantların Çıkarılması

Eserin içyapısında, orijinalinde olmayan her türlü yabancı maddelerden uzaklaştırılmalıdır. Bunları sadece kir ya 
da tozdan ibaret düşünmemek gerekmektedir. Onarım maksadı ile yapılan her türlü yanlış uygulama da eserden uzak-
laştırılması gereken müdahalelerdir. Eserin orijinalinde bulunmayan ve bütünlüğünü bozan her maddenin uzaklaştırıl-
ması yalnızca esere zarar vermeyecek durumlarda uygulanmalıdır. Eğer bu maddelerin çıkarılması işlemleri sırasında, 
eserde tamiri mümkün olmayan hasarlar meydana gelebilecekse, esere dokunulmamalıdır. (Crespo,1984:51)

Vakfiyenin bu aşamasında kâğıt ile tekstil birbirinden ayrıldıktan sonra geçmişte kâğıda uygulanan bantlar yü-
zeyden çıkartılmıştır. Bu bantlar kalın, yapışkan ve kimi yerde kalkmış olmasına rağmen bazı yerlerde de kâğıt ile 
bütünleştiği gözlemlenmiştir. Uygulanan yöntemde bantların üzeri su ile nemlendirilmiş ve bisturi yardımı ile hassas 
bir şekilde yavaş yavaş çıkarılmıştır. Bazı yerlerde; yazının üzerindeki bantlı kısımları hafifçe kaldırdığımızda azda 
olsa bantla birlikte yazılarda da kalkmalar olabileceği gözlemlenmiş yazının zarar görmemesi için herhangi bir müda-
halede bulunulmamıştır (Resim 5,6,7,8). 

 

Resim 5. Bantlı genel görünüm Resim 6. Bant çıkarma süreci

Resim 7. Belgeden çıkarılmış bantlar Resim 8. Bant lekesi
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Yırtık belgelerin tamiratında bilinçsizce kullanılan seloteypleri (basınca hassas bantları), belgeye zarar vermeden 
çıkartmak zordur. Ancak, bunun için aşağıdaki muamele tavsiye edilmektedir.

Mürekkebinin suda çözülmediğinden emin olduktan sonra belge ilk önce suya batırılır. Eğer bant kıvrılır ve kı-
rışırsa cımbız yardımı ile sökülür ve kalan yapışkan kalıntısı benzen veya trikloretilen ile silinir. Ancak, eğer belgeyi 
suya batırmak mümkün olmuyorsa veya batırma bir sonuç vermediyse, bantın uçları ve bantın bulunduğu yerler kâğı-
dın arka yüzünden benzen veya trikloretilen ile muamele edilir. Yapılan bu muamele sonunda, bant çıkarılabilir fakat 
lekesi çıkmaz. Lekenin yoğunluğu yukarıda belirtilen çözücülerden biri (benzen veya trikloretilen) ile azaltılabilir, 
fakat bu işlemin faydası olmazsa lekeyi çıkarmak için fazla bir şey yapılamaz (Somer, 1990: 71).

Yukarıdaki bilgi ve açıklama ışığında; ilk amaç her zaman kâğıdın özüne zarar verilmemesi olduğundan, belge-
mizin üzerindeki yazıların okunabilirliği korunduğundan ve belgeye müdahale sırasında kimyasal bir madde kullanı-
mı söz konusu olduğu için eser üzerindeki bant lekelerine müdahale edilmemiştir.

3.3. Eserin Geçici Bantlarla Desteklenmesi

Vakfiyenin çıkarılabilen bantları söküldükten sonra birbirine bu bantlarla tutturulan kısımlarında açılmalar ol-
muştur. Bu kısımlara kâğıt bantlar yapıştırılıp geçici olarak desteklenmiştir. Asıl müdahalelerde bu bantlar tekrar 
çıkartılmıştır.

Resim 9.1. Geçici kâğıt bant desteklemesi Resim 9.2. Geçici kâğıt bant desteklemesi

3.4. Kâğıdın Düzleştirilmesi

Düzleştirme; katlama yerlerinin, kırışıklıkların ve kıvrımların giderilmesi demektir ve belgelerin asıl restorasyo-
nundan önce gelir. Katlı belgeler önceden düzleştirilmez ve fazlaca kullanılırsa kat yerlerinden kırılmaya müsaittirler. 
Katlı belgenin her açılıp kapanması kat yerlerini zayıflatır ve neticede kırılırlar. Düzleştirme için ütü, evlerde kullanı-
lanlar gibi, ancak ütünün kâğıt ile direkt temas etmemesi için azami dikkat sarf edilmelidir. Nemlendirmeyi sadece kat 
yerlerinde yapmamak lazımdır, çünkü kuruyan su belgede leke bırakabilir (Somer, 1990: 77).

Vakfiyenin ilk bölümünde aşırı buruşma olduğundan, belgenin üzerine ağırlık koyma yönteminin kâğıda zarar 
verebileceği düşünülerek diğer bir yöntem olan ütüleme tercih edilmiştir. 10’ar cm’lik kısımlara yavaş bir şekilde 
soğuk buhar verilip sonra, kalem (restorasyon) ütüsü ile arşiv kağıdının (asitsiz pelür kâğıt) üzerinden ütülenmiştir. 
Soğuk buhar yöntemi ile düzleştirilmeye çalışılan bu kısımlar aynı zamanda gergin ve dökülme eğiliminde olduğun-
dan inceltilmiş bir kıvamda hazırlanan metil selüloz sürülerek yumuşatılmış ve diğer işlemlere hazır hale getirilmiştir. 
Ütüleme 120 dereceyi geçirmeden kademe kademe yapılmıştır (Resim 10,11). 
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Resim 10. Metil selüloz ile yumuşatma Resim 11. Soğuk buhar ile ütüleme

4.  IV. SAĞLAMLAŞTIRMA VE KÂĞIT TAMAMLAMA İŞLEMLERİ

4.1. Onarım Malzemesi 

Onarım malzemesinin seçiminde genel ve yaygın olan el yapımı olan Japon kâğıtları ve yapıştırıcı olarakta Metil 
selüloz kullanılmıştır. Kâğıtları restorasyon işlemlerinde kullandıkları alanlara göre sınıflandırdığımızda ise Japon 
kâğıtları en fazla tercih edilen malzemedir. Çok ince ve fazla olmayan bu kâğıtlar genellikle yumuşak ve yıpranmış 
dokümanların tamirinde, takviye ve boşlukları doldurmada ve laminasyon işlerinde kullanılır. Zamanla mürekkebi 
solan kitap ve belgelerin tamirinde kullanılması ise sakıncalıdır. Japon kâğıdı geleneksel yapımı halen sürdürülen bir 
kâğıt çeşididir. Bundan dolayı makine üretimi kâğıtlarda yaşanılan problemler Japon kâğıtlarında görülmez (Binark, 
1988: 354).

4.2. Kâğıt Tamamlama

Vakfiyenin yırtık veya yıpranmış alanlarında ‘’Kâğıt Tamamlama’’ işlemi için çeşitli gramajlardaki Japon kâğıt 
çeşitleri kullanılmıştır.Kullanılan kâğıdın farklı kalınlıklarda olması sebebi ile yırtılmış ya da liflerinin zayıflamasın-
dan dolayı kopmuş yerlerin sağlamlaştırmaya yönelik işlemleri çeşitli yöntemlerle yapılmıştır. Eksik olan kısımlar da 
mevcut yüzey kalınlığına ulaşmak için kalın olan Japon kâğıdı ile çift taraflı olarak tamamlanmıştır. Restorasyonda 
yapılan müdahalenin şekli ve dereci görünür olmalıdır. Restorasyonda kullanılan tamamlama malzemesinin rengi ile 
restorasyonu yapılacak malzemenin rengini boya kullanarak birbirine uydurmaya çalışılmamalıdır (İlden, 2009:84). 
Yapılan bu uygulamalarda işlemlerin gözle görülebilir olması dikkate alınmıştır.

Klasik restorasyonda, ancak yıpranmış, yırtılmış ve böcekler tarafından tahrip edilmiş eserler restore edilebilir. 
Bu arada kaplama, yama, takviye ve dublaj gibi işlemler de klasik veya an’anevi denilen metotlarla yapılabilir (Bi-
nark, 1980: 171). 
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Resim 12.1. Kâğıt tamamlama Resim 12.2. Kâğıt tamamlama

Vakfiyeyi ilk açtığımızda bazı parçalarında kopmalar olduğu gözlemlenmiştir. Bu parçalar yerine tutturulmadan 
önce yüzeyden daha ince bir şekilde kâğıt tamamlama işlemi yapılıp sonrasında ayrılan kısım bu tamamlama olan 
yerin üzerine yapıştırılmıştır (Resim 13,14).

Resim 13. Eserden kopmuş parça Resim 14. Kopmuş parça montajı

4.3. Kurt Yeniği Doldurma (Japon Kâğıdı ile İp Dolgu)

Eski belgelerde sık karşılaşılan ‘’kurt	yeniği’’ tahribat türüne Vakfiyede sadece noktasal şekillerde değil de ‘’Kurt	
yeniği	kanalı’’ şeklinde de rastlanmıştır. Normalde alttan veya üstten kâğıda uygulanan Japon kâğıdı desteklemesi 
yöntemi burada kanalın etrafına mecburi taşma yapacağından ve bu taşmaların ileride tekrar atıp yeni restorasyona 
ihtiyaç doğuracağından tercih edilmemiştir. Restoratör (Yazar veya araştırmacı) burada; Japon kâğıdının bir parçasını 
liflendirerek koparıp elle yuvarlayarak ip şekli vermiştir. Bu ip haline gelen parça kurdun açtığı boşluklara metil selü-
loz sürülerek, bisturinin ucuyla hafifçe itelenerek yerleştirilmiştir. Kurt yenikleri ‘’ip	dolgu yöntemi’’ ile doldurulduk-
tan sonra ileride herhangi bir sebeple bu kısımların kalkmaması için de ince Japon kâğıdıyla üstten sağlamlaştırılmıştır 
(Resim 15).

Bu anlatılanlar yukarıdaki fotoğraflar yardımıyla özetlenmiştir. 
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Resim 15. İp dolgu uygulaması

5. TEMİZLİK İŞLEMLERİ:

5.1. Kuru Temizlik

Silgiler ile temizlenecek kâğıdın zayıf ve kolay kırılabilir olmaması ve sıkıca tutulması gerekir. Daha sonra silgi 
ortadan kenarlara doğru tek yönde tatbik edilir. Ve böylece kırışma ve yırtılmaya sebep olacak hareketlerden sakınılır. 
Temizleme işi bittikten sonra, çok ufak kırıntılar dahi kâğıt üzerinden uzaklaştırılır. Aksi takdirde kâğıt tahrip olabilir 
(Somer, 1990:59) 

Temizlik bir belgenin restorasyonunun ilk aşamalarında yer alsa da bu eserin özellikle ilk metresindeki aşrı yıp-
ranma ve kâğıdın yapısındaki kırılmalardan dolayı sona bırakılmıştır. Kuru silgi ile geniş yüzeyler çok bastırılmadan 
ortadan kenarlara doğru silinmiştir. Yazı boşluklarında da kalem silgi kullanılmıştır. 

5.2. Islak Temizlik

Yoğun ıslak temizliğin bu tarihi belgede genleşmeye yol açabileceği düşünüldüğünden bu temizlik sadece gerekli 
görülen kısımlarında tampon (pamukla) şeklinde çok bastırılmadan yapılmıştır.

5.3. Kenar Düzeltmeleri

Vakfiyenin Japon kâğıdı ile yapılan kenar tamamlamalarının dışa taşan kısımları orijinal vakfiye ölçülerine göre 
kesilmiştir. Son olarak; ilk bölümü biten vakfiyenin ölçümleri yapılarak kayıt altına alınmıştır (Resim 16,17).
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Resim 16. Kenar fazlalıklarının kesilmesi Resim 17. Kenar düzeltme işlemleri

6. DİĞER BÖLÜMLERDE KARŞILAŞILAN PROBLEMLER

İlk bölümden sonra bez ile tekstil artık birbirinden ayrılmadan çalışılmıştır. 2. metrede kâğıdın yapısında in-
celme gözlemlenmiş, Mürekkep lekeleri, kurt ve böcek yenikleri, böcek kalıntıları, yırtılmalar, kopmalar ve mantar 
lekelerine rastlanılmıştır. Bu bölümde 2.parçanın birleşme yerinde yazılar üst üste gelerek yazı kaybı olduğu göz-
lemlenmiştir.3.metrede ise kâğıdın genleşme veya büzülmesinden kaynakladığı tahmin edilen, lokal bir bölgede olan 
normal kırışıklıklara göre daha kalın olan bir tabakaya rastlanmıştır. Soğuk buhar yöntemi uygulanarak bu kırışıklık 
giderilmiştir. Diğer bölümlerde de yukarıda açıklanan benzer sorunlarla karşılaşılmış ve anlatılan şekilde çözümler 
üretilmiştir.

Resim 18. Yazı kaybının olduğu bölümler Resim 19. Mantar lekelerinin görünümü

SONUÇ

Dünya mimarlık tarihinin günümüze kadar ayakta kalmış en önemli anıtları arasında yer alan, mimarisi, ihtişamı, 
büyüklüğü ve işlevselliği yönünden de sanat dünyası açısından önemli bir yer teşkil eden Ayasofya’ya ait, dönemin 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

676

padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından kaleme aldırılan 556 yıllık tarihi bir doküman, kendine has yapısından dola-
yı, çeşitli nedenlerden yıpranmış, yırtılmış veya zarar görmüş olsa da günümüze kadar gelmiştir.1

Bu Vakfiyenin restorasyon ve konservasyon çalışmalarında belgenin aslına sadık kalınması amacıyla; zorunlu 
haller dışında kimyasal madde kullanılmamasına dikkat edilerek doğallığı korunmuştur. Yapılan uygulamalarda Vak-
fiyeye zarar vermeyecek, istenildiği zaman kolayca kâğıttan ayrışabilecek malzemeler kullanılarak en az müdahale 
ile en fazla koruma yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca yapılan çoğu uygulamanın öncesinde, konusunda uzman çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar ile üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile istişare edilmiş, Vakfiye üzerinde 
yapılacak kritik uygulamalar belirli bilimsel bir tabana oturtulmaya çalışılmıştır. Belgelerin işlem öncesi ve sonrası 
fotoğraflanarak, işlem adımlarında kimlerle istişare edildiği de kayıt altına alınmıştır. 

Dünyada tam bir standardı olmayan kâğıt belge restorasyonu ve konservasyonu uygulamaları bilginin yanı sıra 
sabır ve tecrübe gerektiren inceliklerle dolu bir iştir. Özellikle ülkemizde; usta- çırak ilişkisi ile yürütülmeye çalışılan 
kâğıt belge restorasyonu ve konservasyonu; bu dalda yıllarını veren kişilerin akademik olmayan çalışmaları ile geçmi-
şi günümüze hatta geleceğe aktarmaya çabalamaktadır. Ancak bu restorasyon çalışmalarının daha bilimsel temellere 
oturtulabilmesi için konu ile ilgili çalışma yapan üniversitelerin ilgili bölümlerinin saha da inceleme yapması ve ortak 
bir çalışma yönergesine kavuşulması gerekir. Bu bağlamda şahsımıza ait olmayan bu dünya mirası eserlerimizi gele-
cek nesillere en güzel şekilde ulaştırabilmek hepimizin görevidir.

Bu kıymetli belgenin zaman içinde oluşan yıpranmaları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Baş-
kanlığınca durdurulmaya çalışılmış, yırtılan ve zarar gören yerleri onarılmış günümüze ulaşan hali ile bizden sonraki 
nesillere bugünüyle aktarılmaya çalışılmıştır. Toplamda 1 yıl 3 ay gibi bir zaman zarfında vakfiyenin restorasyon ve 
konservasyonu tamamlanarak Arşiv Dairesi Halil İnalcık Sergi salonuna teslim edilmiştir.

ÖZET

Bu çalışmada; 1461 tarihine dayanan, yaklaşık 65 metre uzunluğunda Arap alfabesinin kullanıldığı ve en büyüğü 
83 cm, en küçüğü 19 cm olan 110 parçadan oluşan sırt kısmı yeşil ipek, ön tarafı  kâğıt olan ve tamamı rulo şeklinde 
sarılarak günümüze kadar muhafaza edilen, Ayasofya Vakfiyesi konu edilmektedir. Vakfiyenin fiziksel özellikleri, 
birleşme yerlerinin ölçümleri ve karşılaşılan sorunlara genel olarak değinilmiş, restorasyon ve konservasyon uygula-
maları hakkında bazı bilgiler paylaşılmıştır. Vakfiyenin aslına sadık kalınması amacıyla; zorunlu haller dışında kim-
yasal madde kullanılmamasına dikkat edilerek doğallığı korunmaya çalışılmıştır. Yapılan uygulamalarda vakfiyeye 
zarar vermeyecek, istenildiği zaman kolayca kâğıttan ayrışabilecek malzemeler kullanılarak en az müdahale ile en 
fazla koruma yapılması hedeflenmiştir. Vakfiye üzerinde yapılacak kritik uygulamalar belirli bilimsel bir tabana otur-
tulmaya çalışılmıştır. Belgelerin işlem öncesi ve sonrası fotoğraflanmıştır. Bu kıymetli belgenin zaman içinde oluşan 
yıpranmaları Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı’nca durdurulmaya çalışılmış, yırtılan ve zarar 
gören yerleri onarılmış günümüze ulaşan haliyle bizden sonraki nesillere aktarılmaya çalışılmıştır. Toplamda 1 yıl 3 
ay gibi bir zaman zarfında vakfiyenin restorasyon ve konservasyonu tamamlanarak Arşiv Dairesi Halil İnalcık Sergi 
Salonu’na teslim edilmiştir

Anahtar Kelimeler: Ayasofya Vakfiyesi, Restorasyon, Konservasyon, İp dolgu

ABSTRACT

In this study, dating back to 1461, Hagia Sophia Foundation Certificate-Charter is mentioned. The Hagia Sophia 
Foundation-Charter is 65 metres long and has writing in Arabic on it. The foundation certificate-charter consists of 110 
pieces-the smallest piece 19 cm and the biggest piece 83 cm, it’s back side is green silk and its front side is paper. It 
has ben kept up to these days in roller shape. The certificate-charter’s physical characteristics, measurement of joints 
and encountered problems are mentioned and also some information about practice of restoration and conservation is 
shared. For the purpose of keeping the foundation certificate-charter original, except for obligatory cases being careful 
not to use chemical substances it was tried to protect naturality of the foundation certificate-charter. In practices using 
harmless materials for the foundation certificate-charter which are easily taken off from paper it was intended to pro-
tect the foundation certificate- charter at most with minimum intervention. Critical practices used on the foundation 
certificate-charter were tried to base on a scientific foundation. Photos were taken before and after practices. Wearing 
down in this valuable document was tried to stop by Department of Archives, ripped and deformed sections of the do-
cument were restored and extant form of the document was tried to hand down next generations. Totally within about 

1 http://ayasofyamuzesi.gov.tr/tr/content/tarih%C3%A7e (Erişim Tarihi: 16.11.2017)
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one year and three month, restoration and conservation of the foundation certificate-charter was completed and then 
handed over Halil Inalcık exhibition hall of Departmnet of Archives

Key Words: Hagia Sophia Foundation Certificate-Charter, Restoration, Conservation, Rope filling
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ON ALTINCI YÜZYIL SONLARINDA ŞAM VİLAYETİNDE 
TÜRKMENLER

Mehmet Akif ERDOĞRU*

I-On Altıncı Yüzyılda Şam Şehrinde Türkmen Mahalleleri

On altıncı yüzyıl sonlarında Osmanlı idaresinde Şam vilayeti olarak belirtilen idari yer, bugünkü Lübnan’ın ta-
mamı, Ürdün’ün kuzey kısımları,1 Suriye’nin Halep ve Irak’a komşu olan kısımları hariç, tamamını içine alır. Hatta 
İsrail ile Suriye arasında sorun olan Golan tepelerine kadar uzanır. On altıncı yüzyılın sonlarında, Osmanlı idaresinde, 
Şam şehrinin nüfusu ve ticarî hacminin büyümeye devam ettiği tahrir	defterlerindeki verilerden gözlemleniyor. Şam 
şehri, otuz bir mahalle ve beş farklı dinî cemaatin bir arada yaşadığı, Avrupalıların (Frenk) da ticaret için uğradığı son 
derecede zengin, kalabalık ve kozmopolit bir şehirdi. Yeni mahalleler (mahalle-i	cedide) kurulmaya devam ediyordu. 
1535 yılında şehir nüfusunun % 8-9’u Hıristiyan; % 7-8’i Yahudi ve Samirî; % 73-74’ü Müslüman’dı. Çevresindeki 
bazı kırsal alanların bir kısmında Hıristiyanlar ile Yahudiler yaşamaktaydı. 1535 yılında Şam’ın kırsal nüfusunun % 
8’nin Hıristiyan; % 1,1’nin de Yahudi ve Samirî olduğu anlaşılmaktadır.2 

Şam’ın şehir yapısı, dönemin Anadolu şehirlerinin yapısından epeyce farklılık gösterir. Mahalle kavramı Şam’da 
her ne kadar kullanılmışsa da, mahalleyi ifade eden asıl kelime ‘zokak’tır. Burada mahalleler zokaklara bölünmüştür. 
Zokak isimleri sokağa ismini veren ya kurucusundan ya da o sokakta bulunan bir binadan alır. Ermeni; Samirî, Yahu-
di, Nasarâ, Panakinî gibi gayrimüslim cemaatlerinin müstakil mahalleler kurmasına izin verilmemiş, bunlar daha çok 
‘dini cemaatler’ halinde yaşamışlardır. Bu durum büyük ölçüde İslam hukukunun zimmiler için kabul ettiği şartların 
Şam’da Osmanlı merkezi hükümetleri tarafından sıkıca uygulandığını göstermektedir. Müslümanlar ile gayrimüs-
limlerin kullandığı mekânlar birbirinden kesin olarak ayrılmıştır. Bu yapılanmanın Osmanlı idaresi öncesinden beri 
mevcut olduğu açıktır. Osmanlılar, Şam şehir merkezinde yeni mahallelerin kurulmasına izin vermişlerdir. 

Bizim özel olarak ilgilendiğimiz Türkmenlerin bir kısmının şehirli olduğu, Şam şehir merkezinde yeni mahalle-
ler kurdukları ve ticaret ile uğraştıkları anlaşılıyor. Bunlardan biri Şam’ın Meydan	(Midan) mahallesindeki Ca’li İsa 
Türkmanî Sokağı’dır.3 Bu mahalle on yedinci yüzyıl başlarında halâ varlığını sürdürüyordu.4 1005/1596-97 yılında 25 
hanelik (yaklaşık: 130-140 kişilik) bu mahallede yaşayanların Türkmen oldukları Osmanlı idaresi tarafından özellikle 
belirtilmiştir. Yine, Haric-i	Bab	el-Cabiye Mahallesinde de Türkmen	isimli bir sokak bulunuyordu.5 Bundan başka, 
1596-97 yıllarında Şam merkezde yeni 36 hanelik (yaklaşık 150 kişilik) Türkmen mahallelerin kurulduğu anlaşılıyor. 
Bunlardan biri de Cedid Mahallesidir ki Türkmen Mahallesi olduğu defterde açıkça belirtilmiştir.6 Bu mahalle de 
Şam’ın eski tarihli mahallerindendi ve on yedinci yüzyılın başlarında varlığını koruyordu. Zokak	el-Türkmanî adını 

*	 Prof.	Dr.,	Ege	Üniversitesi,	Edebiyat	Fakültesi,	Tarih	Bölümü,	aerdogru@gmail.com
1 Suriye’nin 1516’dan sonraki idari taksimatı, Sayda-Beyrut sancakları bazında, Abdul-rahim Abu Husayn tarafından incelenmiştir: ‘Problems 

in the Ottoman Administration in Syria during the 16th and 17th centuries: The case of the Sanjak of sidon-Beirut’, IJMES;	24, s.665-66. Bu 
konuda yeni ve daha ayrıntılı bir araştırma için bkz. Alexandrine Guérin, ‘Interprétation d’un registre fiscal ottoman: Les territoires de la Syrie 
méridionale en 1005/ 1596-97’, Journal	of	Near	Eastern	Studies,	61/1, January 2002, s.19.

2 401	Numaralı	Şam	Livası	Mufassal	Defteri,	I,	(942/	1535), Ankara 2011, s. 26, Başbakanlık Osmanlı Arşivi yayını
3 Aynı	defter, v. 18a. Bu yayında bu isim yanlış olarak Hakla İsa Türkmanî olarak okunmuştur.
4 Defter-i	Mufassal-ı	Liva-i	Şam-ı	Şerif, 1. cilt, TKGMA, Yeni No. 195. v. 60b. Bunlar: Hacı Yusuf Türkmanî, İbrahim Türkmanî, Ömer v. 

Süleyman Türkmanî, Mehmed b. o, İbrahim Türkmanî, Ahmed Türkmanî, Cuma Türkmanî gibi erkek şahıs isimleri taşırlar. 
5 Aynı	defter, v.16a
6 Defter-i	Mufassal-ı	Liva-i	Şam-ı	Şerif, 1. cilt, TKGMA, Yeni No. 195. v. 63b. Bu mahalleden şahıs isimleri: Hacı Hasan v. Türkmanî, Mehmed 

v. Halil Türkmanî, Halil v. Mehmed Türkmanî.
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taşıyan bu mahalle, 1596-97 yılında 11 hanelik (60 kişi) bir mahalle idi.7 Yahudiler, Ermeniler, Samirîler8, Alevîler, 
Kürtler, Hıristiyanlar ve diğer Müslümanlar ile birlikte yaşayan Şam Türkmenleri, Şam’ın aslî nüfusu arasında yer 
aldılar. Kendilerine ait mahallerin yanı sıra, bazı Türkmen aileleri Şam’ın diğer Müslüman mahallerinde de oturdular.

Selçuklular döneminde komutan Atsız’ın Suriye’yi fethiyle birlikte, Türkmenler, Suriye’de mülk sahibi olmaya 
başladılar ve vakıflar kurdular. Kimileri üst düzey yönetici oldular. On altıncı yüzyıla ait Osmanlı arşiv kayıtlarında 
Şam Türkmenlerinin tasarruf ettikleri mülkler ve vakıflar hakkında bilgi bulunmaktadır. Yunus b. Türkmanî, Türkmen 
emini Kasım bey, Muhammed b. Hamis el-Türkmanî’nin mülkleri kayıt altına alınmıştır. Yine, Musa b. Şadi Türk-
manî vakfı, Mukaddem Ahmed b. İsa b. Bekir el-Türkmanî vakfı, Ahmed b. İsa b. Baki el-Türkmanî vakfı, Yunus b. 
Kavvas el-Türkmanî vakfı, Hacı Ömer el-Türkmanî, Hacı Eyyub b. Süleyman el-Türkmanî, Alaeddin Ali b. Türkmen 
vakıfları hakkında da bilgi bulunabilir. Osmanlı idaresi bir kısım Türkmen beylerine tımarlar vermiştir. 1569 yılında 
33 Türkmen sipahiye tımarlar verilmiş ve kendilerine 117.000 akça tahsis edilmiştir.9 Şam Türkmenlerinin, Anadolu 
Türkmenleri ile kültürel, dilsel, tarihî, dinî, örfî ve ırkî bağlantıları olduğunu tarihsel veriler kesin olarak destekler.

II-Yerleşik Köylü Türkmenler

On altıncı yüzyılda Şam vilayetinde göçebe hayatı süren Türkmenlerin yanı sıra, yerleşik hayata geçmiş, köy-
lerde oturan ve ziraat ile meşgul olan Türkmenlere de rastlanıyor. Kubeybat,	Kabun,	Merc	ve	Mazakiye	Türkmenleri, 
Aşağı ve Yukarı Kabun ile Meymune köylerinde yaşıyorlar ve tarımla uğraşıyorlardı. Bu Türkmenlerin sayısı 1535 
yılında 300 kişiye ulaşmıştı.10 Bunların Osmanlı öncesinde toprağa yerleştikleri (kadîm	ül-eyyâmdan	eben	an	cedd	
bazı	kurada	sakinîn	olup	raiyyet	kayd	olan	Türkman…) ifadesinden anlaşılmaktadır. Türkmenliğin sadece göçebelik 
olarak algılanmayıp, kendilerinden göçebelikle ilgili vergiler talep edilmeyecekti.11 

III-Konargöçer Şam Türkmenleri

On altıncı yüzyılda Oğuz boylarına mensup bazı cemaatleri Şam civarında konargöçer hayatlarını sürdürdükleri 
belgelenebiliyor. Osmanlı tahrir defterinde 1535 yılında konargöçerliğe devam eden yirmi beş adet Türkmen cemaa-
tinin ismi listelenir.12 Bunlardan en köklüleri Döğerler, Yıvalar ve Bayatlardır. Türkçe literatürde ‘Şam Bayadı’ olarak 
bilinirler. Bu bölgedeki Türkmen cemaatleri (aşiret), Fransız araştırmacı Alexandrine Guérin tarafından 1596 tarihli 
Şam Mufassal Defterine göre 2002 yılında yeniden ele alınmıştır. Ona göre, 1596 yılında Şam ile Deraa arasındaki 
bölgede 4700 kişilik Türk aşiretleri yaşıyordu. Bunlar, hane,	mücerred	ve adat isimli vergileri ödüyorlardı ve ken-
dilerine Hula ile Gavlan arasındaki dağlarda kom	ve	vadiler tahsis edilmişti. Tımara tahsis edilen bazı mezraalar da 
ekilmiyordu.13

Döğerler, Bozok’lara bağlı 24 Oğuz boyundan biridir.14 Osmanlı arşiv belgelerinde, kabile,	cemaat,	oba	ve	taife 
olarak geçer. Döğer,	Döğerli	ve	Döğerler gibi farklı yazımlarıyla hem Anadolu’da hem de Suriye ve Irak’a dağılmış-
lardı. Şam Türkmenleri, Boz Ulus Türkmenleri, Kara Ulus taifesi, Maraş Yörükleri, Kızıl Kocalı kabilesi, Halep Türk-
menleri, Savcı Hacılı taifesi, Kastamonu Taşköprü Yörükleri içinde Döğerler’e rastlanılmaktadır. Anadolu’da Yozgat 
Akdağ, Afyonkarahisar Karaova, Sorkun, Kazova, Ankara Kızılcahamam, Antep, Kütahya, Trabzon Kürtün, Burdur, 
Kerkük, Siverek, Diyarbakır, Kozan, Yüregir, Karahisar-ı Behramşah, Maraş, Yeni İl, Konya, Isparta, Kadirli ve Ur-
fa’da rastlanırken, Suriye ve Irak’ta da Şam (Hama ve Havran bölgeleri) ve Kerkük bölgelerinde bu konargöçer Oğuz 
boyuna rastlanılmaktadır.15 Kısacası, Anadolu’da Batı Anadolu ve Marmara havzası hariç, diğer bölgelerde Döğerler 
mevcuttur. 1521-23 yılları arasında Siverek’teki Döğerli cemaatinin Kürtler ile karıştığı anlaşılıyor. Anadolu’da en 
kalabalık Döğer aşiretinin, Antep, Diyarbakır, Ilgın, Burdur’da iken, Suriye de ise Hama ve Havran vilayetinde olduğu 
görülmektedir. On altıncı yüzyıl sonlarında, Şam vilayetine bağlı Havran bölgesinde (Golan Tepeleri ile Cebeli Dürüz 
arasında kalan bölge) yaylayan Türkmen cemaatleri içinde belirtilen Döğerlerin tarihi, Orta Asya’ya İslamiyet önce-
sine dayanmaktadır. Oğuz boyları üzerine çalışmış olan merhum Prof. Faruk Sümer, Oğuzların İslamiyet girmesinden 

7 Defter-i	Mufassal-ı	Liva-i	Şam-ı	Şerif, 1. cilt, TKGMA, Yeni No. 195. v. 64b
8 Osmanlı idaresi, Samirîleri, Yahudilerden farklı bir dini cemaat ve kavim olarak yazmaktadır. Bkz. Defter-i	Mufassal-ı	Liva-i	Şam-ı	Şerif, 1. 

cilt, TKGMA, Yeni No. 195. v. 87a. Şam’ın Beyt el-Lahya mahallesinde yaşayan 20 hanelik bu cemaate Sumarâ adı verilmiştir. İslamî şahıs 
isimlerini kullandıkları görülür. Bu konuda ayrıntılı bilgi için çıkacak yazımıza bakınız. 

9 Şam	Mufassal	I, s.33
10 Aynı	defter, v. 29a
11 Aynı	defter, v. 29a
12 Şam	Mufassal	I, s. 29-30
13 Alexandrine Guérin, Aynı	makale, s.15-16
14 Döğerler hakkında bkz. Faruk Sümer, ‘XVI. Asırda Anadolu, Suriye ve Irak’ta Yaşayan Türk Aşiretlerine Umumi Bir Bakış’, İstanbul	Üniver-

sitesi,	İktisat	Fakültesi	Mecmuası,	XI, 1952. Ayrıca, Faruk Sümer, ‘Döger’ maddesi, Encyclopedia	of	Islam,	second	edition, 2, s. 613-614. 
15 Yusuf Halaçoğlu, Anadolu’da	Aşiretler,	cemaatler	ve	Oymaklar	(1453-1650),	II, Ankara 2009, s. 679-85.
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önce, Döğer boyunun önemli bir yere sahip olduğunu yazar ve On dördüncü yüzyılın ikinci yarısından itibaren İslam 
kaynaklarında Döğerlerden söz edilmeye başladığını söyler.16 

Döğerler, on dördüncü yüzyılın ikinci yarısında Suriye’deki Caber yöresinde yaşıyorlardı. Bu dönemde bilinen 
en önemli beyleri Salim beydi. Bu Döğer beyi, Eyyubi hükümdarı Melik el-Eşref, Karakoyunlu beyi Kara Mehmed, 
Memluk Sultanı Berkuk ile çeşitli vesilelerle irtibatı kurdu. Suriye’nin Yavuz Sultan Selim tarafından fethine kadar, 
Döğerler, Suriye’de yaşamaya devam ettiler ve bölgenin idaresinde etkili oldular. Son Döğer beylerinden Emirze 
Bey, 1485 yılında Kerek vilayetinin valisi idi. Urban Arapları ile mücadele içinde idi. Osmanlı fethinden sonra, Caber 
bölgesi yine Döğerler’e verildi. Hatta bunların bir kısmı, daha sonra, Şah Abbas döneminde İran’a göç ettiler.17 Tüm 
bu bilgiler, Döğerlerin, Havran ve Caber bölgelerinde yüzyıllardır yaşadıklarını ve kimi Döğer beylerinin bölgede üst 
düzey idari görevlerde bulunduğunu gösteriyor. Bu Oğuz cemaatine bağlı bir oymak, on altıncı yüzyıl sonlarında, hala 
Havran bölgesinde bunuyordu. Osmanlı tahrirleri, bu cemaatin, diğer Türkmen cemaatleri gibi, Fırat nehri boyundan 
Caber ve Havran gelmeye devam ettiğini; bir kısmının Havran bölgesinde yerleşik hayata geçtiğini gösteriyor. Ken-
dilerine Şam’ın güneyinde bulunan çeşitli bölgelerde altmıştan fazla mezraa verildiği kaynaklarda yazılmıştır. III. 
Murad döneminde bu mezraaları tasarruf etmekten vazgeçmişlerdir.

Suriye’de bulunan başka bir Oğuz boyu da Yıvalar	idi. Oğuzların Üçok boyuna bağlı olan Yıvaların, Anadolu’da 
Sivas, Gülnar, Kayseri, Kütahya, Kepsut, Burdur, Şarkikarahisar, Aksaray, Çubuk, Göynük, Gediz, Maraş, Çan, El-
malı, Ankara, Kırşehir, Kalecik ve Çankırı bölgelerinde yaşadıklarını Osmanlı arşiv belgelerinden görülüyor. Küçük	
Yıva,	Yıvalı	ve	Yıva	Kuştemür gibi farklı isimlerle geçen bu Oğuz cemaatinin bir koluna da Suriye’de rastlanılmak-
tadır. Havran Türkmenleri içinde Yıva cemaati bulunur.18 Merhum Prof. Faruk Sümer, Selçuklular devrindeki, Yıva 
boyuna bağlı Berçem Oğulları, Yaruklular ve Urmiye Yıvaları hakkında bilgi vermiştir. On üçüncü yüzyılda Anadolu 
Selçuklu askerleri içinde Yıvalar da vardı. Anadolu’da yer ismi olarak da kullanılmıştır. Halep Türkmenleri, Dulkadir 
Türkmenleri, Yeni İl Türkmenleri, Kayseri, Tarsus ve Mersin bölgelerinde bu cemaate bağlı oymaklar vardı. İçel’de 
bulunan büyük oymaklardan birinin ismi de Yıva Oğullarıdır. İran’daki Kaçar hanedanının da Bozok (Yozgat) bölge-
sinden Yıva boyuna mensup oldukları bilinir.19 On altıncı yüzyıl sonlarında, Anadolu’ya dağılmış bu boyun bir kolu-
nun Suriye’de Havran bölgesinde hala göçebe hayat sürdürdüğünü görüyoruz. Bu cemaate aynı zamanda Ramazanlı 
cemaati denilmekteydi ve çok sayıda mezraaya sahiptiler.20

İnallı	Oğuz	cemaati Avşar boyuna bağlıdır. Şam’ın güneyinde İnallılara on altıncı yüzyılda rastlanmaktadır. Ayrı-
ca, bunların bazı kollarının Anadolu’da olduğu görülür. Dulkadirli Türkmenleri, Maraş Yörükleri, Boz Ulus Türkmen-
leri, Halep Türkmenleri ve Ulu Yörük taifesi içinde İnallı cemaatine rastlanmaktadır. Suruç, Maraş, Yozgat, Halep, 
Niğde, Elbistan, Ankara, Kadirli ve Sivas’ta yurtlara sahiptirler. Sayıca en çok Halep, Ankara ve Maraş’ta olmuşlar-
dır.21 Merhum Prof. Sümer, İnallı cemaatinin, yazları Sivas’ın Uzun Yayla’ya geldiklerini, kışın da Halep civarına 
indiklerini ve Şam Türkmenlerinin bir kolu olduğunu yazar.22 Halep Türkmenlerinin de Sivas’ın güneyinde Yeni İl’i 
kurduklarını, bir kısmının İran’a göç ettiklerini söyler.23 Dulkadir Oğullarının askerleri arasında İnallılar vardı.24

Şam Türkmenleri arasında belirtilen bir Oğuz boyu da Bayatlardır. Tahrir defterinde 33 hanelik bu cemaat Ba-
yadiyye	 cemaati olarak yazılmıştır. Bunların Akça Koyunlu’ya bağlı oldukları açıkça belirtilmiştir. Merhum Prof. 
Sümer, bu boyun Şam ve Trablus çevresinde yaşadığını, Şam’daki bu oymağın çok küçük olduğunu; Trablus’takinin 
ise daha büyük olduğunu ve bu bölgedeki	Salurlar’a (Selluriye) olduklarını yazar.25

Oğuzların Karkın boyundan olan ve Anadolu’da Isparta ve Kütahya’da bulunan Kebirli	cemaatine, Şam Türk-
menleri arasında rastlanır.26 On altıncı yüzyıl sonlarında Havran bölgesinde konargöçer hayatı devam ettiriyorlardı.

Kayı boyuna bağlı olan ve Nusaybin’de bulunan Zengiliye	cemaatine, Şam’da rastlanır.27 On altıncı yüzyıl son-
larında 85 hanelik bu cemaatin konargöçerliği halâ devam ediyordu.

16 Faruk Sümer, Oğuzlar	(Türkmenler),	tarihleri,	Boy	Teşkilatı-	Destanları, İstanbul, 1982, s. 244-55. Sümer, Urfa Dögerlerinin kullandıkları 
Türkçe erkek şahıs isimlerine ve bu bölgede bulunan Kürt Mili aşiretiyle mücadele etmelerine dayanarak, bunların Kürt değil de Türk olabi-
lecekleri ihtimalini savunur. 

17 Sümer, Oğuzlar, s. 255
18 Başbakanlık Arşiv Müdürlüğü’nün yayınında, 1535 yılında 35 hanelik bu cemaatin ismi Düveler şeklinde yanlış okunmuştur (s. 30). 1005 

tarihli defterde Yuva	olarak açıkça yazılmıştır.
19 Sümer, Oğuzlar, s. 365-68
20 Defter-i	Mufassal-ı	Liva-i	Şam-ı	Şerif,	III, yeni No: 185
21 Halaçoğlu, aynı	eser, s. 1123-23.
22 Sümer, aynı	eser, s. 153
23 Sümer, aynı	eser, s. 175
24 Sümer, aynı	eser, s. 223
25 Sümer, aynı	eser, s. 229
26 Halaçoğlu, aynı	eser,	III, s. 1388
27 Halaçoğlu, aynı	eser,	V, s. 2481
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1535 yılında 73 hanelik bir Türkmen cemaati olan ve Şam’ın güneyinde yaşayan Kemaliye	cemaati hakkında 
fazlaca bilgimiz yoktur.28

Anadolu’da Yozgat, Çorum ve Maraş bölgelerinde rastlanan Çiçekli	cemaatine, Şam’da da bulunmaktaydı. Ba-
yat, Avşar ve Yıva boylarına bağlı Çiçekli cemaatleri vardı. Aynı zamanda büyük bir kabilenin adı olarak vesikalarda 
geçer. Budaközü, Boğazlıyan ve Sorkun yaylaları Çiçekli cemaatinin yurdu olmuştur.29 Bu cemaatin diğer isminin 
Fakih olduğu belirtilir. Bunlardan başka, on altıncı yüzyılda, Kara Koyunlu’ya bağlı Salavatlı	cemaati,	Süleymaniye	
Oğulları,	Piri	Oğulları	(Yaralı	cemaati),	Domuşlu	cemaati,	Eyyub	Oğulları,	Sarılar	Oğulları,	Dadaş	Oğulları,	Şeref	
Oğulları,	İzzeddin	Oğulları,	Hades	Oğulları,	Silahdariye,	Kayalı,	Zengeriye,	İnebeyli,	Ferec	Oğulları,	Yaylalı,	Hasan	
Fakih,	Seyfeddin	Oğulları,	el-Nebiliye	ve	Kızık	boyuna	bağlı	diğer	cemaatleri, Şam’ın güneyinde Dera bölgesinde 
hayvancılıkla meşgul olduklarını görüyoruz. Bunlar bu bölgede Bedeviler cemaatleri (Cebel-i Urban) ve Kürt cema-
atleri ile mücadele ediyorlardı. 

Şam sancağı üzerine çalışmış olan Prof. Muhammed Adnan Bahit, Şam vilayeti içinde Türkmen cemaatlerinin 
Hama bölgesinde yoğun olduklarını, bazılarının Aslis yakınında sahilde yaşadığını; Akka tarafında da mevcut olduk-
larını yazmıştır. Havran bölgesi on altıncı yüzyılda henüz iskân edilmediği için, 101 tımarın bu Türkmen sipahilere 
verildiğini; bu bölgedeki Türkmenler ile işbirliği olmadan bu tımarların tasarruf edilemeyeceğini söyler. Bunlara 
ilaveten, Şam Türkmenlerinin siyasi faaliyetleri hakkında az bilgi bulunduğunu ifade eder. 1583 yılında Ak	Bayraklı	
isimli bir cemaatin Baalbek ve Curd’de bulunan Harfuş	Ailesine saldırmıştır. Salur Türkmenlerinin ise Dürzi emiri 
Fahreddin tarafından iki kez yağmalandığını aktarır. Dönemin ünlü şeyhlerinden Şeyh Abdülkadir Nabulusî, bu Türk-
menlerin Şam’ın batısında yaşadıklarını ve Kudüs’e giderken kendisine gayet nazik davrandıklarını yazmıştır.30

ÖZET

Bu bildiride Şam Mufassal	Defterlerine göre, on altıncı yüzyıl sonlarında Şam vilayetinde yaşamış olan Türk-
menlerin (Oğuzlar) tarihi kısaca ele alınmıştır. Mevcut Osmanlı verilerine göre, Şam Türkmenleri, bölgenin asli nü-
fusu arasındadır ve Osmanlı merkezi yönetimi bunlara belirli yerleri tımar olarak tahsis etmiştir. Göçer, yarıgöçer ve 
meskûn olarak yaşayan Şam Türkmenlerin hayvancılık, ziraat ve ticaret ile meşgul oldukları anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkmen, Oğuz, Şam, Suriye, Ortadoğu, Türk, Aşiretler

ABSTRACT

In this paper the history of Turcomans of Ottoman Syria will be submitted shortly according to the Ottoman 
surveys of the end of the sixteenth century. From the Ottoman archival sources of the sixteenth century it understands 
that the Turcomans was one of the principal elements of Ottoman Syria. Ottoman central administration assigned them 
large fiefs from the regions of Hawran, Hula and Gavlan. They live mainly on stockbreeding, trade and agriculture in 
Ottoman Syria.

Key Words:Turcoman, Oghuz, Damascus, Syria, Middle East, Turcs, Nomads

28 Halaçoğlu, aynı	eser,	s.	III, s. 1396
29 Halaçoğlu, aynı	eser,	s.	II, s. 544-46
30 Muhammed Adnan Bahit, On	Altıncı	Yüzyılda	Osmanlı	İdaresinde	Şam	Vilayeti, Çev. M. Akif Erdoğru, İstanbul 2017, 1. baskı, Er yayınları, 

s. 218-220
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18. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE İNGİLİZ ARŞİVİNDE 
BULUNAN OSMANLI DEVLETİ HAKKINDAKİ ARŞİV 
BELGELERİ

Mehmet Alaaddin YALÇINKAYA*

GİRİŞ

Türk- İngiliz resmi ilişkileri 1580’li yılların başında başlar. İngiltere’nin 1581’de Levant/Türkiye Kumpanyasını 
(Levant/Turkey	Company) kurması ve bunu müteakiben 1583’te ilk ikamet elçiliğini İstanbul’da açmasından sonra her 
iki devlet arasında siyasi, iktisadi ve diplomatik ilişkiler gelişmeye başlamıştır.1 Osmanlı Devleti ile İngiltere arasın-
daki ilişkiler genel anlamda 18. yüzyılın sonlarına kadar olumlu anlamda sürmüştür. İngiltere 17. ve 18. yüzyıllarda 
ticari anlamda Fransa’dan sonra ikinci sırada yer alan önemli bir ülke olmuştur. Bu bakımdan Osmanlı Devleti ile 
İngiltere arasındaki ilişkiler birkaç hadise dışında dostane geçmiştir. Özellikle 1774 yılından sonra Kırım’ın Rusya 
tarafından işgali Osmanlı-İngiliz ilişkilerini güçlendirmiştir. Bu bakımdan Osmanlı-İngiliz ilişkileri, İngiliz elçisi Sir 
Robert Ainslie’nin 1776-1794 yılları arasında İstanbul büyükelçiliği sırasında zirveye çıkmıştır.2 

18. yüzyılın son çeyreğinde Rusların Akdeniz ve Karadeniz havzasına yerleşmek istemesi üzerine İngiltere Os-
manlı Devleti’nin bütünlüğünden yana politikalar izlemiştir. Ancak İngiltere, Amerika’daki kolonilerinin bağımsızlık 
savaşı ve arkadan diğer Avrupalı güçlerle arasında devam eden savaşlar nedeniyle belli bir süreliğine Akdeniz havza-
sıyla pek fazla ilgilenememiştir. İngiltere Osmanlı coğrafyasında üstünlük kurma yarışında olan Rusya ve Fransa’ya 
karşı diplomatik ve ticari faaliyetlerinde geri kalmamıştır. Bu bakımdan özellikle İngiliz büyükelçisi Sir Robert Ains-
lie’nin 1776 yılında İstanbul’da göreve başlamasından sonra zikzaklı ilerleyen Osmanlı İngiliz ilişkileri düzelmeye 
başlayacaktır. Ainslie’nin elçilik döneminde, güçlenen ilişkilerin bir yansıması olarak Osmanlılar, ilk ikamet elçiliğini 
1793’te Londra’da açmıştır.3 İlk ikamet elçisi olarak Yusuf Agâh Efendi’nin 1793-1797 yılları arasında görev yap-
masıyla Türk İngiliz İlişkileri zirve noktasına ulaşmıştır.4 Yusuf Agâh Efendi’nin görev bitiminden sonra 1797-1800 
yılları arasında da İsmail Ferruh Efendi ikamet elçi olarak Londra’da bulunmuştur.5 İsmail Ferruh’tan sonra ise Lond-
ra’daki elçilik uzun bir süre maslahatgüzarlık seviyesinde devam etmiştir.6 

*	 Prof.	Dr.,	Karadeniz	Teknik	Üniversitesi,	Edebiyat	Fakültesi,	Tarih	Bölümü,	Alaaddin@ktu.edu.tr
1 Mortimer Epstein, The	Early	History	of	the	Levant	Company, George Routledge & Sons Limited, London 1908; Alfred C. Wood, A	History	of	

the	Levant	Company, Frank Class & Co. Ltd., London 1964 ve Ina S. Russell, The	Later	History	of	the	Levant	Company,	1753-1835, Manc-
hester University, Doctorate Thesis, 1935.

2 Ali İhsan Bağış, Britain	and	the	Strugle	for	the	Integrity	of	the	Ottoman	Empire,	Sir	Robert	Ainslie’s	Embassy	to	Istanbul	1776	-	1794, The Isis 
Press, İstanbul 1984 ve Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, “Sir Robert Ainslie’nin İstanbul Büyükelçiliği (1776-1794)”, Osmanlı	Araştırmaları,  
XXX (2008), s. 127-159.

3 Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, “İstanbul - Londra Arasında Karşılıklı Diplomasi: Sir Robert Ainslie ve Yusuf Agâh Efendi’nin Elçilikleri”, 
Kesişen	Dünyalar:	Elçiler	ve	Ressamlar, Pera Müzesi Yayınları, İstanbul 2014, s. 23-34 ve “Mutual Diplomacy Between Istanbul and Lon-
don: The Embassies of Sir Robert Ainslie and Yusuf Agâh Efendi”, Intersecting	Worlds:	Ambassadors	and	Painters, Pera Müzesi Yayınları, 
İstanbul 2014, s. 23-34.

4 Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, The	First	Permanent	Ottoman	Embassy	in	Europe:	The	Embassy	of	Yusuf	Agâh	Efendi	to	London	(1793-1797), 
The Isis Press, İstanbul 2010 ve “III. Selim Döneminde Dış Temsilciliklerin Kurulması”,  Nizam-ı	Kadim’den	Nizam-ı	Cedid’e	III.	Selim	ve	
Dönemi, Ed. Seyfi Kenan, ISAM, İstanbul 2010, s. 593-623.

5 Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, “İsmail Ferruh Efendi’nin Londra Büyükelçiliği ve Siyasi Faaliyetleri (1797-1800)”, Pax-Ottomana:	Studies	
in	Memoriam	Prof.	Dr.	Nejat	Göyünç, Ed. Kemal Çiçek, Sota and Yeni Türkiye Yayınları, Haarlem-Ankara 2001, s. 381-407;  “The Moder-
nisation of the Ottoman Diplomatic Representations in Europe: The Case of the Embassy of İsmail Ferruh Efendi to London (1797-1800)”, 
A	Bridge	Between	Cultures,	Studies	on	Ottoman	and	Republican	Turkey	in	Memory	of	Ali	İhsan	Bağış, Ed. Sinan Kuneralp, The Isis Press, 
İstanbul 2006, s. 51-67 ve “İsmail Ferruh Efendi”, The	Encyclopaedia	of	Islam	Three (EI3), Brill, Leiden 2018, s. 140-141.  

6 Ercüment Kuran, Avrupa’da	Osmanlı	İkamet	Elçiliklerinin	Kuruluşu,	İlk	Elçilerin	Siyasi	Faaliyetleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 
Ankara 1968.
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İngiliz Arşiv Belgelerinde Osmanlılar Hakkındaki Bilgiler

İngiliz Arşivinde İngilizlerle Osmanlı Devleti arasındaki her türlü siyasi, ticari ve diplomatik yazışmalar düzgün 
bir tasnif halinde muhafaza edilmiştir. İngiliz Milli Arşivi (Public Records Office) 1838 yılında Londra’da kurulmuş-
tur. Arşivin kurulmasıyla merkezi hükümete ait tüm resmi belgeler koruma altına alınmıştır. Public Records Office’in 
hizmetlerinde dönüm noktası, 1851 tarihinde 5 yılını tamamlayan monarşiye ait belgelerin milli arşive getirilmesine 
ilişkin kanunun çıkarılmasıdır.7 Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İngiltere’de de 19. yüzyılda modern anlamda 
arşivcilik kurumu ortaya çıkmıştır. Arşiv 20. yüzyılın ikinci yarısında Kew Garden’daki modern binaya taşındı. 2003 
yılında ise “The	National	Archives” olarak isimlendirilmiş olan İngiliz Milli Arşivi ile bütün yazışmaların tek bir 
merkezde toplanması sağlanmış oldu. 

İngiltere’de Osmanlılarla ilgili belgeler başlangıçta State Papers adlı tasnifler altında bulunurken 1780 yılından 
itibaren diplomatik yazışmalar F.O. 78 tasnifindeki dosyalar içinde tasnif edilmiştir. Konuyu ele aldığımız 1780-1800 
yıllarını kapsayan dönem içerisinde toplam 30 tane doysa vardır. F.O. 78 dışındaki F.O.’nun diğer bazı devlet tasnif-
leri içerisinde Türkiye ile ilgili bilgiler mevcuttur. Buna ek olarak F.O. 95’de Miscellanea’da vol. 8’de Treaty	Paper,	
including	Turkey	(1781-1838) ve vol. 496’de Royal	Letters,	Persia	ad	Turkey	(1789-1837) Osmanlı Devleti ile alakalı 
yazışmalar ve belgeler vardır.8 Öte yandan Levant Company’nin arşivinin de ihtiva ettiği yazışmaların bulunduğu 
tasniflerden birisi de State Papers adı altında toplanmıştır. Bunlardan özellikle S.P. 97 ‘de 1-55 tane cilt vardır ki bun-
lar 97/51 1775 tarihinde başlayıp 97/55’te 1779’da biter ve bundan sonra 1780’de F.O. 78/1 başlar. Ayrıca S.P. 105 
ise 109, 120-122, 146, 165, 170-171 ve 189 ciltlerinde yine çok sayıda name, kayıt, mali alandaki kayıtlar, dışarıya 
gönderilen mektuplar ve ceza kayıtlarının tutulduğu defterler olmak üzere çok sayıda belge bulunmaktadır.9 Yine bu 
döneme ait British Museum, India Office Library (Oriental collections) biriminde Halil Nuri’nin Türkçe yazma eseri 
olan Nuri	Tarihi10 ile III. Selim’in Yusuf Agâh Efendi’nin Büyükelçi olarak atandığına dair İngiliz Kralı III. George’a 
yazdığı 2 Cemaziyelevvel 1208 tarihli güven mektubunun bir kopyası da burada bulunmaktadır.11 

Konuyu ele aldığımız dönemde İngiliz arşivinde Osmanlıları konu alan belgeler çoğunlukla İngilizce ve Fransız-
ca yazılmıştır. Yine bu belgelerden bazılarının nadir de olsa İtalyanca ve Türkçe yazılmış olanları da vardır. Türkçe 
yazılmış belgeler genelde name-i hümayunlar olup İngiltere Kralı III. George’a hitaben yazılanlardır. Zira III. George 
1760-1820 yılları arasında 60 yıl hükümdarlık yapmıştır. Konu itibariyle bu dönemde gönderilen name-i hümayunlar 
I. Abdülhamid (1774-1789) ve III. Selim (1789-1807) dönemlerini kapsamaktadır. Bu dönem için İngiliz arşivlerinde 
Osmanlı Devleti’nin siyasi, ticari ve diplomatik ilişiklerini ele alan araştırmacılardan Ali İhsan Bağış ve Mehmet 
Alaaddin Yalçınkaya özellikle siyasi ve diplomatik ağırlıklı belgeleri kullanırken Mübahat S. Kütükoğlu12 ise ticari 
belgeler üzerinde yoğunlaşmıştır. Ele aldığımız dönemde doğrudan ve dolaylı olarak Osmanlıları siyasi, diplomatik, 
askeri, iktisadi, ticari, hukuki yönden ele alan belgelerin yanında, Osmanlı devlet adamlarını tanıtan, Osmanlı yenileş-
mesi hakkında bilgi veren ve Osmanlılar tarafından istihdam edilen Avrupalı uzmanlar hakkında bilgi veren binlerce 
belge vardır.

Bu çalışmada siyasi, diplomatik, askeri, iktisadi ve ticari belgelerden daha ziyade Osmanlı erkânını tanıtan ve on-
ların görüşlerini yansıtan, Osmanlı yenileşmesi ve yenileşmede izlenilen yöntemlere değinen belgeler ile Osmanlılar 
tarafından istihdam edilen Avrupalı uzmanların tedarikleri ve istihdam alanlarına değinen belgeler irdelenecektir. Bu 
belgeler genelde İstanbul’daki İngiliz Büyükelçiliğinin raporlarından oluşmaktadır. Bu tür raporlarda Nizam-ı Cedid 
yeniliklerinden itibaren büyük bir artış görülmektedir.  Bu raporlar özellikle İstanbul’daki İngiliz diplomatik temsil-
cileri olan büyükelçi Sir Robert Ainslie (1776-1794) ve Sir Robert Liston (1794-1795) ile maslahatgüzar Sir Spencer 
Smith (1795-1798) dönemlerinde büyük bir artış göstermiştir. 

Ainslie’nin Osmanlı Devleti’nin İlk İkamet Elçiliğinin Londra’da Açılması Hakkındaki Gözlemleri
İngiliz büyükelçisi Ainslie’nin Osmanlı Devleti’nin ilk ikamet elçiliğini Londra’da açmak için Reisülküttab 

Mehmet Raşid Efendi ile yaptığı temas ve görüşmeler hakkında detaylı bilgiyi 25 Temmuz 1793 tarihinde Londra’ya 

7 Akdes Nimet Kurat, “İngiliz Devlet Arşivinde ve Kütüphanelerinde Türkiye Tarihine Ait Bazı Malzemeye Dair”, D.	T.	C.	F.	Dergisi, VII/1 
(1949), s. 1-18, özl bkz. s. 1 ve Osman Ersoy, “İngiliz Devlet Arşivi (The Public Record Office)” Türk	Kütüphaneciler	Derneği	Bülteni, 4/2 
(1955), s. 125-131. Ersoy makalesinde daha ziyade arşivin fiziki koşullarından, kullanım özelliklerinden, belgelerin tasnif durumu ve hacmin-
den bahseder. 

8 İngiliz arşiv tasnifleri çok düzgün yapılmıştır. Bu bakımdan belgelerde ciddi bir sorun yoktur ve tasniflerde çok sayıda eserler de basılmıştır. 
Özellikle Türkiye ile ilgili çalışmalar için bkz., Bağış, a.g.e., s. 147-148 ve Yalçınkaya, a.g.e., s. 201.

9 Bu dönem arşiv kaynakları ve tasnifleri detaylı bir biçimde Levant Company adlı eserinin bibliyografya kısmında Wood tarafından değerlen-
dirilmiştir. Wood, a.g.e., s. IX-XI. 

10 Halil Nuri, Nuri	Tarihi,	British Museum, India Office Library (Oriental collections), Nu. or. 3209.
11 The	copy	of	a	credential	letter	of	Selim	III	to	George	III	of	England,	accrediting	Yusuf	Agâh	Efendi	as	ambassador;	dated	3	Cemaziyel-evvel,	

1208, British Museum, India Office Library (Oriental collections), Add. 21,561.  
12 Mübahat S. Kütükoğlu, Balta	Limanı’na	Giden	Yol	-	Osmanlı-İngiliz	İktisadi	Münasebetleri	(1580-1850), TTK, Ankara 2013.
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göndermiştir. Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi, Bâbıâli’nin İngiltere’ye bir ikamet elçisi göndermek istediğini el-
çilik tercümanı Pisani aracılığıyla ilk defa 30 Haziran ve ikinci defa da ısrarla 9 Temmuz 1793 tarihlerinde Ainslie’ye 
bildirdi. Bu yazışmaların neticesinde 13 Temmuz 1793 tarihinde Bebek’teki reisülküttablık köşkünde Türk ve İngiliz 
heyetleri bir araya gelerek ilk daimî ikamet elçiliğinin kurulması hakkında siyasî, hukukî, malî ve diplomatik konu-
larda fikir alışverişinde bulundular. Bu toplantıda Osmanlı Devletini Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi, Tatarcık 
Abdullah Efendi, Baş tercüman George Konstantin Morozi, İngiliz tarafını Büyükelçi Robert Ainslie, elçilik sekreteri 
Plobrond ve elçilik tercümanı Pisani temsil etmişlerdir. Burada ikamet elçisinin ve farklı ülkeler arasında karşılıklı 
diplomasinin gerekliliği ve önemine değinildi. Ayrıca elçi atanması ve elçinin statüsü tartışıldı. Bunlara ilâveten Ains-
lie, yol güzergâhı hakkında bilgi vererek bu konuda gereken yardımı sağlayacağını bildirdi.13

 Bu müzakerenin sonucunda Ainslie’nin görüşlerini de göz önünde bulundurarak III Selim Kalyonlar kâtibi Yusuf 
Agâh Efendi’yi 23 Temmuz 1793 tarihinde Londra’ya ikamet elçisi olarak tayin etti.14 Ainslie, Lord Grenville’e gön-
dermiş olduğu 25 Temmuz 1793 tarihli raporunda, Yûsuf Agâh’a atanmasını takip eden 24 Temmuz akşamı sultanın 
huzurunda kaftan giydirildiğini bildirdi.15 Ainslie 10 Ağustos 1793 tarihli diğer bir raporunda Bâbıâli tarafından Yusuf 
Agâh’ın Londra’ya ikamet elçisi olarak atandığının resmen ilan edildiğini bildirdi. Bu arada Osmanlı Devleti, Yûsuf 
Agâh’ı 6 Ağustos tarihinden itibaren İngiliz elçisinin geçerli rütbe ve statüsü olan büyükelçi (ambassador) rütbesiyle 
payelendirdi.16 Ainslie, Yusuf Agâh’ın maiyet, hediye ve yol hazırlıkları ve yolculuğu hakkında bilgiler vermektedir. 
Yolculuğun daha güvenli ve daha az sürmesinden dolayı kara yolu ile yapılmasının tercih edildiğini, yalnız hediyelerin 
ve elçilik eşyalarının çok olmasından dolayı bunların deniz yoluyla gönderilmesinin kararlaştırıldığını not etmekte-
dir. Sözü edilen eşyaların 11 Ekim 1793’te Yusuf Agâh’ın nezaretinde Colombo Fontuna isimli Raguza (Dubrovnik) 
gemisine yüklendiğini ve ertesi gün İstanbul’dan ayrıldığını rapor etmektedir.17 Öte yandan Ainslie, Yusuf Agâh’ın 
maiyetiyle birlikte 14 Ekim 1793’te İstanbul’dan ayrılıp karayoluyla Transilvanya üzerinden Avusturya topraklarına 
girip Sibin (Hermanstadd) yakınlarında karantinada kaldıktan sonra Viyana ulaşacaklarını raporunda belirtmektedir.18 

Viyana’daki İngiliz elçisi Sir Morton Eden, Yusuf Agâh ve maiyetinin 24 Kasım 1793’te Viyana’ya ulaştıklarını, 
kalacak yer ve ihtiyaçlarının sağlandığını ve elçilik heyetinin 29 Kasım 1793’te Viyana’dan ayrıldığını kaydetmekte-
dir.19 Yolculuğun bundan sonraki kısmının Eden’in ayarladığı şekilde devam ettiği, Manş’taki Ostend Limanı’na 13 
Aralık 1793’te varıldığı ve Ostend’den tedarik edilen bir gemiyle zorlu bir deniz yolculuğundan sonra 19 Aralık’ta 
İngiliz limanı Dover’e, buradan da Cantebury üzerinden 21 Aralık 1793’te Londra’ya ulaşıldığı nakledilmektedir.20

Ainslie’nin raporunda kısa da olsa Yusuf Agâh’ın sır kâtibi Mahmud Raif Efendi ve baş tercüman olan Emanuel 
Persiani hakkında bilgiler verilmektedir. Ainslie Mahmud Raif’i yaklaşık 32 yaşlarında İstanbullu dürüst bir şahıs 
olarak tarif eder ve kendisinin kâtiplikten yetişerek vezirlik makamındaki baş kalfalığa yükseldiğini belirtir. Ainslie 
satır aralarında onun sır kâtibi olarak atanmasında Mehmed Raşid Efendi ile olan dostluğunun da etkili olduğunu not 
etmektedir.21 Ainslie, Emanuel Persiani’yi de 32 yaşında Pera doğumlu, uyumlu, dürüst, medeni ve iyi yaradılışlı birisi 
olarak tarif etmektedir. Persiani’nin diğer Rumlar gibi Padua’da eğitim aldığını, Batı dilleri ve Doğu dillerine vakıf ol-
duğunu ve belli bir süre Eflak Voyvodası Nicole Mavroyeni’nin hizmetinde çalıştığını not etmektedir. Bilahare Divanı 
Hümayun Tercümanlığında da tercüman olarak çalışırken Reisülküttab Mehmet Raşid Efendi tarafından ilk ikamet 
elçisinin baş tercümanı olarak Londra elçiliğine atandığını da kaydetmektedir.22 

Liston’un Osmanlı Devlet Adamları Hakkındaki Gözlemleri

Ainslie’nin yerine Eylül 1793’te Sir Robert Liston İstanbul’a elçi olarak atanmıştır. Liston Londra’dan Mart 

13 Ainslie’den Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/14 no:18, 25 Temmuz 1793. Burada Ainslie görüşmenin tarihi ve yeri hakkında şu önemli bilgiyi net 
olarak verir: “My announced Conference took place the 13th Instant at Bebek, one of the Sultan’s Pleasure Houses situated on this canal ...”.  
ayrıca bkz. Ainslie’den Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/14 no:23,10 Ekim 1793 tarihli belgede bu toplantının 13 Temmuz’da yapıldığını yazar. 
Ainslie kısaca şöyle ifade eder: “... my Report of the Affairs at Our Conference of the Thirteenth of July ...”; Cevdet bu mazbatayı özet olarak 
eserinde kullanmıştır. Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i	Cevdet,	tertib-i	cedid, vol. VI, Matbaa-ı Osmaniye, İstanbul 1303, s.213-215. İkamet elçili-
ğinin kurulması hakkında yapılan görüşmeler ve onların tutanakları ve heyettekilerin adları için bkz. BOA HAT 15090A Mükâleme Mazbatası 
4 Zilhicce 1207; bu belge Karal tarafından yayımlandı. Enver Ziya Karal, Selim	III’in	Hat-tı Hümayunları - Nizam-ı Cedit - 1789-1807, TTK, 
Ankara 1988.  s.190-198. 

14 Yusuf Agâh Efendi’nin elçi olarak atanmasının tarihini Ainslie’nin raporunda bulmaktayız. Ainslie’den Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/14 no:18, 
25 Temmuz 1793.

15 Ainslie’den Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/14 no:18, 25 Temmuz 1793.
16 Ainslie’den Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/14 no:19, 10 Ağustos 1793.
17 Ainslie raporları arasında bu hazırlıklar hakkında kısa fakat önemli bilgiler vermektedir. Mehmed Raşid Efendi’den Ainslie’ye, P.R.O.  F.O. 

78/14, 11 Ekim 1793ve ayrıca bkz. Ainslie’den Grenville, P.R.O.  F.O. 78/14 no:23, 10 Ekim 1793 ve no:24, 25 Ekim 1793.
18 Ainslie’den Grenville, P.R.O.  F.O. 78/14 no:24, 25 Ekim 1793
19 Eden raporlarının birinde Yusuf Agâh Efendi’den bahseder. Eden’den Grenville’e, P.R.O. F.O. 7/35 no:72, 28 Kasım 1793.
20 Edward Smith’ten Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/14, 21 Aralık 1793.
21 Ainslie’den Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/14 no:20, 24 Ağustos 1793.
22 Ainslie’den Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/14 no:19, 10 Ağustos 1793.
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ortalarında hareket ederek 19 Mayıs 1794’te İstanbul’a ulaşıp 22 Mayıs tarihinde resmen görevine başladı.23 Liston 
İstanbul’da iken resmi temasları sırasında onun devlet erkânı hakkında verdiği bazı bilgiler kayda değerdir. Liston, 
Lord Grenville’e gönderdiği 3 Temmuz 1794 tarihli raporunda öncelikle Osmanlı Devleti’nin ileri gelen yöneticileri 
hakkında edinmiş olduğu bilgi ve gözlemlerini aktarmaktaydı. Sadrazam Koca Yusuf Paşa’nın 1792’de görevden 
alınmasından sonra Osmanlı kabinesinin iki ayrı rakip gruba ayrılmış olduğunu kaydeden Liston, bu iki grubun sade-
ce birkaç noktada hemfikir olduklarını belirtmekteydi. Bunlar; sultan tarafından uygulamaya konulacak keyfi işlerin 
geri çevrilmesi, Sadrazamların sınırsız olan yetkilerinin kısıtlanması, kendilerinden ve taraftarlarından oluşan seçkin 
bir meclisin imparatorluğun idaresinde etkili olması konularıdır. Büyükelçi, Koca Yusuf Paşa’yı “merhum imparatora 
(Avusturya imparatoru Josef) karşı yapılan ilk seferde olağanüstü başarılı yönetimi ve Sadrazamlık dairesini kabiliyet-
le dolduran yetenekli bir devlet adamı” olarak tarif etmektedir. Sabık Sadrazam hakkında verdiği bilgilerle Osmanlı 
tarihi kaynakları ve günümüz tarihçilerinin verdiği bilgilerin birbirlerini teyit etmesi Osmanlı topraklarındaki İngiliz 
haber alma kaynaklarının çok iyi olduğunu ispatlamaktadır. İngiliz temsilcilerin verdikleri bu tafsilatlı bilgilerle kendi 
hükûmetlerini aydınlatmaları, İngilizlerin Osmanlı Devleti üzerinde ileriye dönük plânları olduğunu göstermektedir.24

Söz konusu raporda Liston, o dönemde birbirlerine rakip olan bu grupların liderlerinden bahsetmektedir. Döne-
minin Türk kaynaklarının yazdığı gibi o da birinci grubun liderini “III. Selim’in annesinin kâhyası Yusuf Ağa” olarak 
vermekteydi. Yusuf Ağa’nın “yakın zamanlara kadar Darbhane-i Amire Emini” olarak görev yaptığını fakat kendisine 
karşı kıskançlığın artması ve günden güne ortaya çıkan memnuniyetsizlikten dolayı icraatının zayıflaması üzerine 
istifa etmiş olduğunu belirtmekteydi. Yusuf Ağa’yı özellikle ilişkilerinde, “kendinden yüksek amirlere karşı uysal ve 
kendinden aşağıda olanlara karşı despotça olduğunu” belirterek vasat kabiliyetli bir adam olarak tasvir etmişti. Ayrıca 
bu rapora göre, onun yeni Padişaha olan yakınlığı, daha o tahta çıkmadan önce saraydaki görüşmeleri sırasında ortaya 
çıkmıştı. Yusuf Ağa’nın güç kaynağının da büyük ölçüde “Valide Sultana” bağlı olduğunu vurgulamaktaydı.25

Aynı raporunda Liston, diğer grubun liderinin de Kaptan-ı Derya Genç Hüseyin Paşa olduğunu bildirmekteydi. 
Hüseyin Paşa saray hizmetçiliğinden yetişen bir köle iken, Sultanın ona verdiği görevlerle birlikte ismi dünyaca bi-
linmeye başladı. Hüseyin Paşa sırasıyla, Sultanın gözde nedimliğine, oradan da herkes tarafından şaşkınlık yaratan 
yeni görevi Kaptan-ı Deryalığa atandı. Bu dönem hakkında yapılan çalışmalarda bulamadığımız bazı bilgileri ilk defa 
Liston’un bu raporundan öğrenmekteyiz. Zira diğer bütün kaynaklar, Liston gibi, Hüseyin Paşa’nın Sultan’ın yeğeni 
Esma Sultan ile evlenmesini kaydetmelerine rağmen, bu izdivacın sebebini büyükelçi, onun Lanibro Cazzoni’ye karşı 
başarılı sefer dönüşüne bağlamaktaydı. Hüseyin Paşa’nın nüfuzunun sürekliliği, belki onun hususi kabiliyet ve şahsi 
kudretinden olmayıp (rakip gözdenin durumunda olduğu gibi) daha çok Esma Sultan’ın tesirinden ve aynı zamanda 
Hüseyin Paşa gibi kölelikten gelen kız kardeşinin Sultan III. Selim’in en gözde cariyesi olmasından kaynaklanmak-
taydı.26 

Dönem üzerinde yapılan tetkiklerde yer almayıp, ilk defa Liston tarafından bilgilendirildiğimiz diğer bir devlet 
adamı da “İkinci Kaptan-ı Derya Seydi Ali” dir. Aynı raporunda Liston, Hüseyin Paşa’nın başında bulunduğu ba-
kanlığı, gerekli teknik bilgi ve tecrübeye sahip olmadığından Cezayirli bir denizci olan İkinci Kaptan-ı Derya Seydi 
Ali’nin tavsiye ve yardımlarıyla yönettiğini yazmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen Liston, “hakkaniyetle söyle-
mek gerekir ki Hüseyin Paşa selefleri gibi vazifesini iyi yapmak arzusuyla donanmayı ilerletmek için çok başarılı işler 
yapmıştır” demektedir.27 

Büyükelçi rakip gruplar hakkında bilgi verirken, bazı devlet adamlarının bu gruplar arasında yer almadığını 
anlatmaktadır. Bunlar arasında en önemlisinin Sadrazam Mehmed Melek Paşa’nın olduğunu ve yukarıda bahsedilen 
grup liderlerinin amaçlarına çok uygun bir devlet adamı olduğunu belirtmektedir. Zira III. Selim kendi gücünü ön 
plâna çıkarmak için Koca Yusuf Paşa’dan sonra kudretli ve güçlü Sadrazam yerine kendine bağlı kudretsiz ve zayıf 
kişileri seçmiştir. Sultan’ın hedefi klasik dönemin sonunda zayıflayan hükümdarlık otoritesini tekrar ele geçirmekti. 

23 Liston’dan Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/15 no:1, 24 Mayıs 1794. Liston maiyetinin ileri gelenlerinden sadece Dr. Sipthorp ve James Dal-
laway’den bahsetmektedir. Ainslie, Lord Grenville’e gönderdiği en son raporunda Liston’un İstanbul’a gelişi hakkında kısa malumat ver-
mektedir. Ainslie’den Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/15 no:11, 24 Mayıs 1794. Aynı zamanda Liston, Lord Grenville’e gönderdiği ilk raporunda 
yolculuk hakkında bazı bilgiler vermektedir.

24 Liston’dan Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/15 no:11, 3 Temmuz 1794. Shaw, bu dönemin önemli ıslahatçı devlet adamlarının genel bir analizini 
yapıp her birini tahlil etmiştir. Özellikle Koca Yusuf Paşa’nın askerî alandaki görüşleri için bkz. Stanford J. Shaw, Between	Old	and	New:	The	
Ottoman	Empire	under	Sultan	Selim	III,	1789–1807, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1971, 101-104. 

25 Liston’dan Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/15 no:11, 3 Temmuz 1794.
26 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:11, 3 Temmuz 1794. Küçük Hüseyin Paşa’nın hayatı ve faaliyetleri için bkz: Nejat Göyünç, 

“Kapudan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa”, Tarih	Dergisi, II (1952), s. 35-50. Dallaway de Hüseyin Paşa hakkında Büyükelçisini teyit edici 
bilgiler vermektedir. Bkz. James Dallaway, Constantinople,	Ancient	and	Modern,	with	Excursions	to	the	Shores	and	Island	of	the	Archipelago	
and	to	the	Troad, T. Cadell, junr. & W. Davies, London 1797, s. 45-46. 

27 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:11, 3 Temmuz 1794. Shaw, Hüseyin Paşa hakkında detaylı bilgi vermekle birlikte Seydi Ali Paşa 
ve Lanibro Cazzoni’den hiç bahsetmemektedir. Shaw, Between	Old	and	New, s. 87-88. Ayrıca III. Selim dönemi Osmanlı Donanması hakkında 
yazdığı makalede de bu şahıslara değinilmemiştir, bkz: Stanford J. Shaw, “Selim III and Ottoman Navy”, TURCICA, I (1969), s. 212-241.
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Aynı zamanda III. Selim, sadrazamların eline geçen devlet yönetimini kendi inisiyatifine almak için Divan-ı Hüma-
yunu ihya eder tarzda “Meclis-i Meşveret” adıyla yeni bir organ ihdas etti. Bundan amaçladığı iki ana unsur vardı: 
Birincisi, Meclis-i Meşveret ile bütün devlet erkânı ve halk temsilcilerini doğrudan kontrol etmek ve ıslahatlarını bu 
sayede geniş kesimlerin desteklemesini sağlamak. İkincisi, Meclis içerisinde güçlü grupları birbirine düşürerek hem 
kendi otoritesini güçlendirmek hem de muhaliflerin birbirleriyle mücadelesi neticesinde reform hareketlerini istediği 
gibi yönlendirmekti. Bu yüzden Sultan güçsüz, kudretsiz ve çok yaşlı bir şahsı Sadrazam atayarak hedefine ulaşmıştı. 
Sultan’ın ne yapmak niyetinde olduğunu kavrayan büyükelçi, “Sadrazam Melek Mehmed Paşa’nın söz konusu olan 
grup liderlerinin amaçlarına çok uygun bir devlet adamı olduğunu” tasvir etmiştir. Ayrıca ona “eşsiz yumuşak miza-
cından ve kibar davranışlarından ötürü (onun olağanüstü fizikî güzelliği de eklenerek) çocukken kendisine ‘Melek’ 
(the Angel) lakabı” verildiğini yazmaktadır. Aynı rapora göre, o sıralarda 80 ila 90 yaşlarında olan Melek Mehmed 
Paşa, hırslı ve Divanın çoğunluğu tarafından kabul edilen, her tedbire  lakabına yakışır biçimde tarafsız yaklaşan bir 
kişi idi.28

 Liston, dönemin en çok göze çarpan şahsiyetlerinden biri olarak, en üst mevkilerde yer almamasına rağmen, 
Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi’den önemle bahsetmektedir. Raşid Efendi’nin bu vazifeye genç yaşından itibaren 
yetişerek geldiğini ve dairedeki en alt mevkiden bulunduğu yere, değerli ve uzun hizmetlerinden dolayı yükseldiğini, 
devlet işlerinin yürütülmesinde Raşid Efendi’ye yetenek ve bilgisinden dolayı Sultan dâhil bütün erkânın danıştığını 
vurgulamaktadır. Büyükelçi, Sultanın ona itimadının sonsuz olduğunu, zira bu dönemde her hangi bir bakanın onun 
desteğini almadan iş görmesinin düşünülemeyeceğini belirtmekteydi. Raşid Efendi’nin sözü edilen gruplar arasında 
tarafsız kaldığını ve tarafların çirkinliklerinden kendisini uzak tutmayı başardığını bildirmekteydi.29 

Liston’un yazdıklarına göre, Divan-ı Hümayun Baş Tercümanı George D. Murusi adeta ülkenin tesirli devlet 
adamları arasından sayılabilmekteydi. George Murusi’den tüm dünyadaki gelişmeler hakkında iyi bilgiye sahip, ince 
davranışlı, hatırı sayılır meziyetleri olan, fevkalade sağduyulu ve hırsını muhafaza eden bir adam olarak bahsetmek-
teydi. Murusi sabık Baş Tercümanın oğlu olup (Bu görevden sonra Boğdan Voyvodalığına yükselmişti),  kardeşi de 
Eflak Voyvodasıydı. Bu ailenin neden bu kadar önemli mevkilerde bulundukları hakkında kısa da olsa bizi bilgilendir-
mektedir. Baba Murusi çok yetenekli bir adamdı ve oğullarına (toplam dört tanedir) mükemmel bir eğitim imkânı sağ-
lamıştı. Ayrıca, Murusi’nin yabancı dilleri iyi bildiğini ve Avrupa politikası hakkında şümullü bilgisi olduğunu belirt-
mekteydi. Bütün bunları, Osmanlı vekilleri arasında nüfuz ve itibarı çok iyi olmasının sebebi olarak göstermekteydi.30

Liston, Osmanlı dış politikasının iki kilit adamı olarak Reisülküttab ve Baş Tercümanın izledikleri dış politika 
ve bunların altında yatan sebepleri detaylı bir şekilde tahlil etmişti. Mehmed Raşid Efendi’nin Fransız taraftarlığını 
tahmin ettikten sonra bunun muhtemelen eski adet ve önyargıdan kaynaklandığını müşahede ettiğini belirtmektedir. 
Ayrıca Raşid Efendi’nin babasının Reisülküttablık dairesinde Fransız işlerine bakan kâtip oluşu ve onun da babası 
gibi aynı dairede ve aynı politik işleri yürüten kısımda yetişmesinin, tutumunda belirleyici olduğunu düşündüğünü 
kaydetmektedir. Mehmed Raşid’den sonra iş başına geçen Reisülküttabların büyük ölçüde onun tesiri altında kaldığını 
da ilave etmektedir.

Liston, Fransız büyükelçilerinin kendi menfaatlerine uygun işler gören Osmanlı hariciye memurlarına devamlı 
iltifat edip, onlara hediyeler verdiklerinin altını çizmekteydi. Dönemin Fransız “Convention” idaresi temsilcisinin, 
hediye (rüşvet) verme gayretlerinin eski temsilcilerinin ve diğer yabancı elçilerin yaptıklarını çok aştığı söylentilerini 
de ifade etmeyi ihmal etmemekteydi. Ayrıca onun raporu, “kamuoyundaki yaygın söylentilere göre, Fransız temsilcisi 
Descorches de Baş Tercümanı kazanmak için büyük miktarda harcamalar yaptığını, fakat üzülerek söylemek gerekir-
se, Murusi ailesinin taraftarlığının geçici irtikâp tesirinden ziyade daha sağlam temellere dayandığını” belirtmekteydi. 
İngiliz büyükelçisi görüşlerini daha da açarak, “bu aile Fransa’yı Osmanlı Devleti’nin tabiî müttefiki ve destekleyicisi 
olarak kabul edip kendi politikalarını buna göre ayarladıklarını” anlatmaktadır. Fransız temsilcilerinin sadece Reisül-
küttab ile Baş Tercüman değil, bütün Babıâli erkânıyla çok daha kolay ve samimi diyalog kurduğuna raporunda sık-
lıkla ve üzüntü ile işaret etmekteydi.31 Hâlbuki Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi (ve onun politikalarını takip eden 
haleflerini de bu kategoride sayabiliriz), Liston’un belirtiği gibi pro-Fransız politikalar güden bir devlet adamı olma-
yıp, Osmanlı Devleti’nin çıkarlarına göre bazen Fransızlarla, fakat sıklıkla İngilizlerle işbirliği yapmayı tercih etmiş-
tir. Bu politikaların sonucunda, ilk daimi ikamet elçiliği Londra’da açılmıştır. Öte yandan Fransız ihtilâli ve peşinden 

28 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:11, 3 Temmuz 1794. Cevdet Paşa da Liston’un verdiği bilgileri teyit etmektedir. Bkz. Cevdet 
Paşa, Tarih-i	Cevdet, VI, s. 114-116.

29 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:11, 3 Temmuz 1794. Mehmed Raşid Efendi’nin ıslahatlardaki rolü için bkz: Shaw, Between	
Old	and	New, s. 90-91 ve Cevdet Paşa, Tarih-i	Cevdet, VI, s. 112-114. Dallaway yanlışlıkla Raşid Efendi’yi Ratib Efendi ile karıştırmıştır. 
Dallaway, Constantinople, s. 45. 

30 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:11, 3 Temmuz 1794.
31 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:11, 3 Temmuz 1794.
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başlayan savaşlar dolayısıyla yeni Fransız rejimi 1795 yılının ortalarına kadar ne Avrupalı devletler, ne de Osmanlılar 
tarafından tanınmıştı. Babıâli, özellikle de Raşid Efendi’nin uygulamaya koyduğu milletlerarası hukuk doğrultusunda 
Osmanlı hariciyesinin yeni ilkeleri olan mütekabiliyet, güçler dengesi ve tarafsızlık esaslarını ön plâna çıkarmıştı.32 

Liston’un 25 Ağustos 1794 tarihinde Lord Grenville’e yazdığı raporda bazı devlet adamlarının Sultanın emriyle 
görevlerine son verilerek yönetim kademesinde önemli ölçüde değişikliğe gidildiğinden bahsetmekteydi. Meclisin 
kısmen yetenekli insanlardan oluşmasına rağmen iki sebepten dolayı gözden düştüklerini belirtmekteydi. Bu sebepler-
den ilki, bunların çoğunluğunun büyük ölçüde şahsi iltimaslar yoluyla mevki almaları; diğeri, bunların halk arasında 
hoşnutsuzluklara neden olabilecek olan yeni vergiler ile başka yenilikler getirmeleriydi. Osmanlı Devleti’nde gerçek-
leştirilmek istenilen yapısal değişikliğin aynı zamanda ülkeyi anarşi ortamına sürükleyecek kadar tehlikeli olduğu-
nu ifade etmekteydi. Bu grupların mücadeleleri sonucunda, kamuoyu tarafından yeniliklerin asıl sorumluları olarak 
itham edilen yönetimin iki önde gelen ismi Reisülküttab ve Baş Tercümanın işten ayrılmalarının uygun olacağının 
düşünüldüğünü bildirmekteydi. Liston, bu iki yetenekli ve tecrübeli devlet adamının gönüllü olarak devlet işlerinden 
istifa ettiklerini, ancak Sultan tarafından iltifat ve ihsana mazhar kılınmalarının bunların muhtemelen ileride eski şöh-
retlerine binaen eski görevlerine iade edilebileceklerini tahmin etmekteydi. Saraydaki yüksek seviyede düşmanlarının, 
Mehmed Raşid Efendi ve arkadaşları ile Murusi ailesini devirerek mevkilerine el koymak için hile ve entrikalara 
başvurduklarını, fakat bunların Sultanın gözünden düşüp sürgün edildiklerini, hatta bazılarının başlarını kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarını ifade etmişti. Ayrıca, bu iki mevkie getirilecek yetenekli insanları bulmanın çok 
zor bir iş olduğunu belirtmekteydi. Buna rağmen, bu iki emektar devlet adamının yerine Mehmed Dürrî Efendi’nin 
Reisülküttab ve Calamachi’nin Baş Tercüman olarak atandığını belirtmişti. Calamachi’nin Rus savaşından önce de 
(1785-1788) bu mevkide görev yaptığını, Mehmed Dürrî Efendi’nin ise Ziştovi ve Yaş müzakerelerinde üçüncü orta-
elçi olduğunu belirtmekteydi. Ne Mehmed Dürrî ne de Calamachi’nin kabiliyetlerinden emindi, fakat her ikisinin de 
çok dürüst ve dindar olduklarını rapor etmekteydi.33 

Liston, 25 Ekim 1794 tarihli raporunda Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa hakkında bazı bilgiler vermektedir. 
Bu rapora göre, Kaptan-ı Derya Küçük Hüseyin Paşa, elçinin İstanbul’da göreve başlamasından birkaç gün sonra 
tercümanı Hançerli’yi onun ziyaretine göndermişti. Liston’a göre, böyle bir hadise ilk defa olmaktaydı. Hançerli, ona 
Kaptan Paşa’nın Fransız jakobenlerinin fütursuzca davranışlarından dolayı onlardan çok nefret ettiğini söylemişti. 
Bu görüşmede Hançerli, İngilizler için saygı dolu, dostça ifadeler kullanmış ve iltifatların sözlerde kalmayacağını 
bildirmişti. Tercüman, Fransız korsanları tarafından Sakız limanında tutulan onun özel eşyalarının yüklü olduğu ge-
miyi güvenle İstanbul’a getirmek için silahlı bir geminin gönderilebileceğini hemen taahhüt etmişti. Hâlbuki daha 
önce Ainslie bu İngiliz gemisinin serbest kalmasını sağlamak için girişimde bulunmuş, fakat Babıâli’den hiç bir ses 
çıkmaması üzerine sonuç alamamıştı.34

Liston, başta Sultan olmak üzere diğer devlet görevlilerine sunacağı hediyelerin İstanbul’a gelmesi üzerine, kra-
lın göndermiş olduğu mektubu Sultana takdim etmek için 14 Ekim 1794 Salı günü resmî bir tören ve teşrifatla III. 
Selim’in huzuruna çıktı ve III. George’un güven mektubunu bizzat sundu.35 Eldeki bilgilere göre, aynı günün akşamı 
büyükelçinin onuruna Divanın toplandığı salonda mükemmel bir akşam yemeği düzenlendi. Bu teşrifat ve yemek 
sırasında, Osmanlı Devlet erkânıyla ilk defa doğrudan görüştüğü için Lord Grenville’e kabul merasimini ve devlet 
erkânı hakkında edindiği bilgileri rapor etti. 25 Ekim 1794 tarihli bu raporunda, Osmanlı Devlet yönetiminde bazı 
değişiklikleri fark edip bunun zaman içerisinde daha net bir şekilde gözükeceğini belirtmekteydi. Kendisinin resmî 
kabulü sırasındaki mevzuatın diğer Avrupa devletlerinde olduğu gibi yapıldığını da vurgulamaktaydı. Fakat İngiliz 
kralına cevaben Sultan tarafından yapılması gereken konuşmayı, Sultanın adına Sadrazam Melek Mehmed Paşa’nın 
yaptığını raporunda özellikle belirtmekte ve konuşmanın içeriğini kısaca özetlemekteydi. Raporda Sultanın «İki ül-
kenin dostluğunu pekiştirmek, iki hanedan arasındaki iyi ilişkileri devam ettirmek, ticarî imtiyazları gözetmek ve Os-
manlı topraklarında İngiliz vatandaşlarının haklarını korumak» gibi konulardaki güvenceyi yenilemesinin fevkalade 
memnuniyet verici olduğunu ifade edilmekteydi.36 

İngiliz temsilcisinin verdiği bilgilerin, Türk arşiv kaynaklarına dayalı olarak yapılan çalışmalarda teyit edilmiş 
olması, onun gerçekten kısa bir süre zarfında Osmanlı devlet erkânını tanıdığını göstermektedir. Liston aynı rapo-

32 Bu dönemin siyayetçilerinin izledikleri politikalar için bkz: Shaw, Between	Old	and	New, s. 369-72. III. Selim döneminin hariciye alanında 
gerçekleştirdiği politikalar için bkz. Thomas Naff, “Ottoman Diplomatic Relations with Europe in the Eighteenth Century: Patterns and 
Trends”, Studies	in	Eighteenth	Century	Islamic	History, Ed. Thomas Naff ve Roger Owen, Carbondale 1977, s. 88-107 ve “Reform and the 
Conduct of Ottoman Diplomacy in the Reign of Selim III 1789-1807”, JAOS, 83 (1963), s. 295-315.

33 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:16, 25 Ağustos 1794. Bkz. Cevdet Paşa, Tarih-i	Cevdet, VI, 112-114.
34 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:22, 25 Ekim 1794.  
35 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:22, 25 Ekim 1794. 
36 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:22, 25 Ekim 1794.
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runda Sadrazam Melek Mehmed ile son resmî görüşmesini yaptığına dikkat çekmekte, «Yaşı bir hayli ilerlemiş olan 
Sadrazam kendi isteği ile memleketi olan Sakız adasında istirahat etmek üzere emekliye ayrıldığını» ve yerine İzzed 
Mehmed Paşa’nın Sadrazam olarak atandığını belirtmekteydi.37 Yeni sadrazamı ileri seviyede bilgi sahibi, modern 
davranışlı ve işinde yetenekli olarak tanımlamaktaydı. İzzed Mehmed’in Anadolu kökenli olup eğitimini sarayda 
aldığını ve sadrazamlığa atanıncaya değin devletin çeşitli kademelerinde çalıştığını yazmaktaydı. Büyükelçi, İzzed 
Mehmed’in “etkin bir Başbakan mı yoksa selefi gibi tarafsızlık politikası takip eden önemsiz bir şahsiyet mi olacağı-
nın ileriki tarihlerde görüleceğini” de ilâve etmekteydi.38 

1793 yılında Londra’da açılan ilk İkamet elçiliğinin faydalarını gören Osmanlı Devleti diğer Avrupa başkentle-
rinde de temsilcilikler açmanın zaruri olduğunu görmüştü. Ancak, Fransız ihtilâli neticesinde bütün Avrupa’yı tesiri 
altına alan savaşlar sebebiyle, bu tasarı belli bir süre ertelendi. Fakat 1795 yılının başlarından itibaren Fransa’ya karşı 
oluşturulan I. Koalisyonun zayıflamaya başlaması üzerine Avrupa’daki gerginlik yumuşama temayülüne girmişti. Os-
manlı Devleti dışarıda ilişkilerini geliştirebileceği ülkelerde diplomatik temsilcilik açmayı tekrar gündeme getirmişti. 
Bu yüzden temsilcilik açmayı plânladığı ülkelerin temsilcileri ile İstanbul’da temasa geçilmişti. Bunun gibi reform 
niteliği taşıyan gelişmeler hakkında, Liston bize hem aydınlatıcı hem de bu konudaki bazı ihtilaflı bilgilerimizi gözden 
geçirmemizi sağlayan bilgiler vermektedir. Bilhassa hariciyemizdeki yapılanma hakkındaki görüşleri büyük önem 
taşımaktadır. Zira Osmanlı Devleti hangi ülkeye büyükelçilik açacaksa o devletle daha iyi ilişkilere geçeceğinden 
dolayı İngiliz elçisi tedirgin olmuştu. Bu konuları kapsayan 25 Nisan 1795 tarihli raporunda, Reisülküttabın, Babıâ-
li’nin Avusturya, Prusya ve Rusya başkentlerinde daimi ikamet elçilikleri açmak niyetini ve bu konudaki girişimlerini 
nakletmektedir. Söz konusu devletlerin İstanbul’daki temsilcilikleriyle temasa geçmiş, ancak İstanbul’daki elçiler bu 
konu hakkında karar verme yetkisine sahip olmadıklarından konuyu amirlerine havale etmişlerdi. Sözü edilen ülkeler 
için bu teklifin kabul edilebilecek nitelikte olduğu, aynı zamanda mütekabiliyet esasına göre teklifin reddedilmesi-
nin hiç bir nedeni bulunmadığı görüşündedir.39 Babıâli’nin büyük Avrupa devletlerinin merkezlerinde büyükelçilikler 
açma konusunda çok ciddi hazırlıklar yaptığını ve teşebbüslerini sonuçlandırmakta aceleci ve ısrarcı olduğunu kay-
detmektedir. 

Kısa bir aralıktan sonra bu konu hakkında 9 Mayıs 1795 tarihli diğer bir rapora kesin cümleler yansımıştır. Babıâ-
li, Avusturya ve Prusya hükûmetlerinin cevaplarını beklemeksizin Viyana ve Berlin’de daimi Türk temsilciliklerinin 
kurulma kararını almış ve birer elçi atamak için hazırlıklar başlatmıştı. Hatta Liston bu elçilerin statülerinin Orta Elçi 
olacağını bildirmekte, Viyana elçisinin Kahya Bey’in katibi İbrahim Efendi ve Berlin elçisinin de Defterdar Moralı 
Osman Efendi’nin sır katibi ve onunla Yusuf Agâh’ın kayın biraderi olan Esseyid Ali Efendi olduğunu yazmaktaydı.40 

Mehmed Raşid Efendi’nin azlinden sonra yerine geçen Reisülküttablar onun ortaya attığı politikalar çerçevesin-
de faaliyetlerde bulunmuşlardı. Zaten Liston’un bir buçuk yıllık büyükelçiliği sırasında tam 4 tane Reisülküttab görev 
yapmıştı. Bu yüzden bu Reisülküttabların hiç birinin bu kısa süreler içerisinde değişiklikler yapma fırsatı da olmamış-
tır. Büyükelçi raporlarında sık sık Reisülküttablar ve onların muavinleri mevkiindeki Baş Tercümanlar hakkında geniş 
ölçüde bilgiler vermektedir. 10 Ocak 1795 tarihli bu tür bir raporunda Liston, Mehmed Dürrî Efendi’nin nüzulden 
ani olarak 5 Ocak günü öldüğünü; Dürrî Efendi’den boşalan mevkie gelmek için birçok adayın ortaya çıktığını ve 
bunların göreve atanmak için çeşitli entrikalara başvurmuş olduklarını beyan etmekteydi.41 Reisülküttab adayları hak-
kında verdiği bilgiler de orijinaldir. Adaylar arasında en ünlü ve faal olanlar; sabık Berlin ve Viyana büyükelçileri idi. 
Liston’a göre bunların ikisi de saraydaki kadınlara yakın dalkavuk kişilerdi. Sultan, her ikisine de bu görevi vermeme 
taraftarıydı ve çevresinin baskısına rağmen kararını uyguladı. Reisülküttab olarak Firdevsî Mehmed Emin Efendi’yi 
atadı. Aynı rapordaki bilgilere göre bu zat, evvelki ve şimdiki Sadrazamın Tezkerecisi olarak çalışmış olduğundan 
Padişahın iradesine göre göreve de uygun gözükmektedir. Büyükelçi ise Emin Efendi’nin fazla itibara sahip olmayan 
ve dış işlerinde hiç bir tecrübesi bulunmayan bir kişi olduğunu söylemektedir. Ona göre Reisülküttab Emin Efendi 
de Dürrî Efendi gibi selefi olan Mehmed Raşid Efendi’nin etkisi altındaydı ve bu nedenle Osmanlı dış politikasında 
herhangi bir genel değişikliğin olmayacağı muhtemeldi.42

9 Mayıs 1795 tarihli raporunda Liston, birkaç ay öncesine kadar Baş Tercüman olan Calamachi’nin 6 Mayıs ta-
rihinde emekli olan Mihail Suzzo’nun yerine Boğdan Voyvodası olarak atandığını kaydetmektedir. Türkiye’ye geldiği 

37 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:22, 25 Ekim 1794. Sadaretteki değişikliğin nedenleri ve geniş tahlili için bkz. Cevdet Paşa, 
Tarih-i	Cevdet, VI, s. 115-17.    

38 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:22, 25 Ekim 1794.
39 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:14, 25 Nisan 1795. 
40 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:16, 9 May 1795. 
41 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:1, 10 Ocak 1795. Dürrî Efendi’nin yerine Firdevsî Efendi’nin atanması için bkz. Cevdet Paşa, 

Tarih-i	Cevdet, VI, s. 159.   
42 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:1, 10 Ocak 1795.
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sıralarda fevkalade yetenekli ve bilgili bir kişi olarak tarif ettiği Baş Tercüman M. George Murusi, rapordan anlaşıl-
dığına göre, tekrar eski görevine atanmıştı. Aynı rapora göre, Babıâli’de bazı önemli atamaların yakında yapılacağı 
tahmin edildiği ve diplomatik bilgisi olmayan ve politik işlerden anlamayan ve aynı zamanda çok kaprisli ve inatçı 
mizaca sahip olan Reisülküttabın görevden alınma ihtimalînin bulunduğu kaydedilmektedir.43 

Liston’un yukarıdaki raporunda verdiği bu ileriye dönük bilgileri, 16 Haziran tarihli raporun teyit etmesi, onun 
iyi haber alan bir diplomat olduğunu göstermektedir. Raporlarda, Osmanlı kabinesinde bazı değişikliklerin olduğu, 
Ocak ayının başından itibaren Reisülküttab olan Firdevsî Mehmed Emin Efendi’nin görevinden alınıp yerine Viya-
na’ya elçi olarak gitmiş olan Ebubekir Ratib Efendi’nin atandığı da bildirilmektedir. Liston, Mehmed Emin Efendi’nin 
görevden alınmasından duyduğu memnuniyeti açıkça ifade ederek, halefinden İngiltere hesabına menfaat beklediğini 
göstermekteydi. Ancak bu değişikliğin kendi menfaatleri açısından hiç bir şey getirmediğini, yeni Reisülküttabın 
Fransız Cumhuriyetinin hararetli bir taraftarı olmasının onun büyük bir kusuru olduğunu bildirmektedir.44 

Liston’un Osmanlı Devleti’nin Askeri Alandaki Yenilikleri ve Yabancı Askerî Uzmanların İstihdamı 
hakkındaki Gözlemleri

Osmanlı Devletinin askerî alanda yaptığı ıslahatlar hakkında da Liston bize değerli bilgiler vermekte ve Batılı bir 
diplomatın yenilik hareketlerine bakışını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Liston, 25 Aralık 1794 tarihli raporunda, 
Babıâli tarafından girişilen köklü ıslahatlardan da tafsilatlı olarak bahseder. Bu rapor özellikle ıslahat hareketlerinde 
bilfiil yer alan askerî ve teknik personele dair bilgiler vermektedir. Osmanlı ıslahat ve yenileşme hareketlerinde öncü-
lüğü “meşhur Sadrazam Yusuf Paşa’nın” başlattığını, fakat reformların bir kısmında hizmetinde bulunan erkânın gö-
nülsüzce katılımları ve aynı zamanda muhaliflerin disiplinsizce harekette bulunmaları sebebiyle istenilen başarıların 
elde edilemediğini bildirmektedir. Yusuf Paşa, giriştiği askerî alandaki ıslahatlarla yalnız barış zamanında değil, cep-
hede gönüllüler ile birlikte 70 civarında askerî suçlunun da dahil edildiği yeni bir askerî kıta oluşturmayı başarmıştı. 
Raporun bu bölümünde biraz daha ayrıntıya inerek, bu küçük askerî birliğin başına Ruslardan esir alınmış ve çocuk 
çağlarında da Petersburg Sarayının ihsanıyla yetişen yabancı eğitime sahip Mahmud Bey adındaki şahısın getirildiğini 
ve bu birliğin ilk faaliyetlerinin ümit verici olmasına rağmen, savaştan sonra Mahmud Bey’in görevine son verilmiş 
olduğunu kaydetmektedir. Nitekim bu gelişme yüzünden fazla talebe yetiştirilemediğini kaydeden Liston, sadece bir-
kaç yerli Müslümanın bu işle uğraştığını, bunun ise istenilen başarıyı sağlayamadığını ifade etmektedir.45 

Liston, Yusuf Paşa’nın tesirinde yetişen ve ondan feyz alan diğer bir önemli devlet adamı olarak Çelebi Mustafa 
Efendi’den bahsetmektedir. Ona göre, Çelebi Mustafa samimi bir şekilde Yusuf Paşa’nın ıslahat üslubunu benimsemiş 
ve onun Yusuf Paşa’dan geri kalmadığını göstermiştir. Ayrıca, Çelebi Mustafa, velinimeti Yusuf Paşa’nın ölümünden 
sonra plân ve projelerini ilerletmek için yeni yönetimde elde ettiği görevinde etkin icraata başlamıştı. Onun ilk icraatı, 
başkentin yakınında yeni ordu için daimi bir kışla yeri elde etmekti. Levent Çiftliği bu iş için en uygun yerdi. Levent 
Çiftliğinin meşhur Kaptanı Derya Gazi Hasan Paşa’ya ait iken onun ölümünden sonra müsadere yoluyla devlet mülkü-
ne iltihak ettirildiğini, daha sonra burasının bin civarında insan alacak kapasitede askerî bir kışlaya dönüştürüldüğünü 
yazmaktadır. Bunun gibi, askerî alandaki yenilikler ve uygulamalar hakkında geniş malumat sahibi olduğu anlaşılıyor 
ve ilk kez bazı bilgileri onun bu raporundan öğrenmekteyiz. Mesela Liston, yeniden yapılanmada Avusturya ordu-
sundan kaçan subaylardan büyük ölçüde istifade edildiğinden hayretle bahsetmektedir. Ayrıca askerî eğitim sırasında 
ilk defa Avrupaî tarzda çalınan marşlar eşliğinde askerlerin talim yaptığından, Çelebi Mustafa’nın, dâhi bir makina 
mühendisi olan İspanyol Wloa’yı iyi maaş karşılığında piyade askerleri için gerekli malzeme üretmek üzere kışlada 
çalıştırdığından, topçu birliklerinin Fransız hükûmetinin sağladığı bir teknik heyetin gözetiminde çalışmalarını sür-
dürdüğünden bahsetmektedir.46 

Büyükelçinin verdiği bilgilerden anlaşılacağı gibi Babıâli bu dönemde muhtelif milletlerden uzman ve teknis-
yenler getirterek savunma sanayisini güçlendirme yoluna gitmeyi tercih etmişti. Babıâli daha önceki tecrübelerine 
dayanarak birkaç ülkeden ziyade çok farklı milletlerin elemanlarından yararlanma yoluna gitmişti. Zira herhangi bir 
devletle arası bozulduğunda o devletlerin askerî veya sivil uzmanları işlerini yarıda bırakarak terk ediyorlardı. Aynı 
raporunda Liston, Osmanlı Devletinin barut yapımında yararlandığı askerî uzman ve barut üretimi hakkında da bilgi 
vermektedir. Marmara denizinin hem Avrupa hem de Asya kıyısında denize dökülen ırmaklar kenarında barut ima-

43 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:16, 9 May 1795. Cevdet Paşa, Liston’un Firdevsî Efendi hakkında verdiği bilgileri teyit etmek-
tedir. Cevdet Paşa, Tarih-i	Cevdet, VI, s. 161. 

44 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:23, 16 Haziran 1795. Ebubekir Ratib Efendi’nin bu dönemde aldığı rol ve icraatları hakkında 
bkz: Shaw, Between	Old	and	New, s. 90, 369-373 ve Cevdet Paşa, Tarih-i	Cevdet, VI, s. 161-162.

45 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794.
46 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Çelebi Mustafa Reşid Paşa, III Selim’in ıslahat hareketlerinde birinci adam 

olarak gözükmektedir ve askerî alanda katkıda bulunmuştur, bkz: Shaw, Between	Old	and	New, s. 85. 
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lathanelerinin kurulduğunu belirtmekteydi. Osmanlı barut üretimini Francisco isimli bir İtalyalının Avrupaî kalitede 
gerçekleştirdiğini ve bunda da kayda değer başarı sağlandığını, başarının takibini sadece hükûmet üyeleri değil bizzat 
Sultanın da yaptığını yazmaktaydı.47 Liston’un Osmanlı askerî ve savunma sistem ve teknikleri hakkında verdiği bil-
gilerden, Nizam-ı Cedid hareketinin sadece birkaç devlet adamının gayretleri ile sınırlı olmadığı, geniş bir katılımın 
olduğu anlaşılmaktadır.

Onun topçu ocağı, baruthanenin ıslahı ve humbaracı ocağı hakkında verdiği bilgileri, Osmanlı kaynaklarının 
teyit etmesi, takdire şayandır. Topçu ocağı hakkında Liston şu bilgileri vermektedir: İstanbul’da irili ufaklı top ve 
humbara (mortar) gibi bombardıman silahlarının yapıldığı yerler bulunmaktadır. Bu ateşli silahlar, Baron de Tott ile 
halefinin Türkiye’ye gelmesinden itibaren Resmî Mustafa adlı bir İngiliz tarafından geliştirilmiştir.48 Osmanlı Devle-
ti’nin 1787’de girdiği savaş öncesinde Resmî Mustafa’nın görevden alınmasından sonra Osmanlı topçuluğu gerilemiş 
ve üretim durağanlaşmıştır.49 Dolayısıyla Osmanlı Devleti, Avusturya ve Rus harplerinde topçuların faal olmaması 
yüzünden büyük kayıplara uğramıştır. Bu savaşlar sırasında devletin topçu gücüne ihtiyacı artmış, fakat savaş şartları 
sebebiyle kara ve deniz harplerinde artan taleplere rağmen mühimmat ithalatı zorlaşmıştır.50 

Aynı raporunda Liston, küçük tophanenin geçen yaz çıkan yangın nedeniyle tahrip olduğunu ve kifayet etme-
diğini belirtmektedir. Bunun yerine yeni bir yapılanmaya gidilerek Levent Çiftliğinde çalışan Francisco nezaretinde 
donanmanın ağır demir işleri ile gemilerin çapalarının yapıldığını ve bunların firkateyn oranına göre üretildiklerini 
kaydetmektedir. Ayrıca, büyük tophanenin ağır ve verimsiz işlediğini; zira civarında çıkan yangın sonucu hasara 
uğradığından dolayı üretimin kesintili yapıldığını, elçiliğinin ilk zamanlarında üretimin çok yavaş olduğunu, hatta 
İngiliz topçu birliğinden olan Yarbay Koehler tarafından çizimleri yapılan bir topun yapılmasının bile kısmi olarak 
başarıldığını rapor etmekteydi.51 

Liston’un Osmanlı kaynakları tarafından da teyit edilen savunma hatlarındaki gelişmeleri aktarması İstanbul’da 
oturan bir diplomat için takdire şayandır. Osmanlı Devleti’nin Rus savaşında tahrip olan kalelerini tekrar onarmak 
için yaptığı faaliyetleri de iki kısımda anlatmaktadır. Birinci kısımda, Avrupa’daki Rus hudut boylarına savunmaya 
yönelik istihkâmların yaptırılmasından ve kalelerin istihkâmlarında Türk mühendislerin yanında Osmanlı tebaası olan 
Hristiyan uzmanlardan da yararlanıldığından detaylı bir şekilde bahsetmektedir. Mesela bu savunma hatlarından ilki 
olan Bender’in istihkâmı için, bir paşanın görevlendirildiğini, ayrıca Boğdan Voyvodasının da yapı malzemesi ve 
insan gücü sağlamakla yükümlü kılındığını rapor etmektedir. Ayrıca bu kısımda sabık İstanbul Gümrük Emini Hasan 
Ağa’nın harcamalar bürosu vekili olarak atandığını, inşaatın yapım sorumluğunun Kauffer adında Fransız bir mima-
ra havale edildiğini anlatmaktadır. Liston bu Fransız hakkında da bilgi verir. Kauffer aslında karayolları dairesinde 
yetişmiş ve sonraları Fransız Büyükelçisi M.de Choiseul’ın hizmetinde İstanbul’a gelmiş, onun ayrılması üzerine de 
Babıâli adına çalışmaya başlamış olan bir mimardır. Bender kalesinin kış başında tamamlanarak anahtarının mimar 
tarafından teslim edileceğini ve takriben iki yıldan beri iki bin civarında kişinin bu iş için çalıştığını da kaydetmekte-
dir. Yeniden inşa edilen bu kalenin mükemmel bir savunma hattına sahip olduğunu, fakat yeteri kadar top ve askerin 
halâ tedarik edilmediğini de ifade etmektedir.52 

Raporda İsmail kalesinin Bender kalesiyle birlikte yeniden inşa edildiği, ancak bu kalenin yapımının daha kolay 
ve zahmetsiz olduğu belirtilmektedir. Bu kalenin malî idaresinin Numan Bey’e havale edilmesine rağmen, onun ani 
ölümü üzerine bu görevin bir Hristiyan mühendise verildiğini ve başka aksilikler sebebiyle işin henüz yarısının dahi 
yapılamadığını kaydetmektedir. Bu yapılanlar içinde nehir kıyısının savunma hatlarının ihmal edildiğinden bahset-
mektedir.53 Bu kalenin yapımından idarî olarak Küçük Raşid’in sorumlu olduğunu yazmaktadır. Liston’un verdi-
ği bilgilere göre, Küçük Raşid, sabık Reisülküttab Mehmed Raşid Efendi’nin gözdelerinden olup yetenekli bir kişi 
olarak İstanbul’da isim yapmış, özellikle ilgi alanı dışında bu göreve atanmasına rağmen, Selim adında yakınlarda 
Müslüman olan İngiliz mühendis Baily’nin büyük yardım ve desteği ile işlerinde başarılı olmuştur. Büyükelçi’nin 

47 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Beydilli, Osmanlı arşiv kaynaklarına göre, Francisco’nun (Frençesko) Vene-
dikli olup Baruthane’de ‘çarh’ inşasında çalışıp üstün evsafta çarhlar ürettiklerini ifade etmektedir. Kemal Beydilli, Türk	Bilim	ve	Matbaacılık	
Tarihinde	Mühendishâne,	Mühendishâne	Matbaası	ve	Kütüphânesi	(1776-1826), Eren Yayınları, İstanbul 1994, s. 324.   

48 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Bu dönemde Osmanlı Devleti’ndeki asker ocaklarının düzenlenmesi hakkın-
da bkz: Stanford J. Shaw, “The Established Ottoman Army Corps under Sultan Selim III (1789-1807)”, Der	Islam, 40 (1965), s. 142-184.  

49 ‘Resmî Mustafa’ Campell aslen İskoçyalı olup Osmanlı himayesine girdikten sonra Müslüman oldu. Humbaracı Başılığa kadar yükselmiş-
tir. Daha fazla bilgi için bkz: William Wittman, Travels	in	Turkey,	Assia-Minor,	Syria,	and	Across	the	Desert	into	Egypt,	during	the	years	
1799,1800	and	1801	in	Company	with	the	Turkish	Army	and	the	British	Military	Mission, James Humphreys, London 1803, s. 251-252. 

50 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794.
51 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794.  
52 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Bender kalesinin tamiri ve Hasan Ağa için bkz: Cevdet Paşa, Tarih-i	Cevdet, 

VI, s. 45.
53 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Cevdet Paşa bu bölgede yapılan çalışmaların masraflarının hangi yollardan 

karşılandığı hakkında detaylı bilgiler vermektedir. Cevdet Paşa, Tarih-i	Cevdet, VI, s. 45-46 ve ‘Numan Bey’ için, s. 108-109.
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verdiği bilgiler Osmanlı kaynakları tarafından teyit edilmekle birlikte, Osmanlı kaynakları Selim hakkında bilgi ver-
mekle birlikte onun asıl ismi olan Baily’i zikretmemektedirler. Osmanlı kaynaklarına göre, İngiliz Mühendis Baily, 
1792 yılında Müslüman olarak Osmanlı Devleti’nin hizmetine geçmiştir. Liston’un aynı raporuna göre, Selim sadece 
İsmail kalesinin yapımında değil aynı zamanda Bender başta olmak üzere bu havalide bulunan Akkerman ve Kili 
gibi Tuna ile Turla ırmakları arasındaki savunma hatlarında bulunan kalelerin yapımında da görev almıştı.54 Bu böl-
genin askerî bakımdan tahkim edilmesi hususunun yüce divanın askerî kanadı tarafından doğrudan ele alındığını ve 
Çelebi Efendi’nin sorumluluğunda olduğunu rapor etmekteydi. Ayrıca daha önceleri Akkerman’ın istihkâmında idarî 
sorumlu olan Kauffer’in aynı zamanda İsmail kalesinde de çalışmaları tamamlamakla memur edildiği verilen bilgiler 
arasındadır.55 

Babıâli’nin sadece Balkanlarda savunmaya yönelik tedbirler almayıp, aynı zamanda Rusya’ya karşı Kafkaslar-
daki savunma hattı olan Kuban Irmağı ve Anapa’da da benzer şekilde savunma hatlarını güçlendirdiğini Liston aynı 
raporunda belirtmektedir. Son savaşta Ruslar tarafından boşaltılan Anapa’nın tekrar Osmanlılar tarafından şenlendi-
rilmekte olduğunu, şehrin tekrar canlandırılmasında Yusuf Paşa’nın emeklerinin unutulmaması gerektiğini, bu şahsın 
şehrin yeniden imarı için büyük gayretler gösterdiğini kaydetmektedir. Buna rağmen, Yusuf Paşa’nın Cidde’ye sürgün 
olarak gönderilmesi ve yerine Avrupalı bir subayın şehrin yeniden yapılanma ve istihkâm işlerini yürütmek için gö-
revlendirilmesi Liston’u şaşırtmış olsa gerektir. Zira bu Avrupalı subayın kaldığı süre içinde bazı ilerlemeler yaptığını, 
fakat Türk komutanların ve idarecilerin bencil tutumları, onların isteklerine boyun eğmemesi, yeterince malzemenin 
sağlanmaması ve çevredeki kaynakların yetersizliği gibi nedenlerin işlerin tamamlanmasına engel teşkil ettiğini yaz-
maktaydı. Bu bilgilerden Avrupalı subayın İstanbul’a neden döndüğünü ve yerine niçin bir Türk idarecinin atandığını 
anlayabiliyoruz. Anapa’yı bu bölgenin savunmasında “kilit nokta” olarak belirtir ve burada son savaş sırasında on bin 
askerin kaybedildiğini, bu yüzden Babıâli’nin de buranın Osmanlılar için sadece askerî ve ticarî bakımdan değil aynı 
zamanda jeopolitik bakımdan çok önemli bir yer olmasını dikkate aldığını belirtmektedir.56

Liston, Babıâli’nin Tuna’dan İstanbul’a kadar olan Karadeniz sahilinin güvenlik çemberi içine alınması ve savu-
nulması işinin ciddiye alındığını ve başkentin güvenliği için İstanbul Boğazı’nın savunmasına yönelik istihkâmların 
ve bataryaların Boğazın Karadeniz girişinin her iki yakasında tesis edildiğini belirtmektedir. Avrupalı uzmanların 
hazırladıkları raporlar doğrultusunda yapılan bu yerlerin tahkimini Sultan’ın bizzat teftiş ettiğini özellikle belirtmek-
tedir.57 

Liston, Osmanlı donanmasının bu dönemde yeniden ele alınarak Avrupa donanmalarının model olarak kulla-
nıldığını, özellikle yeni savaş gemilerinin Fransız modellerinin taklidi olduğunu ifade etmekteydi. Osmanlı savaş 
gemilerinin yapıldığı tersaneleri sırası ile şöyle belirtmekteydi:58 Sinop, İstanbul, Gemlik, Tekirdağ, Bodrum ve Ro-
dos. Kandiye ve Limni’de firkateynlerin yapıldığını, aldığı son istihbaratlara göre de Çanakkale yakınında yeni bir 
tersanenin inşa edilmekte olduğunu rapor etmektedir.59 

Liston ayrıca, Fransız Cumhuriyet hükûmetinin himayesinde Osmanlı Devleti’nin hizmetinde görevlendirilmiş 
olan Lebrun adındaki Fransız tersane mühendisinin, başkentteki tophanede güvertelerde kullanılmak üzere seksen 
gemi topu yapması için görevlendirildiğini rapor etmekteydi. The Royal Louis model alınarak yapılmakta olan üç di-
rekli bir geminin kısa sürede bitirilmesinin beklendiğini de kaydetmekteydi. Lebrun hakkında verdiği bilgiler Osmanlı 
bahriyesi üzerinde çalışanlar tarafından da teyit edilmektedir. Liston’a göre, Toulon’da isim yapmış bir sanatkâr olan 
Lebrun, Türkiye’de iki yıl gibi kısa bir süredir bulunmaktadır ve Babıâli bu yetenekli mühendisi çok iyi kullanarak 
değerlendirmiştir. Onun verdiği bilgiler arasında, Osmanlıların yeni savaş gemileri ve firkateynlerini donanmalarına 
ekledikleri ve ileride çıkabilecek savaşa karşı hazırlıklı olmaya çalıştıkları da yer almaktadır. Bu son bilgilerden büyü-
kelçi, Babıâli’nin geçmişten dersler çıkartıp geleceğe dönük hazırlıklar yaptığına işaret edip Osmanlı zihniyetindeki 
modernleşmeye önem verdiğini, Rus tehlikesinin Osmanlılar için daimi olduğunu, Osmanlı savunma sanayii için 
Avrupalı uzman ve teknisyenlerinin elzem olduğunu vurgulamaktadır.60

54 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Mühendis Selim’in Osmanlı Devleti’ndeki hizmetlerinin arşiv kaynaklarına 
göre analizi için bkz: Beydilli, Türk	Bilim	ve	Matbaacılık	Tarihinde	Mühendishâne, s. 50.

55 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O.78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Beydilli, Kauffer’i mühendis ve teknik ressam olarak uzun yıllar hizmet 
veren Fransız Kofer olarak anlatmaktadır. Türk	Bilim	ve	Matbaacılık	Tarihinde	Mühendishâne, s. 88.

56 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794.
57 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Bu dönemde Batılı denizcilerin Osmanlı donanmasına katkıları için, bkz: 

İdris Bostan, “Osmanlı Bahriyesinin Modernleşmesinde Yabancı Uzmanların Rolü (1785-1800)”, TD, 35 (1994), s. 177-192 ve Tuncay Zorlu, 
Osmanlı	ve	Modernleşme	III.	Selim	Dönemi	Osmanlı	Denizciliği, Timaş Yayınları, İstanbul 2014.

58 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794.
59 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Osmanlı donanmasının ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılan faali-

yetler için, bkz: İdris Bostan, “Osmanlı Bahriyesinde Modernleşme Hareketleri: Tersane’de Büyük Havuz İnşası (1794-1800)», 150.	Yılında	
Tanzimat, TTK, Ankara 1992, s. 69-90.

60 Liston’dan Grenville’e, P.R.O.  F.O. 78/15 no:31, 25 Aralık 1794. Cevdet Paşa ve Shaw’ın eserleri Liston’un Osmanlı donanmasının hızlı bir 
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Liston’un 16 Haziran 1795 tarihli raporunda çeşitli yabancı ülkelerden Osmanlı Devleti hizmetinde çalıştırılmak 
üzere gelen uzmanlar hakkında da bilgi vermektedir. İsveçli 11 teknik görevlinin Babıâli hizmetinde çalışmak üzere 
birkaç gün önce İstanbul’a geldikleri, bu kişiler hakkında şu an için fazla malumat olmadığından dolayı ayrıntılı bilgi 
veremediğini bildirmektedir.61 Nitekim 25 Haziran tarihli başka raporda bu görevliler hakkında tafsilatlı bilgiler bu-
lunmaktadır. Bu İsveçli grubu yardımcı görevliler olarak nitelendirmekte ve bir gemi yapımcısı, bir tersane inşaatçısı, 
subay ve tabyacılardan oluşan üç topçu ve altı yardımcıdan oluştuğunu yazmaktadır.62 Osmanlı belgelerinde İsveç 
maslahatgüzarı D’Ohsson’un marifetiyle 11 İsveçlinin 7 Haziran 1795 tarihinde İstanbul’a geldikleri, Rhode’nin ha-
vuz mühendisi ve Klinteberg’in gemi inşa mühendisi olduğu kaydedilmektedir.63 Bunlardan başka, Londra’daki Türk 
Büyükelçisi tarafından tavsiye edilmiş olan Richard White adında Thames ırmağında gambot yapımında çalışmış bir 
İngiliz’in İstanbul’da çalışmaya başladığı da raporda belirtilmektedir.64 Ayrıca, Karadeniz limanlarının bazısında, ge-
liştirilmiş plân ile inşa edilen 40 gambotun İstanbul Boğazı’ndan geçerek birkaç gün önce İstanbul’a geldiğini ve aynı 
yerlerden daha fazla gambotun geleceğini umduğunu belirtmesi, Babıâli’nin bu işe dört elle sarıldığının bir gösterge-
siydi.65 Liston’un Osmanlı Devletinin askerî ve donanma alanında yaptığı yenilikler hakkında vermiş olduğu bilgiler, 
yabancı teknik heyetin Osmanlı savunma sanayiinde oynadıkları rolü belirtmesi bakımından mühimdir.

Liston, kendi hususi işlerini görmek üzere kısa bir süre İngiltere’ye gitmek için 1795 yaz ortalarında Lord Gren-
ville’den izin istedi.66 Londra’dan izin yazısının eline Ekim’in yirmilerinde geçtiğini ve bunu Babıâli’ye hemen bildir-
diğini onun 4 Kasım tarihli raporundan anlamaktayız.67 Liston’un İstanbul’dan son defa gönderdiği bu rapor kendisinin 
İstanbul’dan ayrılışı hakkında bazı bilgiler vermektedir. Bu raporunda, Londra’ya dönmesine izin verilmesini büyük 
bir memnuniyetle karşıladığını ifade etmekte ve vakit kaybetmeksizin kış bastırmadan yola çıkacağını belirtmekteydi. 
Liston’un verdiği malumata göre yabancı temsilcilerin Sadrazam’ı ziyaret etmeden İstanbul’dan ayrılmaması diplo-
matik bir gelenek olduğundan, fakat uzun bir süre alacak olan protokol kuralları sebebiyle, bu şartlar altında böyle bir 
teşrifattan sakınmaktan da üzüntü duyduğunu ve Sadrazama veda etmekten kaçınmadığını, yalnız İstanbul’da yaygın 
durumda olan veba enfeksiyonu tehlikesini göz önüne aldığını belirtmekteydi. Böylece resmî bir merasim işini bırak-
mayı tercih ettiğini, bunun yerine Reisülküttab Efendiye dostane veda ettiğini bildirmekteydi.68 

Liston, İstanbul’dan hızlı bir şekilde ayrılmasını “benzer şartlar altında geleneksel görgü kurallarından ayrılma-
nın bir emsali yoktu” şeklinde anlatmaktaydı. Acele İstanbul’dan ayrılacağını Babıâli’ye bildirmesine rağmen ken-
disine hemen bir cevap gelmemişti. Ümit edilen cevap 8 veya 10 günlük tereddütlü beklemeden sonra ona ulaştı. 
İngiliz büyükelçisinin ayrılma hadisesi Sultana da duyuruldu. Bunun üzerine III. Selim’in kaleminden çıkan küçük bir 
yazı ile ona iltifatlarda bulunulduğunu, isteğinin memnuniyetle kabul edildiğini ve Raşid Efendi’nin evinde kendisini 
kabul etmesini ve onuruna çok iyi muamele edilmesini tenbih ettiğini rapor etmekteydi. 3 Kasım sabahı Mehmed 
Raşid Efendi’yi ziyaret ettiğini ve Raşid Efendi’nin kendisine nezaket kuralları içerisinde davrandığını, Sultan adına 
elmaslarla işlenmiş bir altın enfiye kutusu hediye ettiğini belirtmekteydi. 4 Kasım 1795’te Liston vekâleten elçiliğin 
işlerini yürütmek üzere işlerinde yardımcı olan kabiliyetli bir sekreter olarak tarif ettiği Spencer Smith’i kendi yerine 
maslahatgüzar olarak tayin ettiğini bildirmektedir.69 

Smith’in Osmanlı Devlet Adamları ve Yenilikleri Hakkındaki Gözlemleri

Liston’un İstanbul’dan ayrılmasından sonra göreve başlayan Maslahatgüzar Spencer Smith, 10 Kasım 1795 ta-
rihli Dışişleri Müsteşarı (Under Secretary of Foreign Ministry) Sir George Aust’a gönderdiği ilk raporunda, Liston’un 
4 Kasım’da İstanbul’dan İngiltere’ye dönmek için ayrıldığını bildirmekteydi.70 Smith maslahatgüzar olarak bu gö-
revde, yeni büyükelçi “Earl of Elgin”in İstanbul’a 6 Kasım 1799’da gelmesine kadar kaldı.71 Smith de Liston gibi 
Osmanlı devlet adamları ve Avrupa’dan istihdam edilen yabancı uzmanlar hakkında bilgiler vermektedir. Liston’un 25 

şekilde gelişmesi hakkında verdiği bilgileri teyit etmektedirler. 
61 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:23, 16 Haziran 1795.
62 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:24, 25 Haziran 1795. Shaw aynı belgeye dayanarak İsveçli görevlilerden ikisinin ismini yazmış-

tır, fakat bu belgede İsveçli görevlilerin isimlerine rastlayamadık. Bkz: Shaw, Ottoman	Navy, s.  233 ve not 3.
63 Beydilli, Türk	Bilim	ve	Matbaacılık	Tarihinde	Mühendishâne, s. 88-89.
64 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:24, 25 Haziran 1795.
65 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:24, 25 Haziran 1795.
66 Downing Street’ten Liston’a P.R.O. F.O. 78/16, 4 Ağustos 1795.
67 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:38, 4 Kasım 1795. 
68 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:38, 4 Kasım 1795. 
69 Liston’dan Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/16 no:38, 4 Kasım 1795.
70 Smith’ten Aust’a P.R.O. F.O. 78/16 no:1, 10 Kasım 1795.
71 Wood, a.g.e., s. 253. Liston Washington Büyükelçiliğinde Amiens Barış antlaşmasına kadar kaldı. Bundan sonra merkezi Lahey (La Hague) 

olan Batavian (Hollanda-Belçika) Cumhuriyetine Büyükelçi tayin edildi ve bu görevde 14 Mayıs 1804’e kadar kaldı. Yedi yıl gibi uzun bir 
süre emeklilik hayatı sürdüren Liston Türk-İngiliz diplomatik ilişkilerinin yeniden kurulması üzerine 1811 yılında tekrar İstanbul’a Büyükelçi 
olarak atandı. Liston, Sir Robert (1742-1836), Dictionary	of	National	Biography.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

694

Haziran 1795 tarihli raporunda çok sayıda İsveçlinin askeri alanda istihdam edildiği belirtilmişti. Smith 19 Ocak 1796 
tarihli raporunda bu uzmanların bir kısmına iyi davranılmadığını ve işten bezdirildiklerini, nihayet bunlardan üçünün 
tersanedeki zorluklar yüzünden işten ayrılmak zorunda bırakıldıklarını belirtmektedir. Smith bunların tazminat alma-
dan hızlı bir şekilde İstanbul’dan İsveç’e gittiklerini ve bunun nedenini de “Fransız Entrikası” olarak belirtmektedir.72 
Smith’in 10 Temmuz 1796 tarihli raporunda Richard White adında -Thames ırmağında gambot yapımında çalışmış 
olan bir İngiliz’in Osmanlı hizmetinde uzun süre görev yapmadan Temmuz 1796’da işine son verildiğini kaydetmek-
tedir.73 

Öte yandan Smith Osmanlılar tarafından istihdam edilen Avrupalı uzmanlar ve onların Osmanlılara sundukları 
projeler hakkında da detaylı bilgiler vermektedir. Yine Yusuf Agâh’ın tavsiyenamesi ile Türkiye’ye 1796 Ocak ayının 
ilk yarısında General Nathaniel Cooke adında bir İngiliz mühendisin geldiğini görmekteyiz. 1795 yılında Yusuf Agâh 
Efendi tarafından, İngiltere’de bulunan mülteci Fransızlar ile İngilizler başta olmak üzere çok sayıda yabancı uzman 
Türkiye’de çalışmak üzere gönderilmişti. Cooke da bunlar arasında olup onunla beraber gelen Comte de Bizement, 
Chevalier de Montclar ve de Conefsir adında üç tane Fransız mülteciye de belgelerde rastlanmaktadır.74 Smith’in 10 
Temmuz 1796 tarihli raporunda, Cooke, Osmanlı donanmasının Karadeniz’deki Rus donanmasını tahrip etmesi ve 
kara birliklerinin de Ruslara saldırı için hazırlıklı olması gerektiği yönünde bir projeyi Babıâli’ye sundu. Buna ilave-
ten Osmanlıların Temaşvar üzerinden Fransa ile savaşan Avusturya’ya saldırmasını da önermişti. Temmuz 1796’da 
Cooke’un projesi Reisülküttab Ebubekir Ratib Efendi tarafından reddedildi.75 Ona göre proje, Osmanlı Devleti’ni 
Rusya ve Avusturya ile gereksiz bir şekilde karşı karşıya getirmekteydi. Babıâli, hemen Cooke’u “maceraperest” 
olarak niteleyerek görevden aldı. Cooke’un projesinin reddedilmesi ve ardından da görevden alınarak işine son ve-
rilmesinin, İngiliz maslahatgüzarı Smith tarafından 10 Temmuz 1796 tarihi Lord Grenville’ye gönderilen raporda 
memnuniyetle karşılandığı ifade edilmiştir.76 Smith, Cooke ile birlikte gelen 3 Fransız subayın da işine son verildiğini 
not etmektedir. Cooke’un Haziran 1797 tarihine kadar Türkiye’de kaldığı ve bu tarihlerde İzmir üzerinden İtalya’ya 
gitmeye hazırlandığı hakkındaki bilgileri Smith’in raporundan öğrenmekteyiz.77

Yusuf Agâh’ın üç yıllık süresini tamamlamasından sonra yerine İsmail Ferruh Efendi Londra Büyükelçisi olarak 
tayin edildi. O zamana kadar hakkında çok az bilgi sahibi olduğumuz İsmail Ferruh’un hayatı hakkında yerli ve yaban-
cı kaynaklarda bazı malumata rastlanmaktadır. Bunlar arasında İstanbul’daki İngiliz Maslahatgüzarı Smith’in rapor-
ları önem arz etmektedir. İsmail Ferruh’un Londra’ya büyükelçi olarak atanmasını Smith 1 Kasım 1796 tarihli raporu 
ile Lord Grenville’e bildirmektedir. Bu rapordan anlaşıldığına göre Babıâli, Yusuf Agâh’ın yerine yeni bir elçinin 
atanacağına dair Smith’e daha önceden bilgi vermişti. Smith, İsmail Ferruh Efendi’nin orta yaşlarda, yetenekli ve Ba-
tılılarla daha iyi ve kolay temas kurabilen bir kişiliğe sahip olduğunu zikretmektedir.78 Bunlara ilâveten, bu diplomatik 
görev için onun en uygun şahıs olduğunu, zira Avrupalılarca da İsmail Ferruh’un tanındığını belirtmektedir.79 Smith’in 
Grenville’e gönderdiği 10 Nisan 1797 tarihli raporda İsmail Ferruh’un itibarlı bir tüccarın oğlu olarak, Özi’de doğ-
duğu ve büyük ihtimalle de 1747 yılında dünyaya geldiği ‘hemen	hemen	50	yaşında’ denilmesinden anlaşılmaktadır. 
Yine Smith’in verdiği bilgilere göre, İsmail Ferruh’u, babası gibi ticaret hayatına atılmış olup, bu alanda iyi bir şöhrete 
sahip olduğundan zamanla İstanbul’daki ‘Tersane	Ambar	Emini’  görevine getirilmiştir. Bu vazife ile ilk defa devlet 
hizmetine girmesini, Smith, ‘şaşaadan ziyade daha fazla maaş elde etmeye başladı’ şeklinde rapor etmektedir.80

İsmail Ferruh’un Londra’ya büyükelçi olarak atandığı sıralarda Osmanlı Devleti Paris’e Moralı Esseyid Ali Efen-
di’yi, Berlin’e Giritli Ali Aziz Efendi’yi ve Viyana’ya da İbrahim Afif Efendi’yi ilk daimi elçiliklere gönderilecek 
büyükelçiler olarak tespit etmişti. İsmail Ferruh Londra büyükelçisi olarak atandıktan sonra maiyetini oluştururken 

72 Smith’ten Aust’a P.R.O. F.O. 78/17 no:19 Ocak 1796. 
73 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/17 no:12, 10 Temmuz 1796.  
74 BOA C..HR.. 1730 ve BOA AES III 4903, Bu belgelerde Cooke’un maiyetinde ismini keşfedemediğimiz bir kişi daha vardır. Bu bir İngiliz 

“Timurcu” olup Eflâk’a gelindiği sırada hastalanıp daha sonra İngiltere’ye döndü. Londra’dan harekâttan önce bu demirci ustasına Yusuf Agâh 
Efendi harcırah olarak 737,5 kuruş ödemişti.

75 Cooke’ın Babıâli’ye sunduğu projenin İngilizce nüshası P.R.O. F.O.78/17’de bulunmakta olup, bu nüsha Smith tarafından Lord Grenville’ye 
gönderilmiştir. Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/17 no:12, 10 Temmuz 1796.

76 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/17 no:12, 10 Temmuz 1796. Bu olay hakkında Smith görüşlerini şu ifadelerle belirtir: “I	feel	it	totally	
unnecessary	to	waste	time	in	any	commentary	on	such	performance,	meaning	it	principally	to	serve	as	my	apology	for	declining	the	protection	
of	the	author;	of	whose	general	language	and	conduct	I	can	say	little	that	is	good.	He	so	early	embroiled	his	affair	at	the	Porte	as	never	to	
have	been	adopted	in	the	Ottoman	service	and	by	what	I	learn	must	be	at	present	a	very	disadvantageous	predicament.”

77 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/18, 15 Haziran 1797. Smith bu raporunda Cooke’un kişiliği ve faaliyetleri  hakkındaki görüşlerini şöyle 
ifade etmektedir: «who	arrived	here	last	year	under	the	name	of	General	Nathaniel	Cooke:	and	who	gave	in	that	mischief	making	memorial	
I	had	the	honor	of	communicating	to	your	Lordship	in	my	N.	12	of	that	year.	This	man	was	soon	disgraced	very	cavalierly,	and	after	having	
exhausted	all	the	recources	of	adventurous	intrigue	at	lenght	went	about	his	business.	And	the	last	I	have	head	of	him	was	at	Smyrna	seeking	
a	passage	to	Italy”. 

78 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/17 no:21, 1 Kasım 1796.
79 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/17 no:21, 1 Kasım 1796.
80 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/18 no.6, 10 Nisan 1797. Aynı belge Findley tarafından da kullanılmıştır. Bkz: Carter V. Findley, Burea-

ucratic	Reform	in	the	Ottoman	Empire,	The	Sublime	Porte	1789-1992, Princeton University Press,  New Jersey 1980, s. 131-132. 
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Yusuf Agâhın uygulamalarını örnek aldığı anlaşılmaktadır. Türk Arşivindeki mevcut belgeler, maiyetinin kaç kişiden 
oluştuğu ve hangi görevlilerin bulunduğunu tespite imkân tanımamaktadır. İngiliz kaynaklar ise bu konuda daha do-
yurucu bilgi sunmaktadır. Mesela Smith’in  10 Nisan 1797 tarihli raporu İsmail Ferruh’un maiyetindekileri toplam 15 
kişi olarak kaydetmektedir. Bu rapora göre maiyetin görevlerini ve isimlerini tespit etmek de mümkündür. İsmail Fer-
ruh Efendi’nin maiyeti; Sır kâtibi Yusuf Efendi, Hacı Süleyman Efendi adında bir imam, büyükelçinin yeğeni Hasan 
Beyzade ile John ve George Arghiropolo adında iki tane Rum tercüman, yabancı dil öğrencisi, bunlara ilâveten John 
Stefan tarafından gönderilen bir Rum’dan oluşmaktaydı.81 Yine Smith’e göre, İsmail Ferruh ve maiyeti İngilizlere 
sunulacak hediyelerin hazırlanmasından sonra, 9 Nisan 1797 tarihinde İstanbul’dan ayrılmış ve Rusya’nın Karadeniz 
limanlarında ticaret yapan Avrupalı tüccarların bulunduğu İngiliz Kaptan William Castle tarafından idare edilen ‘Ra-
mazan’ adlı bir gemi ile seyahat etmeyi bizzat kendisi tercih etmişti. Türk elçisi ve maiyetindekileri taşıyan geminin 
Türk bayrağı taşıdığını ve İtalyan limanlarından Leghorn’da karantinaya gireceğini de yine Smith’in raporundan 
öğrenmekteyiz. Smith, yolculuk için Kaptan Castle ile İsmail Ferruh arasında sıkı bir pazarlığın olduğunu, zira bunun 
İsmail Ferruh’un önceki mesleği olan ticaret alışkanlığından kaynaklandığını kaydetmektedir. Bu yolculuk esnasında 
İsmail Ferruh’un Kaptan Castle ile kendisinin ticarî metaı olan buğdayın İtalya’ya taşınması için bir anlaşma yaptı-
ğını anlıyoruz. Bu anlaşmaya göre 800 kental buğdayın taşınması karşılığında 12.000 kuruş (yaklaşık £900) ödeme 
yapılacaktı.82 

Smith, çeşitli vesilelerle İsmail Ferruh’un maiyeti hakkında bazı bilgiler vermektedir. Buna göre, heyette sır 
kâtibi Yusuf Efendi ile bazı Rum tercümanlar da yer almaktaydı. Smith, Yusuf Efendi’yi soylu geçmişi ve istikbâl 
vaat eden tavırlarıyla tarif etmektedir. Yine bu rapor, Yusuf Efendi’nin gençliğinden itibaren İsmail Ferruh’a samimi 
bir yakınlığı olduğunu da belirtmektedir.83 Smith, 5 Nisan 1797 ve 10 Nisan 1797 tarihlerinde Dışişleri Bakanı Lord 
Grenville’e yazdığı raporlarında da yeni elçilik tercümanları ve kimlikleri hakkında bazı önemli bilgiler vermektedir. 
5 Nisan 1797 tarihli raporda birinci ve ikinci tercüman olan John ve George Arghiropolo kardeşlere Lord Grenville’e 
verilmek üzere hususi bir mektup verdiğini de belirtmektedir. Bu mektupta bunların huzura çıkışlarına yardım edilme-
si isteniyordu. Smith, bunların saygıdeğer bir Rum ailesine mensup olduklarını belirtip eğitimlerinin ve yeteneklerinin 
bu yeni görev için İngiliz Dışişleri Bakanlığı ile yürütülen temaslarda yeterince kifayet etmeyeceğini özellikle vurgu-
lamaktadır. Bu kişilerin resmî işlerin icrasında samimi niyetlere sahip ve güvenilir olmasından dolayı bunlara her türlü 
yardımın yapılması gerektiğini de Smith, Lord Grenville’e tavsiye etmekteydi.84 Yine Smith’in tercümanlar hakkında 
verdiği benzer ifadeleri 10 Nisan 1797 tarihli raporda görülmektedir ve bunların İsmail Ferruh ile olan bağlantılarını 
ortaya çıkarmaktadır. Smith, “uzun	süreden	beri	İsmail	Ferruh	Efendi’nin	himayesinde	bulunduklarını	ve	onun	kom-
şuları” olduklarını rapor etmektedir. Ancak Smith, tercüman kardeşlerden bu raporda da bahsetmekte, gerçekten de 
atandıkları görev için yeterli olmadıklarını, fakat bunların iyi bir tahsil gördüklerini ve tertipli göründüklerini belirt-
mekle birlikte onların en “iyi	tercih” olduğu konusunda endişelerini dile getirmektedir. Smith aynı zamanlarda diğer 
Avrupa başkentlerine gönderilecek olan elçilerin tercümanlarıyla bunları karşılaştırdığında “son	derecede	daha	 iyi	
tercihler” olarak ifade etmektedir.85 

Smith’in söz konusu raporlarında elçilik heyetinin yolculuğu hakkında bazı tespitler yapmak mümkündür. 
Smith’in 10 Nisan 1797 tarihli raporuna göre İsmail Ferruh ve maiyetindekiler Ramazan adlı gemi ile 9 Nisan 1797 ta-
rihinde Leghorn’da karantina yapmak için İstanbul’dan ayrılmışlardı.86 Ancak İsmail Ferruh’un Leghorn’da karantina 
yapacağına dair bilgi Fransız kaynakları ile çelişmektedir. Zira bu kaynaklar onun Moralı Seyyid Ali gibi, Marsilya’da 
Karantina yaptığını kaydetmektedirler. Hatta Moralı Seyyid Ali’nin karantina süresi bittikten sonra Marsilya’dan Pa-
ris’e gitmeden önce 23 Haziran 1797’de İsmail Ferruh’u karantinadayken ziyaret ettiğini bildirmektedirler.87 Büyükel-
çinin karantinada ne kadar kaldığı belli değildir. İsmail Ferruh karantinadan sonra muhtemelen Haziran sonları veya 

81 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/18 no:6, 10 Nisan 1797.
82 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/18 no:6, 10 Nisan 1797. “And having yielded to this speculation he could not resist the farther tempta-

tion of turning rearly his whole priviledge to account in this way so as not only to curtail his sea stores, particularly such an article of water, 
which the known except of Mussulman consuptions render most essential, in spite of the best advice, best events cramps his own comfort, and 
destroy every advantage to be derived from the hire of a private yacht, by crouding his ... party into a single indifferent apartment. But this 
lucre must observe is a weakness that few Turks, perhaps event most ostentatiously prodigal in some senses, can be said to be wholly exempt 
from”.

83 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/18 no.6, 10 Nisan 1797.
84 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/18,  5 Nisan 1797.
85 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/18 no.6, 10 Nisan 1797. Smith bu raporunda Fransa’ya gönderilen Moralı Seyyid Ali Efendi’nin tercü-

manı Kodrika’nın hilekâr maceracı olmasıyla tanındığı için böyle bir karşılaştırma yapmaktadır.
86 Smith’ten Grenville’e, P.R.O. F.O. 78/18 no.6, 10 Nisan 1797. İsmail Ferruh Efendi’nin Leghorn’da karantina yapacağına dair bilgiyi sadece 

Smith’in verdiği referanstan çıkartmaktayız. Diğer bir kaynakta ise İsmail Ferruh Efendi’nin kendisinin özel bir gemi ile gittiğini belirtmek-
tedir. Bu geminin Londra’dan İstanbul’a dönüşü sırasında Fransızların müdahale etmemesi için de Fransa Cumhuriyeti’nden pasaport temini 
için Reisülküttab Efendi’nin Paris Büyükelçisi Seyyid Ali Efendi’ye bir tahrirat gönderdiğini görmekteyiz. Bkz: BOA HAT 6030 (9 Za 1212).

87 Maurice Herbette, Fransa’da	İlk	Daimî	Türk	Elçisi	“Moralı	Esseyit	Ali	Efendi”	(1797-1802), Çev. Erol Ünyepazarcı,  Pera Yayıncılık,  İstan-
bul 1997, s. 28.
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Temmuz başlarında Marsilya’dan ayırılarak Paris üzerinden 22 Temmuz 1797’de Dover’e ulaştı. Dover’den hareketle 
Rochelter kasabasına gelerek bir gece konakladıktan sonra 23 Temmuz’da Londra’nın Adelphi semtinin Adam-Stre-
et’deki Osborne’s Hotel’ine yerleştiler.88 İsmail Ferruh itimatnamesini, Kral’ın sayfiye sarayının bulunduğu Kew/
Weymouth’dan Londra’ya dönmesi beklendiğinden, hemen takdim edemedi.89 İsmail Ferruh’un göreve başladığını 
İngiliz hükûmetine bildirmek üzere 24 Temmuz 1797’de Yusuf Agâh’ın baş tercümanı Persiani ve yeni tercüman John 
Arghiropolo İngiliz Dışişleri Bakanlığına gittiler. Eldeki belgeye göre burada tercümanlar, Dışişleri müsteşarı George 
Canning’le pek de memnun kalmadıkları bir görüşme yapmışlardır. John Arghiropolo, Canning’e İsmail Ferruh’un 
itimatnamesinin hulâsasını Lord Grenville’e verilmek üzere teslim etti. Lord Grenville, Kralın huzuruna çıkmadan 
önce İsmail Ferruh ile Dışişleri Bakanlığında, 25 Temmuz’da bir görüşme yapmak istediğini bildirdi.90 Bu görüşmenin 
akabinde, Kralın 27 Temmuz 1797’de St. James’s Sarayına gelmesi üzerine saat 13.30’da Kralın Saray toplantısı olan 
Levee’yi başlattığını ve İsmail Ferruh’u huzuruna kabul ettiğini gazeteler bize aktarmaktadır.91 

SONUÇ

Osmanlı-İngiliz ilişkileri 16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren siyasi ve ticari anlamda gelişmeye başlamıştır. Bu 
ilişkilerin gelişmesinde Levant Company ile İngiltere’nin İstanbul’daki ikamet elçiliğinin rolü önemlidir. Osmanlı-İn-
giliz ilişkileri genelde müspet bir şekilde ilerlemiştir. Yer yer küçük sorunlar olsa da iki ülke arasında doğrudan bir 
çatışma olmamıştır. İki ülke arasındaki dostluk İngiltere’nin Amerika’daki kolonilerindeki yenilgileri ve Osmanlıların 
da Ruslara karşı karada ve denizlerde başarısız olduğu dönem olan 18. yüzyılın son çeyreğine tesadüf eder. Burada 
İngiliz büyükelçisi Ainslie iki ülke arasındaki ilişiklerin gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Yine bu dönemde 
Osmanlı Devleti’nin ilk İkamet elçiliğini 1793’te Londra açması iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağ-
lamıştır. İki ülke arasındaki ilişkileri yansıtan en büyük arşiv malzemesi Levant Kumpanyasına ait ticari belgeler ve 
İngiliz elçilikleri ile taşrada bulunan konsolosluklarına ait diplomatik raporlardır. Bu bakımdan İngiltere’de Osmanlı 
Devleti’ni doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren çok sayıda belge mevcuttur. Aynı zamanda İngiliz arşiv ve kütüp-
haneleri Osmanlı Devrine ait arşiv belgelerinin yanında çok sayıda yazma eserleri de muhafaza etmektedir. 

Osmanlılar ile İngilizler arasındaki siyasi ve ticareti ilişkilerin en yoğun olduğu dönem olan 18. yüzyılın son çey-
reğinde özelliklede İngiliz elçilik raporlarında Osmanlı yenilikleri, yeniliklerde rol alan Osmanlı devlet adamları, as-
keri alanda yapılan ıslahatlar ve Avrupa’dan istihdam edilen askeri uzmanlar hakkında önemli bilgiler yer almaktadır. 
Yine bu dönemin bir özelliği olarak Osmanlı Devleti’nin 1793 yılında Londra başta olmak üzere 1797 yılında diğer 
önemli Avrupa başkentlerine açılan ikamet elçiliklerinin açılması ve Avrupalı büyük devletlerin Osmanlıları menfa-
atleri açısından kendi yanlarına çekmeye yönelik politikaları raporlarda belirtilmektedir.  İngiliz arşiv belgelerinde 
Osmanlı Devleti’ndeki devlet adamlarının arka planları, fikri düşünceleri ve işbirliği yaptıkları gruplar irdelenerek 
Nizam-ı Cedid’e yön veren devlet erkânı ve onların faaliyetleri de bu belgelerde ayrıntılı bir şekilde verilmektedir.  
Bu raporlarda İstanbul’daki Avrupalı diplomatların birbirleri ile nasıl rekabet ettikleri ve kendi ülkelerinin menfaat-
leri için Osmanlı erkânını etkilemeye çalışmaları en vazıh bir şekilde belirtilmektedir. Dönemin bir özelliği olarak 
Avrupa’dan istihdam edilen çoğu Fransız kökenli askeri uzmanların Osmanlılarda kilit rol almaları, İngiliz elçilik 
raporlarında bunların birçoğunun işe yaramaz olarak belirtilmesi ise İngilizlerin bu hususta kıskançlıklarını ortaya 
koymaktadır. Bütün bunlara rağmen İngiliz arşiv kaynakları özelikle Osmanlı Devleti’nin son 150 yılı için en önemli 
arşiv kaynaklarından birisidir. 

ÖZET

Osmanlı-İngiliz diplomatik ve ticari ilişkileri 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanabilir. İngiltere;1580’lerde 
Levant Kumpanyasını kurması ve İstanbul’da elçiliğini açmasından sonra ilişkiler ilerledi ve 18. yüzyılın son çeyre-
ğine kadar Fransa’dan sonraki ikinci önemli ülke oldu. 1776 ve 1794 yılları arasında Sir Robert Ainslie’nin Büyükel-
çiliği ve takip eden diplomatik temsilcilerin görevleri sırsında Osmanlı-İngiliz ilişkileri daha yoğun bir hal aldı. Bu 
dönemde Osmanlı Devleti 1793 yılında Londra’da ilk daimi elçiliğini açarak aynı tarihte 1793-1797 yılları arasında 
görev yapan Yusuf Agâh Efendi’yi ilk daimi elçi olarak gönderdi ve arkasından da İsmail Ferruh Efendi de 1797-1800 
yılları arasında görev yaptı. Böylece, Osmanlı-İngiliz siyasi ve ticari ilişkileri bu dönemde zirveye ulaştı. 

88 The Times, 25 Temmuz 1797. İsmail Ferruh Efendi’nin 28 Muharrem 1212 tarihinde Londra’ya vusulü ve nâme-i hümayunu hakkındaki 
tahriratlar için bkz: BOA HAT 12291, BOA AE. SSLM.III 20821.  

89 Kralın Kew’den geldiğine dair bilgiyi 28 Temmuz 1797 tarihli The Times gazetesi haberleri arasında ve Weymouth’dan geldiğine dair bilgi 
de 26 Temmuz 1797 tarihli The Times haberlerinden öğrenmekteyiz. 

90 Bu belge İngiliz hariciyesindeki bir memur tarafından kaleme alınmış olup P.R.O. F.O. 78/18’de bulunmakta olup muhtemelen de 24 Temmuz 
1797 tarihine aittir.  

91 The Times, 27 Temmuz 1797.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

697

Her iki taraf arasındaki ilişkiler geliştikçe, 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra İngiliz Arşivlerinde diplomatik ve 
ticari arşiv kayıtları ve yazışmalar da arttı. Arşiv malzemeleri çoğunlukla İstanbul’daki elçilik kayıtlarını ve Osmanlı 
ticaret şehirlerindeki konsolosluk raporlarını da içeren Levant Şirketi kayıtlarıydı. Bu malzemeler Osmanlı ticari, 
siyasi, diplomatik ve kültürel tarihinin yanı sıra sosyo-ekonomik yaşamın aydınlatılması için de önemlidir. Özellik-
le İngiliz Büyükelçilinin raporlarının bulunduğu İngiliz Milli Arşivi’nde FO 78’de tutulan belgelerin bir kısmı, 18. 
yüzyılın son on yılında Nizam-ı Cedid’in reformlarını yansıtmaktadır. FO 78 dosyalarında Osmanlı reformcularının, 
geçmişleri, fikirleri ve reformları yapma konusundaki rolleri büyük ilgi gördü. Bu raporlar aynı zamanda Osmanlı 
ordusu ve donanma reformları ile Avrupalı uzmanların Osmanlı İmparatorluğu’nun hizmetine girmelerinin rolü üze-
rinde yoğunlaştı.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, İngiltere, İngiliz Arşivi, Londra, İstanbul, Elçilik, 

ABSTRACT

The Ottoman-British diplomatic and commercial relations can stretch out to the second half of the 16th century. 
After establishing the Levant Company and opening the British embassy in İstanbul in 1580’s, relations had increased 
and Britain generally was the second important country after France until last quarter of the 18th Century. The Otto-
man-British relations had been also intensified during the Embassy of Sir Robert Ainslie in 1776 and 1794 and after 
his successor diplomatic representatives. In this period the Ottoman Empire also established its permanent embassy 
in London in 1793 by sending Yusuf Agah Efendi as a first ambassador to London between 1793 and 1797 and İsmail 
Ferruh Efendi has also served, dated 1797-1800, as permanent ambassador in London. Therefore the Ottoman-British 
political and commercial relations reached it zeniths at that time. 

As the relations between both sides developed, diplomatic and commercial archival records and correspondence 
increased in the British Archives after the second half of the 16th century. Archival materials were mostly the Levant 
Company’s papers which also included the embassy records in Istanbul and consular reports at the Ottoman commer-
cial cities. These materials are of importance for the enlightening of Ottoman commercial, politic, diplomatic and 
cultural history as well as socio-economic life. Especially, some of British ambassadors’ reports which were kept in 
the National Archive FO 78 reflect reforms of the Nizam-ı Cedid at the last decade of 18th century. The Ottoman re-
formers, their backgrounds, ideas and their role in the making of reforms gained extensive attention in FO 78 files. At 
the same time these reports also focused on the Ottoman army and naval reforms and the role of the European experts 
recruited for the service of the Ottoman Empire. 

Key Words: The Ottoman Empire, England, English Achieve, London, Istanbul, Embassy. 
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OSMANLI KANUNNÂMELERİNE GÖRE ANADOLU 
SANCAKLARINDA ÖLÇÜLER VE TARTILAR

Mehmet Ali ÜNAL*

Osmanlı imparatorluğunda kullanılan ölçüler ve tartılarla ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Walter Hinz’in çalış-
masını bunların en başında saymak gerekir1. Halil İnalcık ise münhasıran Osmanlı metrolojisi ile ilgili yaptığı çalışma2 
sosyal ve iktisat tarihi üzerinde çalışanlar tarafından hala kullanılmaktadır. Ünal Taşkın’ın Yüksek Lisans çalışması da 
dikkate değer bir çalışmadır3. Ayrıca benim Osmanlı Tarih Sözlüğü de bu konuda zengin bilgi ihtiva eder4.

İnalcık’a göre Osmanlı metrolojisi kendi başına Osmanlı kültürel, idari ve ekonomik tarihini de ilgilendiren 
önemli bir mevzudur. Genel olarak bir toplumda ananevi olarak kullanılan bir ölçü o toplumun kültürünün bir parçası 
ve çoğu kez de kültürün en sürekli unsurlarından biridir.

Osmanlı imparatorluğunun kültürünün diğer unsurları gibi ölçü ve tartı sistemleri de büyük bir çeşitlilik arz eder. 
Orta Asya’dan gelen unsurlar olduğu gibi imparatorluğun yayıldığı coğrafyadan kaynaklanan uygulamalar da söz 
konusudur. Orta Asya’daki Türk ölçü sisteminin ortaya çıkışında Çin’le yapılan ticarî alışverişin büyük payı vardır. 
Osmanlı ölçü sistemi ise Selçuklu sistemine dayandığı anlaşılmaktadır5. Feth edilen coğrafyadaki ölçü ve tartı sitem-
lerinin Osmanlı metrolojisini zenginleştirdiği muhakkaktır.

Esasen yeni ortaya çıkan bir devlet veya medeniyet kendisinden önceki devlet veya medeniyetlerin maddi ve 
manevi her türlü kültür unsurunu devr almış bazen aynen bazen de yeni bir yoruma tâbi tutarak devam ettirmiştir. 

Osmanlı devleti 14. yüzyılın başlarından itibaren doğu ve batıda fetihlerle sürekli genişledi ve 15. Yüzyılın or-
talarında büyük bir imparatorluk haline geldi. Feth edilen her ülkede mahalli tartı ve ölçüler kullanılıyordu. Devlet 
bunları kaldırıp imparatorluğun her tarafına şamil standart bir ölçü ve tartı sistemi koymadı. Fethedilen her bölgenin 
eskiden beri uygulanabilen ölçü ve tartıları yerinde bırakıldı. Ancak tahrirlerden sonra tanzim edilen eyalet ve san-
cak kanunnâmelerinde ölçü birimleri açıklanmış ve devletin standart kabul ettiği İstanbul kilesi, arşın, dirhem, okka 
gibi birimlerle mukayese edilerek verilmiştir. Zaten bütün imparatorluğa şâmil tek bir metrolojik sistem kurulması o 
günün coğrafi şartları, etnik ve kültürel özellikleri ile sosyal ve ekonomik yapısı dikkate alındığı takdirde imkânsız 
görünüyordu. Ayrıca fethedilen bir ülkedeki ekonomik ve sosyal istikrarın bozulması endişesi de Osmanlı idarecilerini 
faydacı davranmaya sevk etmiştir6.

Nasıl imparatorluğa yeni katılan yerlerde devletin vergi, timâr ve benzeri konularda hukukî standardı demek 
olan kanun-ı Osmanî’yi hemen uygulamak yerine, o bölgede daha önceki hâkimler tarafından konulmuş olan vergi 
düzenini bir müddet daha devam ettirmek ve orada Osmanlı hâkimiyeti pekiştikten ve halk Osmanlı idaresine iyice 
ısındırıldıktan sonra tedricen kanun-ı Osmanî’ye geçmek şeklinde bir siyaset takip edildiyse metrolojik sistem konu-
sunda da benzeri bir yol izlenmiştir.

Osmanlı imparatorluğu Balkanlarda ve Orta Avrupa’da yayılırken ölçü ve tartılar konusunda muayyen bir stan-

*	 Prof.	Dr.,	Pamukkale	Üniversitesi,	Fen-Edebiyat	Fakültesi	Öğretim	Üyesi,	maunal@pau.edu.tr, 
1 Walter Hinz, İslâm’da	Ölçü	Sistemleri, çev. Acar Sevim, İstanbul 1990.
2 Halil İnalcık, “Introduction to Ottoman Metrology’, Turcica Revue d’etudes Turques, XV, Paris Strasburg, 1983; Türkçe tercümesi “Osmanlı 

Metrolojisine Giriş”, (Metroloji) Çev. Eşref Bengi Özbilen, Türk	Dünyası	Araştırmaları,	Ağustos 1991, sayı 73, s. 21-50.
3 Ünal Taşkın, Osmanlı	Devletinde	Kullanılan	Ölçü	ve	Tartı	Birimleri,	Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi, Elazığ 2005.
4 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı	Tarih	Sözlüğü,	İstanbul 2011.
5 İnalcık, “Osmanlı Metrolojisine Giriş”, s. 23-24.
6 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı	Müesseseleri	Tarihi,	Isparta 2015, 11. Baskı, s. 167.
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dartlaşmaya geçmemiş önceki idareciler olan despotlar ve krallar zamanındaki âdetler ve uygulana gelen bazı ölçü 
birimleri geçerliliğini korumuş ve Osmanlı literatürüne dâhil edilmişlerdir. 

Osmanlılar Fatih devrinin sonlarına kadar feth edilen bölgelerdeki yerli halkın uzun zamandan beri alışmış ol-
dukları örf ve âdetleri muhafaza etmek siyaseti takip ettiler. Ancak tımar sisteminde vergilendirme belirli bir stan-
dardizasyonu zaruri kılıyordu. Bu sebeple mahalli ölçü ve tartıları kaldırmadan bu ölçülerin devletin standart kabul 
ettiği ölçülerle karşılığı verilmeye çalışılmıştır. Devletin gayesi aslında İstanbul kilesi, dirhem, İstanbul okkası gibi 
standart ölçülerin her tarafta geçerli kılmaktır. Hatta birçok yerde bilhassa hububat ölçüleri verilirken İstanbul kilesi 
esas alınmıştır. Bu arada mahalli kile ve diğer ağırlık birimleri de verilmiştir. Meselâ 2 Temmuz 1579 tarihli bir fer-
manla devlet Macaristan’daki sancaklarda kile’nin 30 okka olarak kabul edilmesini emrederek kile hususunu belirli 
bir standarda kavuşturmak istemiştir. Keza her tahrirde ve her kazasında farklı bir kilenin kullanıldığı Saraybosna’da 
1565 yılı tahririnde sancağa bağlı bütün kadılıklarda “cümlesinin kileleri ve narhları beraber olmak” kararı verilmiş 
ve biraz aşağıda görüleceği üzere Saraybosna kilesinin 60 okka olması kararlaştırılmıştır7. Fakat bütün bu çabalara 
rağmen yine de tam bir standardizasyon sağlanamamıştır8.

Bildirimizde Anadolu’ya ait tahrir defterlerinde ve sancak kanunnamelerinde zikr edilen ve imparatorluğun baş-
ka yerlerinde görülmeyen ölçü ve tartı sistemi örneklerle açıklanmaya çalışılacaktır. 

Hububat Ölçüleri

Hububat ölçüsü olarak genellikle kile ve müdd kullanılmaktadır. Rumeli’de hububat ölçüsü olarak yük tâbiri 
kullanılmışsa da Anadolu’da geçmemektedir. Ancak her yörede kile ve müdd birbirinden çok farklıdır. 

Devlet mahalli ölçüleri hesap ederken 25,656 kg (20 okka) gelen İstanbul kilesini ile 400 dirhem gelen okka’yı 
esas almıştır. Kanunnâmelerde mahalli ölçülerin okka olarak veya İstanbul kilesi olarak karşılığını verilmektedir. Her 
ne kadar sipahiler ürünlerini reayadan aynî olarak tahsil etmek mecburiyetinde iseler de tahrir defterlerinde sipahilerin 
gelirleri akça olarak yazıldığından buğday, arpa gibi hububat ürünlerinin fiyatları belirlenmek zorundaydı. Bunun için 
mahalli ölçülerin okka değerleri esas alınarak narh vermek gerekiyordu. Fakat hububatın narh fiyatı tesbit edilirken 
iklim şartlarına, yörenin kazâ merkezine olan uzaklıklarına ve toprağın verimliliğine de dikkat ediliyordu. Öşür nisbeti 
de bölgenin özelliklerine göre değişiyordu. Meselâ buğdayın az yetiştiği Sinop’ta onda bir öşür alınırken orta ve doğu 
Anadolu’da genellikle beşte bir öşür alınıyordu9.

Kile

Kile en yaygın hububat ölçüsü olup imparatorluğun her yerinde kullanılır fakat değişik kıymette olur ve birbirini 
tutmazdı. Kile aslında bir hacim ölçüsüdür. O yüzden bazı kanunnâmelerde “Kıbıl	bir	ölçekdir	ki	yirmi	dört	vukiyye	buğ-
day	alır”, şeklinde tanımlanmıştır10. Bazen sancak merkezi ile nâhiyelerde kullanılan kile farklı olabilmektedir. 

Farklı memleketler arasındaki alış verişlerde aradaki fark İstanbul kilesine göre tashih olunurdu. Kile, buğday 
ile doldurulduğu zaman 400 dirhemlik tutan okka ile 20 İstanbul okkası gelirdi. Bunun dörtte biri şinik diye anılırdı. 

Kile Akşehirabad’da 266,864 kg (208 okka), Antakya’da 19. yüzyılda 153,960 kg (120 okka), Adilcevaz, Antep, 
Sivas, Harput, İzmir, Yenişehir, 102.535 kg (80 okka), Van’da 1628’den evvel 51,320 kg (40 okka), 1628’den sonra 
102,640 kg (80 okka), Çemişgezek, Canik, Karesi, Aydın, Çankırı, Sürmene, Zonguldak, Biga, İzmit ve Bolvadin’de 
41.054 kg (32 okka), Çemişgezek’te 1541’de 6,415 kg, (5 okka), ve Balıkesir’de 20.527 kg (16 okka), Mardin ve 
Adana’da 20.527 kg (16 okka), Bursa’da 15.395 kg (12 okka), Kestane ve ceviz için 10,2635-11,2257 kg (8 okka), 
Isparta’da 18. yüzyılda 17.961 kg (14 okka), Erzurum’da 35,924 kg (28 okka), Konya ve Karaman’da 30.790 kg (24 
okka), Ankara 30.790 kg (24 okka), Malatya ve Arapkir’de 1528’de 12.829 kg (10 okka), Diyarbekir (Amid), Ruha, 
Çermik, Gölbaşı 12.828 kg (10 okka), Behisni, Gerger, Hısn-ı Mansur ve Kahta’da 93,131 kg (3,63 İstanbul kilesi), 
Kütahya’da buğday için 43,622 kg (34 okka), arpa için 25,656 (20 okka) kg idi11. 

Kile değerlerini hesaplamak için yukarıda belirtiğimiz gibi okka’yı 400 dirhem yani 1.282,8 kg kabul ettik.
Tablo 1’de de görüleceği üzere Anadolu sancaklarında 10 okka ile 287,82 okka arasında değişen ağırlıkta kile 

kullanılıyordu. 10 okkalık kile Amid, Arapkir, Çermik, Ruha’da kullanılmaktadır. Kile yerine kullanılan mahallî tâbir-

7 Ahmet Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukuki	Tahlilleri,	c.6, (OK) 6, İstanbul 1992, s. 424.
8 İnalcık, Metroloji, s. 37.
9 Ünal, Osmanlı	Devrinde	Sinop,	Ankara	2014,	s. 162.
10 Ahmet Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukuki	Tahlilleri,	c. 1, ( OK 1), İstanbul 1990, s. 162.
11 Halil İnalcık, Osmanlı	İmparatorluğu’nun	Ekonomik	ve	Sosyal	Tarihi,	1300-1600, (OEST 1) c. 1,  İstanbul 2000, s. 444; Hinz, 51; Taşkın, s. 

63-74.
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lerden en küçüğü 4,5 okka ile Kot’tur. Ancak kot bazı yerlerde 15 okkadır. En büyük kile Mardin kilesi olup 287,82 
okka yani 369,216 kg’dır. Şimdi sırasıyla Anadolu’da kullanılan mahalli kileleri görelim:

Amid Kilesi: İstanbul kilesinin yarısına eşit olan hububat ölçüsü. İstanbul kilesi 25,656 kg olduğuna göre yak-
laşık 12,828 kg demektir12.

Antakya Kilesi: 6 İstanbul kilesine yani 120 okkaya müsavi hububat ağırlık ölçüsü birimidir13.
Arapkir Kilesi: İstanbul kilesinin yarısı yani 12.85 kg ağırlığında bir hububat ölçüsü birimi olup 1518/924 tarihli 

Arapkir kanunnâmesinde geçer14.
Bolvadin Kilesi: 32 okka yani 41,0496 kg ağırlığında bir hububat ölçüsü birimi (Taşkın, 65)15.
Bursa Kilesi: Bursa kilesinin kaç kg olduğuna dair net bir bilgi yoktur. Çeşitli kaynaklarda değişik değerler 

verilmektedir. Taşkın Bursa kilesini 10,2635-11,2257 kg olarak vermektedir. Faroqhi’ye göre 18. yüzyıl tereke defter-
lerinde Bursa kilesi arpa için ½ İstanbul kilesi (11,1 kg) kadardı16. Arif Bilgin’e göre  1 Bursa müddü 18 Bursa kilesi 
eder. Dolayısıyla 1 Bursa kilesi 8,55 kg’dır17. Ancak Bazı kanunnâmelerde 12 Bursa müddünün 6 Karaman müddüne 
denk geldiği belirtilmiştir. Bu durumda Karaman Müddü Bursa Müddünün iki katına tekabül eder. Öte yandan bir 
Karaman kilesi 32 kg’dır. Müdd 20 kile olduğuna göre Karaman müddü (32x20=) 640 kg eder. Bursa müddü Karaman 
müddünün yarısı yani 320 kg’dır. 20 kile 1 müdd olduğuna göre (320/20=) Bursa kilesi 16 kg eder.

Çankırı Kilesi: 20 okka yani 25,656 kg (1 İstanbul kilesi)’a denk gelen bir hububat ağırlık ölçüsü birimidir18.
Çemişgezek Kilesi: İstanbul kilesinin dörtte biri ağırlığında bir ağırlık ölçüsü. İstanbul kilesi 25,656 kg olduğu-

na göre 6,414 kg’a denk gelir19.
Çermik Kilesi: Yarım İstanbul kilesi (10 okka) yani 12,85 kg ağırlığında bir hububat ölçüsü birimidir20.
Diyârbekir Kilesi: Yukarıda zikr edildiği gibi 16. Yüzyılda Diyârbekir kanunnâmelerinde geçen Diyârbekir mer-

kezi Amid’e ait İstanbul kilesinin yarısı değerinde bir Amid kilesi vardır. 1800 yılına ait Diyârbekir Şer’iyye Sicili’ne 
göre ise 150 okkalık (192,42) kg bir Diyârbekir kilesinden bahs olunmaktadır21.

Erzurum Kilesi: İki İstanbul kilesi gelen bir hububat ölçeği olup 51,312 kg eder22. 
Gaziantep Kilesi: 4 İstanbul kilesine muadil bir hububat ölçüsü birimi olup 102,624 kg eder23. Ancak Gaziantep 

kilesini 160 kg olarak veren de vardır24.
Harput Kilesi: 4 İstanbul kilesi yani 80 okkaya eşit bir ağırlık ölçüsü. İstanbul kilesi 25,656 kg olduğuna göre 

Harput kilesi 102, 624 kg eder25.
Hüdavendigâr Kilesi: 1 İstanbul kilesi yani 20 okkalık bir hububat ölçüsü birimidir26.
İstanbul Kilesi: Genel olarak 20 okka gelen hububat ölçüsü birimi. Okka’yı 1,2828 kg olarak kabul edersek 

İstanbul kilesi buğday ve un için 25,656 kg eder. Arpa için 23,093 kg verilmiştir. Ancak Fekete İstanbul kilesinin 
18-22 okka (22-28 kg) arasında değiştiğini kaydetmektedir. Osmanlı devleti imparatorluk genelinde İstanbul kilesini 
standart kabul etmiş, mahalli kileleri buna göre değerlendirmiştir27.

İzmir Kilesi: 80 okkaya denk gelen bir hububat ölçüsü birimi olup 102,62 kg der28.
Karaman Kilesi: 32 kg ağırlığında bir ölçü birimidir29.

12 Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı	İmparatorluğunda	Ziraî	Ekonominin	Hukukî	ve	Malî	Esasları:	Kanunlar,	İstanbul 1943, s. 149-150.
13 Mustafa Öztürk, “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Antakya’da Fiyatlar”, Fırat	Üniversitesi	Dergisi, Sosyal Bilimler, III/2 (Elazığ, 1989), s. 254; 

Cengiz Kallek, “Kile”, Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi	(DİA),	s. 569; Taşkın, s. 65.
14 Ahmet Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukuki	Tahlilleri,	c.	3	(OK	3),	İstanbul 1992, s. 233; Taşkın, 65.
15 12	Numaralı	Mühime	Defteri	(978-979/1570-1572),	Özet-Transkripsiyon	ve	İndeks	I,	Ankara, 1996, s. 289, hüküm 443; Taşkın, 65.
16 Suraiya Faroqhi, “18. Yüzyıl Bursa’sında Zengin Olmak: Debbağ Hacı İbrahim’in Serveti”,	Osmanlı	Dünyasında	Üretmek,	Pazarlamak,	

Yaşamak,	(çev. Gül Çağalı-Güven, Özgür Türesay), İstanbul, 2003, s. 207.  
17 Taşkın, s. 65; Arif Bilgin, Osmanlı	Taşrasında	Bir	Maliye	Kurumu:	Bursa	Hassa	Harç	Eminliği,	İstanbul, 2006.
18 Ahmet Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri	ve	Hukuki	Tahlilleri	(OK	8),	c. 8, İstanbul 1994, s. 161; Taşkın, s. 66.
19 Ünal,	XVI.	Yüzyılda	Çemişgezek	Sancağı	(1518-1566),	Ankara 1999, s. 185.
20 OK 3, s. 243; Taşkın, s. 65.
21 Mustafa Öztürk, “Güneydoğu Anadolu’da Fiyatlar”, V.	Milletlerarası	Türkiye	Sosyal	ve	İktisat	Tarihi	Kongresi	Tebliğler,	İstanbul 21-25 Ağus-

tos 1989, Ankara, 1990, s. 103.
22 Haydar Çoruh, Temettüât	Defterlerine	Göre	Erzurum	Şehri	(1260/1844),	İstanbul	1997,	(Basılmamış	Yüksek	Lisans	Tezi),	s. 79-80
23 M. Öztürk, “Güneydoğu Anadolu’da Fiyatlar”, s. 102.
24 Seval Orhan, Osmanlılarda	Ölçü	ve	Tartı	Sistemi,	(Basılmamıs Lisans Tezi), Elazıg, 1987, s. 14.
25 Ünal, XVI.	Yüzyılda	Harput	Sancağı	(1518-1566), Ankara 1989, s. 156.
26 Taşkın, s. 67.
27 Hinz 51; L. Fekete, “Türk Vergi Tahrirleri”, (çev. Sadrettin Karatay), Belleten, XI/42 (Ankara, 1947), s. 312; Cengiz Kallek “Kile”,	Türkiye	

Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi,	(DİA) c. 25, İstanbul 2002, s. 568-571; Taşkın 63-74)
28 Nemci Ülker, XVII.	ve	XVIII.	Yüzyıllarda	İzmir	Şehri	Tarihi	I,	İzmir, 1994, s. 79; Taşkın, s. 66.
29 Osman Gümüşçü, XVI.	Yüzyıl	Larende	(Karaman)	Kazasında	Yerleşme	ve	Nüfus,	Ankara 2001, s. 207.
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Karesi Kilesi: 20 okka yani 25,656 kg’a ( 1 İstanbul kilesi) denk gelen bir hububat ağırlık ölçüsü birimi30. İnalcık 
ise, Balıkesir kilesi için 16 okka yani 20,528 kg rakamını veriyor31. Ancak Ahmet Esat Paşa’nın hazırlamış olduğu 
tabloya göre Balıkesir kilesi 45 okka’dır32.

Kastamonu Kilesi : 2 İstanbul kilesine denk gelen bir hububat ölçüsü birimi. İstanbul kilesi 25,656 g olduğuna 
göre 32,800 kg eder33.

Konya Kilesi: İstanbul kilesinden 1 şinik fazla olan bu hububat ölçüsü birimi34. 1 Şinik kilenin dörtte biri oldu-
ğuna göre 25,656 kg gelen İstanbul kilesi üzerinden hareketle Konya kilesinin 32 kg olduğu anlaşılır. Bu da Karaman 
kilesi olarak bilinen kile ile aynıdır. Yani Konya Kilesi ile Karaman kilesi aynıdır.

Manisa Kilesi: Üç İstanbul kilesine eşit (25,656x3=76,968 kg) bir hububat ölçüsü birimi olup 76,968 kg gelir35.
Mardin Kilesi: 288 okka yani 369,216 kg’a denk gelen bir hububat ölçüsü birimidir36.
Urfa Kilesi: 1518 tarihli Urfa kanunnâmesine göre iki buçuk Osmanlı kilesi gelen bir hububat ölçüsü birimi37. 

Osmanlı kilesinden kasıt İstanbul kilesi olup 25,656 kg’dır. Bu durumda Urfa kilesi 50 okka yani 64,14 kg eder. Taş-
kın’ın verdiği yarım İstanbul kilesi hatalıdır38.

Van Kilesi: 1628’den önce 40, 1628’den sonra ise 80 okka gelen bir hububat ölçüsü birimidir (Taşkın, 66)39. 
1724-25’li yıllarda Osmanlı ordusu için zahire satın alınırken Van kilesi 7 İstanbul kilesi (140 okka) yani 179,592 
kg’a denk gelmektedir40.

Tablo 1. Anadolu’daki Sancaklarda Kile ve Kile Yerine Kullanılan Tâbirler

Sancak, Şehir, Nahiye Okka Kg

Amid, Arapkir, Çermik Kilesi 10 12,828
Antakya Kilesi 120 153,936
Bolvadin Kilesi 32 41,0496
Bursa Kilesi 12,47 16
Diyârbekir Kilesi (1800’de) 150 192,42
Erzurum, Kastamonu Kilesi 40 51,312
Gaziantep, Harput, İzmir kilesi 80 102,624
İstanbul, Hüdavendigâr, Çankırı, Karesi Kilesi 20 25,656
Karaman, Konya Kilesi 25 32
Manisa Kilesi 60 76,968
Mardin Kilesi 288 369,216
Urfa Kilesi 50 64,14
Van Kilesi 1628’den önce 40 51,312
Van Kilesi 1628’den sonra 80 102,624
Van Kilesi 140 179,592
Ayar 7,5-10 9,621-12,828
Çab 42-240 53,877-307,87
Dağar ? ?

30 Güçer, Lütfi,  XVI-XVII.	Asırlarda	Osmanlı	İmparatorluğunda	Hububat	Meselesi	ve	Hububattan	Alınan	Vergiler,	İstanbul 1964, s. 59; Taşkın, 
s. 66.

31 Halil İnalcık, “Rice Cultivation and the Çeltükci-Re’aya System in the Ottoman Empire”, Turcica,	XIV (Louvain-Paris-Strasbourg, 1982), s. 
119-120.

32 Celâl Esad, Arseven	Sanat	Ansiklopedisi,	c. III, İstanbul 1998, s. 1563-1568; Taşkın, s. 66.
33 Vedat Eldem, Osmanlı	İmparatorluğu’nun	İktisadi	Sartları	Hakkında	Bir	Tetkik,	Ankara, 1994, s. 238; Taşkın, s. 67.
34 OK	3, s. 323.
35 Feridun Emecen, XVI.	Asırda	Manisa	Kazâsı,	Ankara 1989, s. 242.
36 M. Öztürk, “Güneydoğu Anadolu’da Fiyatlar”, s. 103; Taşkın, s. 66.
37 OK	3,	s. 276; Ahmet Nezihi Turan,		XVI.	Yüzyılda	Ruha	(Urfa),	Şanlıurfa 2005, s. 175.
38 Taşkın, s. 66.
39 Orhan Kılıç, XVI.	ve	XVII.	Yüzyıllarda	Van	(1548-1648),	Van, 1997, s. 311; Taşkın, s. 66.
40 Serdar Genç, Osmanlı-Safevi	Savaşlarında	Sefer	Organizasyonu	ve	Lojistik	1722-1725,	Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitü-

sü Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 2012, s. 84.
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Gedik 14 17,95
Gülek 20 25,656
Kot (Nefs-i Erzurum ve Bayezid’de) 15 19,24
Kot (Hınıs’ta) 14,5 18,6
Kot (Karakilise ve İspir’de) 14 17,96
Kot (Erzincan ve Bitlis’te) 10 12,83
Kot (Kars ve Bayburt’ta) 13 16,68
Kot (Çıldır’da) 10 okka 100 dirhem 13,15
Kot (Kemah ve Kuruçay’da) 6 7,698
Kot (Kelkit’te) 4,5 5,773
Kot (Koyulhisar’da) 8 10,264
Kot (Şiran’da) 9 11,547
Kot (Tercan’da) 5 6,415
Ölçek (Aydın’da) Eki.20 12,828-25,656
Ölçek (Canik’de) 10
Ölçek (Diyârbekir’de) Eki.15
Ölçek (Mamuretülaziz’de) 20
Ölçek (Konya’da) 10 okka 300 dirhem
Ölçek (Trabzon’da) 10,5
Ölçek (Maâdin-i hümayun’da)hü 18
Ölçek (Çermik’te) 17,5
Ölçek (Çüngüş’de) 14
Ölçek (Palu’da) 23
Ölçek (Eskil’de) 13
Ölçek (Sinop’ta) 6
Ölçek (Çarsancak’ta) 4 okka 150 dirhem
Ölçek (Erzurum’da) 16
Ölçek (Kayseri’de) 04.May
Ölçek (Manisa’da) 15
Ölçek (Nif’te) 19
Ölçek (Ünye’de) ?
Somar (Erzincan ve Erzurum’da) 160 25,656-205,248
Somar (Trabzon’da) 20 25,656
Somar (Iğdır’da) 39 50
Somar (İnalcık’a göre) 240 307,966
Somar (İnciciyan’a göre) 180 230,9
Tas 5 6,414
Teneke 10 12,828

Kile Yerine Kullanılan Mahallî Tâbirler

Bazı yörelerde kile yerine hububat ölçüsü olarak farklı bir tâbir kullanılmaktadır. Bunlar da sancak kanunnâme-
lerinde tanımlanmıştır.

Ayar: 1. Batı Anadolu’da kullanılan bir hububat ölçüsü birimi olup miktarı kazalara göre değişmektedir. Mesela 
Turgutlu’da 8 okka, Manisa’da 7,5 okka, Demirci ve Nif’de 9,5 okka, Palamut’da 10 okka gelirdi41. 

Cab, Çab: Malatya, Van ve Haymana tahrirlerinde rastlanan çab, hububat ölçmekte kullanılan bir ağırlık/hacim 
ölçüsüdür. Aydın’da ise alan ölçüsü olarak kullanılan çab, aynı zamanda ödenen verginin sabit bir miktarını da ifade 

41 Derleme	Sözlüğü;	Arseven,	Sanat	Ansiklopedisi.
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ediyordu. Yörelere göre değişen çab Van, Malatya ve Haymana’ya ait tahrir kayıtlarında geçmektedir. Çab, Adice-
vaz’da 42 okka, Malatya’da 240 okka (307,872 kg), Muş’da 60 okka, Van’da ise 45,5 okka, 36-45 okka ve bazen de 
40 okka değerinde idi42. Kürkman’a göre çab, 5 teneke 1 çap, 1 çap 80 kg’lık bir tahıl ölçeğidir43.

Dağar: Çobanların ve yolcuların yiyecek vs koydukları deri veya bezden yapılmış bir torbaya denildiği gibi su, 
süt, yoğurt, ayran, turşu, küllü su, pekmez vesaire konulan çömleğe de denir44. Ayrıca yerine ve ürünün cinsine göre 
ağırlığı değişen bir zahire ölçüsüne de dağar denir. 19. yüzyılda Bağdat dağarı 800 kıyye yani 1026,24 kg idi45.

Gedik: Karahisar-ı şarkî’de kullanılan ve yerel kilenin 1/16’i olan bir ölçüdür. Karahisar-ı şarkî kilesi 224 okka 
olduğuna göre, bir gedik 14 okka etmektedir46.

Gülek: Adana ve çevresinde kullanılan İstanbul kilesine eşit bir ölçü birimi. Bugün Adana ve çevresinde kulla-
nılan gülek bir dönüme ekilebilecek tohum miktarını da ifade etmektedir. Aksamına bakılırsa ; bir gülek iki teneke, 
bir teneke ise iki tas’tır47.

Kot (kud): Büyük bir hasır sepet ve tahtadan etrafı çemberle çevrilmiş tenekeden büyük tahıl ölçüsüne denir48. 
Doğu Anadolu’da kullanılan bir hububat ölçüsü birimi olup yörelere göre farklılık arz ediyordu. Nefs-i Erzurum ve 
Bayezid’de 15 okka (19,245 kg, Çoruh bunu 24,125 kg olarak veriyor), Hınıs’ta 14,5 okka (18,603 kg), Karakilise 
ve İspir’de 14 okka (17,962 kg), Erzincan ve Bitlis’te 10 okka (12,83 kg), Kars ve Bayburt’ta 13 okka (16,679 kg), 
Çıldır’da 10 okka 100 dirhem (13,150 kg), Kemah ve Kuruçay’da  6 okka (7,698 kg), Kelkit’te 4,5 okka (5,773 kg), 
Koyulhisar’da 8 okka (10,264 kg), Şiran’da 9 okka (11,547 kg), Tercan’da 5 okka (6,415 kg) ağırlığında idi49. 

Ölçek: Kilenin1/4’ine eşit, sıvılar ve hububat için kullanılan ve miktarı bölgeden bölgeye ve üründen ürüne deği-
şen bir ölçü birimidir50. Hububat ölçümünde kullanılan ölçekler ise özellikle Doğu Anadolu’da yaygın olmakla birlikte 
diğer bazı bölgelerde de göze çarpmaktadır. Bunlardan bazıları şöyledir: (Okka olarak) Aydın’da 10-20, Canik’te 10, 
Diyarbekir’de 10-15, Mamuret’ül-‘aziz’de 20, Konya’da 10 okka 300 dirhem, Trabzon’da 10,5 (Timurlu) 40 (Kebir), 
Ma’adin-i hümayun’da 18, Çermik’te 17,5, Çüngüş’de 14, Palu’da 23, Eskil’de 13, Sinop’ta 6, Çarsincaf’(Çarşancak 
?)ta 4 kıyye 150 dirhem, Erzurum’da 16, Kayseri’de 5 (esnafın kullandığı), 4 (çiftçilerin kullandığı), Manisa’da 15, 
Nif’te 19, Ayrıca Ünye’de 8 ölçek 1 kile etmektedir. Ancak kile değerini bilmediğimizden dolayı miktarı hakkında da 
bir bilgiye sahip değiliz. 1 litre; öşr-i zirâ’ yani bir desimetre küp olup sıvı ve hububat ölçmek için ölçeklerin esasıdır 
ve tamamen bir kg su alır kaptır51. 

Somar: Bir tahıl ölçeği. Erzincan, Erzurum, Amasya yöresinde kullanılan somar’ın bir nevi kile olduğu anlaşıl-
maktadır. Erzurum yöresinde kullanılan somar 8 İstanbul kilesine denk gelmektedir. Erzurum kilesi ile 4 kile eder52. 
Erzincan yöresinde 16 kot’a bir somar denilmektedir. 1 kot ise yarım İstanbul kilesidir. Bu durumda 1 somar 205,248 
kg tutmaktadır. Ayrıca somar Erzincan yöresinde 16 ölçek tohum ekilebilen sekiz dönümlük tarla manasında da kulla-
nılmıştır. Trabzon’da ise 1 somar 1 İstanbul kilesine eşdeğer kabul edilmiştir53. Bugün Iğdır’da bir somar, alan ölçüsü 
için 2000 metrekareyi, ağırlık için ise 50 kilogramı ifade eder. İnalcık,12 İstanbul kilesi (240 okka) yani 307.966 kg. 
gelen bir tahıl ölçeği olarak vermektedir. İnciciyan’a göre 30 batman yani 180 okka yahut 16 ölçektir. Bazı yerlerde 
somar 120 okka yapar54.

Tas: Yuvarlak dipli maden kaba denildiği gibi yarım gaz tenekesinden ibaret bir tahıl ölçüsünü de ifade eder. İki 
tas, yarım ölçek’e bu da bir tenekeye eşittir. 2 tas 1 şinik eder. Denizli, Afyon, Niğde ve İçel yörelerinde kullanılır55. 

Teneke: Yaklaşık 20 litre hacmindeki kap56. Anadolu’nun çeşitli yörelerinde hububat ölçülerinden biri olarak 
kullanılan teneke Aydın, Bolu ve Erzurum’da yarım İstanbul kilesi değerindedir57.

Müdd

42 Taşkın, s. 21; OEST	1,	s. 441; S. Genç,	Osmanlı-Safevi	Savaşlarında	Sefer	Organizasyonu	ve	Lojistik,	s. 84.
43 Garo Kürkman, Anadolu Ağırlık	ve	Ölçüleri, İstanbul 2003, s. 345.
44 Orhan Şaik, Gökyay, “Halk Dilinde Ölçü Birimleri”, Türk	Folklor	Araştırmaları,	1981/1, Ankara 1981, s. 47.
45 Işın, Priscilla Mary, Osmanlı	Mutfak	Sözlüğü,	İstanbul 2010, s. 89.
46 Arseven, III, s. 1566; Taşkın, s. 33.
47 V. Eldem, aynı	eser,	s. 238; Taşkın, s. 33.
48 Gökyay, s. 50.
49 Taşkın, s. 75-76; Haydar Çoruh, Aynı	Tez,	s. 79.
50 Pakalın.
51 V. Eldem, s. 238; Arseven, c. III, s. 1563-1568; Taşkın, s. 97, 98; Kürkman, s. 397.
52 Çoruh, Aynı	Tez,	s. 79.
53 Trabzon	Sancağı,	s. 489
54 Taşkın, 107; OEST	1;	Arseven; P.G. İnciciyan, “Tartılar ve Ölçüler”,	Hayat	Tarih	Mecmuası,	c. 2, sayı 8 (Eylül 1965), s. 72-74.
55 Gökyay, s. 53; Kürkman, s. 407.
56 Gökyay, s. 54. 
57 V. Eldem, s. 238; Taşkın, s. 114.
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Müdd,	eskiden kullanılan hububat ölçülerinden biridir. Her biri 4’er şinikten meydana gelen 20 kileye denirdi. 
Miktarı bölgelere göre değişen bu ölçüde de bir birlik yoktur. İslamiyet’in ilk yıllarında kullanılan müdd ¼ sa’ kadardı. 
Fıkıh kitaplarında Müdd-i Irakî ve Müdd-i Hicazî diye iki çeşit müdd vardır ve ilki 2 rıtl, ikincisi de 1 1/3 rıtl olarak 
tanımlanmıştır. Bir diğer görüş de normal bir insanın 2 avuç dolusu meblağ diye açıklanmıştır. W. Hinz müddün değe-
rini 1.053 lt, M. Hamidullah ise 500 gr olarak vermiştir. Osmanlı öncesi Anadolu’da beylikler arasında ve beyliklerin 
yabancı devletlerle ilişkilerinde de müdd kullanılmaktaydı. El-Ömerî Anadolu’daki tüm beyliklerin ortak kullandık-
ları bir ölçü birimi olarak müdden bahseder. Latin Modius’u Girit’te hububat ölçüsü olarak kullanılmaktadır ve ulus-
lararası bir ölçü birimidir. Bu ölçü birimi sonraları Osmanlılar tarafından Venedikliler ile yapılan ticari faaliyetlerde 
Türkler tarafından da benimsenmiştir ve hacmi 517 litredir. Yine bu dönem içerisinde Aydınoğulları ülkesinde kulla-
nılan müdd Kıbrıs’ta geçerli olan müddün iki katıdır ki Güney Anadolu’da tahılda 1 moggio (müdd)=20 kile kadardır. 
Osmanlı memleketlerinde ise her yerde birbirinden farklı olmakla beraber, resmî	mudd	20	İstanbul	kilesi	yani	513,120	
kg	idi.	Bu	da	4	şinik	ederdi.	Ortaçağda	Anadolu’da	hacim	ölçüsü	olarak	birçok	müdd	vardı.	Kastamonu,	Konya,	İz-
nik,	Manisa,	Antalya	ve	Karahisar’da	müdd,	irdebb’le	aynı	değerdi	idi.	Denizli’de	bunun	¾	irdeb	yaklaşık	67,5	litre,	
Kütahya’da	ve	Bursa’da	1	¼	irdebb	yani	yaklaşık	olarak	112,5	litre	idi.	1518	yıllarında	Mardin’de	8	İstanbul	kilesi	
100	müdd	idi.	Yani	1	müdd	2,052	kilo	buğdaya	veya	2,66	litreye	eşitti.	Harput’ta	1	müdd	8	İstanbul	kilesi	yani	205,25	
kg=266,7	litreye	denkti.	Arapkir	müdd’ü	Harput	müdd’ünün	yarısı	kadardı58.

Amasya Müddü: 415,62 kg gelen bir hububat ölçüsü birimi59.
Amid Müddü: 16 İstanbul kilesi mukabili bir ağırlık ölçüsü birimi. İstanbul kilesi 25,656 kg olduğuna göre 

Amid Müddü 410,496 kg eder60.
Ankara Müddü: 490 kg ağırlığında bir hububat ölçüsü birimi61.
Arapkir Müddü: 4 İstanbul kilesine muadil bir ağırlık ölçüsü olup 102,624 kg eder. 1518/924 tarihli Arapkir 

kanunnâmesinde geçer62.
Bayburd Müddü: 20 İstanbul kilesine denk gelen bir hububat ölçüsü birimi olup 513,12 kg’dır63.
Bursa Müddü: Bursa müddü tam olarak tespit edilebilmiş değildir. Kaynaklardaki bilgilerin muğlaklığı sebe-

biyle iktisat tarihi üzerinde çalışan tarihçiler farklı farklı değerler vermektedir. H. İnalcık Bursa müddünü İstanbul 
Müddü (bb) ile eşit saymıştır (513,12 kg). W. Hinz ise 87 kg olarak vermiştir. Z. Arıkan Bursa müddünü 112,5 litreye 
karşılık geldiğini belirtmiştir64. A. Bilgin ise 1 Bursa müddünü 1 İstanbul himline yani yaklaşık olarak 154 kg’a eşit 
saymaktadır65. 1487/892 tarihli Hudâvendigâr Livâsı kanunnâmesine göre Bursa müddü 20 kile gelen bir hububat 
ölçüsüdür66. Şayet bu İstanbul kilesi ise (20x25,656=) 513,12 kg eder. Fakat bunun İstanbul kilesi olup olmadığı 
belli değildir. 1528 tarihli Karaman kanunnâmesinde çiftlik tanımlanırken “Mikdârda Bursa müddüyle on iki müdlük 
yerdir; Konya müddiyle sekiz müddlük olur, bil-fiil ma’mûl olan kile ile altı müdlük yer olur” denmektedir67. Ancak 
bu ifade de belirsizlik vardır. Buradaki bil-fiil ma’mûl olan kile’den kasıt Konya (Karaman) kilesi olmalıdır (32 kg). 
Osmanlı devletinde müdd 20 kile olduğuna göre68 Karaman müddü (20x32=) 640 kg eder. 6 müddü (6*640)=3.840 kg 
olur. Bu rakam 8 Konya müddü yani 12 Bursa müddü’dür.  Bu durumda Bursa müddü (3840/12)= 320 kg olur. Konya 
(Karaman) müddü ise bunun (12/8) 1,5 katı yani 480 kg demektir. Ancak Konya (Karaman)’da kullanılan kile ile he-
sap edilirse Karaman müddü 640 kg olur. Nitekim Karaman kanunnâmesinde “Bir çiftlik yer tasarruf eden rai’yyete 
Bursa müddü ile yılda dört müdd tohum ekmek lâzımdır. Ekmediği yılda elli akçe vere. Ammâ Karaman müddü ile 
bir müdd ekse yirmi beş akçe vere” denilmektedir (OK  6, 45)69. Hiç ekmediği zaman 50 akçe verecek fakat ekmesi 
gerekenin (4 Bursa müddü) yarısı kadar (1 Karaman müddü) ekerse 25 akçe verecektir. Buradan Karaman müddünün 
Bursa müddünün iki katı olduğu doğrulanmaktadır yani Bursa müddü 320 kg’dır (bkz. Karaman Müddü). 

58 Hinz,s.  57-58; Taşkın, s. 92; Ünal, Osmanlı	Tarih	Sözlüğü.
59 Mehmet Öz, XV-XVI.	Yüzyıllarda	Canik,	Ankara 1999, s. 100.
60 Barkan, Kanunlar,	s. 147.
61 Taşkın, s. 91.
62 OK	3,	s. 232.
63 OK 5, s. 514.
64 Zeki Arıkan, “XV-XVI. Yüzyıllarda Anadolu’da Çeltik Üretimi”, V.	Milletlerarası	Türkiye	Sosyal	ve	İktisat	Tarihi	Kongresi	Tebligler,	İstanbul	

21-25	Ağustos	1989,	Ankara, 1990, s. 478.
65 Arif Bilgin, Bursa	Hassa	Harç	Eminliği, s. 148; Yunus Koç, “Ziraî Tarih Araştırmalarında Ölçü tartı Birimleri Sorunu: Bursa Müdü Örneği”, 

Uluslararası	Kuruluşunun	700.	Yıl	Dönümünde	Bütün	yönleriyle	Osmanlı	Devleti	Kongresi,	7-9	Nisan	1999,	Konya, 2000, 541-546; Taşkın, 
s. 91.

66 Cengiz, Kallek, “Müd”, Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslam	Ansiklopedisi,	c. 31, İstanbul 2006, s.457-458.
67 Barkan, Kanunlar,	s. 47;	OK	3, s. 318-319;	OK	6, s. 46.
68 Suraiya Faroqhi bazı kaynaklarda müddün 2,5 kile olduğunu belirtmektedir, “İstanbul’un İaşesi ve Tekirdağ-Rodosçuk Limanı (16.-17. Yüz-

yıllar)”, ODTÜ	Gelişme	Dergisi,	1979-80 Özel Sayısı, s. 144.
69 OK 6, s. 45.
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Canik Müddü: 119,5 kg ağırlığında bir hububat ölçüsü birimi70. M. Öz bir başka yerde Canik müddü’nün 104,4 
kg olduğunu belirtiyor. Yazar bu rakamı Bursa müddünü 87 kg kabul ederek bulmuştur71. (Öz, 1645). Ancak Bursa 
müddü bizim hesaplamalarımıza göre 320 kg’dır (Bkz. Bursa Müddü).

Erzurum Müddü: 20 İstanbul kilesi gelen bir hububat ölçüsü birimi. İstanbul müddü 25,656 kg olduğuna göre 
20x25,656= 513,12 kg eder72.

Gürcistan Müddü: 20 İstanbul kilesi gelen bir hububat ölçüsü birimi. İstanbul kilesi 25,656 kg olduğuna göre 
513,12 kg eder73.

Harput Menni: 1800 dirhemlik (5.530 gr) bir ağırlık ölçüsü. Buna Harput Batmanı da denir. 1518 tarihli Harput 
Kanunnâmesinde geçer74. 

Harput Müddü:  8 İstanbul kilesi muadili bir hububat ölçüsü. 205,248 kg eder75. 
İstanbul Müddü: İstanbul müddü İstanbul kilesi (25,656 kg) ile 20 kile olup 513,12 kg ederdi. İstanbul kilesi 

devletin standart kabul ettiği bir hububat ölçü birimiydi. Birçok yerin müddü buna göre hesap edildiği gibi birçok 
yerde de İstanbul müddü kullanılmıştır.

Karahisar-ı Şarkî Müddü: 20 İstanbul kilesi gelen bir hububat ölçüsü birimi. İstanbul kilesi 25,656 kg olduğu-
na göre 513,12 kg eder76.

Karaman Müddü: 1528 tarihli Karaman kanunnâmesinde çiftlik tanımlanırken “Mikdârda Bursa müddüyle on 
iki müdlük yerdir; Konya müddiyle sekiz müddlük olur, bil-fiil ma’mûl olan kile ile altı müdlük yer olur” denmekte-
dir77. Doğrusu bu ifade biraz karışıktır. Metne göre 12 Bursa Müddü 8 Konya Müddü gelmektedir. Yani Konya Müddü 
1,5 Bursa müddüdür. Bursa müddü bizim hesaplamalarımıza göre 320 kg’dır. Bu takdirde Konya (Karaman) Müddü 
480 kg olur. Ancak “bil-fiil ma’mûl olan kile”’den kasıt Konya (Karaman) kilesi ise iş değişir. Konya Kilesi 32 kg’dır. 
Müdd 20 kg’lık bir ölçü olduğuna göre Konya kilesi üzerinden müdd (32x20=) 640 kg eder. Altı müdd’lük yer de 
(6x640=) 3.840 kg yani 12 Bursa müddü tohum saçılan yer demektir. Nitekim 3.840’ı 12’ye böldüğümüz takdirde 
320 çıkar. Bu da 1 Bursa müddü’dür. Bazı kanunnâmelerde 12 Bursa müddünün 6 Karaman müddüne denk geldiğinin 
belirtilmesinin sebebi bu olmalıdır. Bu durumda Karaman Müddü Bursa Müddünün iki katına tekabül eder yani 640 
kg’dır.

Kayseri Müddü: 300 veya 320 okka gelen bir hububat ölçüsü birimidir78. 
Kemah Müddü: 20 İstanbul kilesi gelen bir hububat ölçüsü birimi. İstanbul kilesi 25,656 kg olduğuna göre 

513,12 kg eder79. 
Kütahya Müddü: 20 İstanbul kilesi gelen bir ağırlık ölçüsü birimidir80.
Mardin Müddü: 8 İstanbul kilesi gelen bir ağırlık ölçüsü. 205,248 kg eder81. 
Menteşe Müddü:  2,5 kile gelen bir hububat ölçüsü birimi82 olup 64,14 kg eder.
Samsun Müddü: 554,16 kg gelen bir hububat ölçüsü birimidir83.
Sultanönü Müddü: 93,5 kg ağırlığında bir hububat ölçüsü birimidir84. 
Siverek Müddü: 8 İstanbul kilesi gelen bir hububat ölçüsü. 205,248 kg eder85. 

70 Mehmet Öz, Canik	Sancağı,	s. 100.
71 Öz, Mehmet, “XVI. Yüzyılda Anadolu’da Tarımda Verimlilik Problemi”, XIII.	Türk	Tarih	Kongresi,	Ankara	4-8	Ekim	1999,	Kongreye	Sunu-

lan	Bildiriler,	c. III, kısım III, Ankara 2002, s. 1643-1651. 
72 OK	5, s. 541.
73 OK	7,	s. 581.
74 Ünal, Harput	Sancağı,	s. 245.
75 Ünal, Harput	Sancağı,	s. 102.
76 OK	7,	s. 568.
77 Barkan, Kanunlar,	s. 47;	OK	3, s. 318-319;	OK	6,	s. 46.
78 Taşkın, s. 92.
79 OK		7,	s. 562.
80 C. Kallek, “Müd”, DİA, c. 31, s. 458;Taşkın, s.  92.
81 Nejat Göyünç, XVI.	Asırda	Mardin	Sancağı,	İstanbul 1969, s. 163;	OK	5,	s. 481.
82 OK 2, s. 257.
83 M. Öz, Canik	Sancağı,	s. 100.
84 Yunus Koç, “Ziraî Tarih Araştırmalarında Ölçü Tartı Birimleri Sorunu: Bursa Müdü Örneği”, Uluslararası	Kuruluşunun	700.	Yıl	Dönümünde	

Bütün	yönleriyle	Osmanlı	Devleti	Kongresi,	7-9	Nisan	1999,	Konya, 2000, s. 545.
85 OK  2, s.192.
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Tablo 2. Bazı Rumeli ve Anadolu Sancaklarında Müdd

Sancak, Şehir, Nahiye Kile Kg

İstanbul Müddü 20 513,12

Edirne Müddü ? ?

Gelibolu Müddü 16 410,496

Limni Müddü 16 410,496

Silistre Müddü 20 513,12

Amasya Müddü 16 415,62

Amid Müddü 16 410,496

Ankara Müddü 19 490

Arapkir Müddü 4 102,624

Bursa Müddü 12,472 320

Canik Müddü 4,657 119,5

Bayburd, Erzurum, Karahisar-ı şarkî, Kemah, Gürcistan, Kütahya Müddü 20 513,12

Harput, Mardin, Siverek Müddü 8 205,248

Karaman Müddü 24,945 640

Kayseri Müddü 15-16 384,84-410,496

Menteşe Müddü 2,5 64,14

Samsun Müddü 21,59 554,16

Sultanönü Müddü 3,64 93,5

Ağırlık Ölçüleri

Okka 

Kıyye, vukıyye ve vakıyye gibi adlarla da anılan okka Osmanlı imparatorluğunda en yaygın olarak kullanılan 
ağırlık ölçüsüdür. Okka, 400 dirhem=4 ratl-ı rûmî (1,282945 kg) ağırlığındadır. Okkaya tam anlamıyla bir Osmanlı 
ölçüsü gözüyle bakılabilir. Kaynaklarda ufak tefek farklılıklar dışında temelde 400 dirhemdir. Bu farklılıklar kanaa-
timizce dirhem değerlerinin farklı olarak alınmasından kaynaklanmaktadır. Gerçi R. Kasaba okkanın farklı bölgeler-
de farklı değerlere sahip olduğunu söylemiştir86. Muhtemelen Kasaba’nın kastettiği ukiyye olmalıdır. Standart okka 
değerini 1,28 kg, 1,2288 kg, 1,248 kg, 1,280 kg, 1,225 kg, 1,25 kg verenler vardır. Fakat bu küçük farklar dirhemin 
değerinin farklı alınmasından kaynaklanmaktadır. Bazıları dirhemi 3,207 gr alırken bazıları 3,072 gr olarak hesapla-
mışlardır. İnalcık ise standart Osmanlı okkasını 4 rıtl-ı rumi=400 dirhem=1,282945 kg olarak vermiş, farklı okkaları 
söyle sıralamıştır: Mezopotamya (ağır okka) 3,210 kg Mısır ve Cidde (19. yy) 1,050 kg Arnavutluk 1,412 kg87. Liva-i 
Aydın kanunnâmesinde “Liva-yı Aydın” okkasının 300 dirhem olduğu görülmektedir88. Yine, F. Emecen Saruhan 
bölgesinde kullanılan okkanın İstanbul okkasından farklı olmasının muhtemel olduğunu söylemektedir89. Abdülaziz 
devri sadrazamlarından olan Ahmet Esat Paşa Muş okkasının değerini 500 dirhem olarak vermiştir90. Van okkası için 
460-470, Bayezid ve Hoy okkasını 700, Basra okkasını 550 dirhem verenler de vardır91. Bunlar dışındaki okka değer-
leri birbirlerine oldukça yakındır. Bunların yanı sıra Faroqhi 1,2344 kg’lık bir Karaman kıyyesinden bahsetmektedir92. 
Ancak sırasıyla 3,072 ve 3,207 gr’lık dirhemleri esas alırsak okkanın 1228,8 veya 1282,8 gr olduğunu buluruz ki 
standart okkanın bu değerlerden biri olması gerekir93. 

86 Reşat Kasaba, The	Ottoman	Empire	and	The	World	Economy-The	Nineteenth	Century, State University Of Newyork Press, Albany, 1988, s. 
117.

87 İnalcık, Osmanlı	İmparatorluğu	Klasik	Çağ	1300-1600, Çev. Ruşen Sezer,  İstanbul 2004. s. 253; OEST	1, s. 446.
88 OK  2, s.157.
89 Feridun Emecen, XVI.	Yüzyılda	Manisa	Kazası,	Ankara 1989, s. 250. 
90 Arseven, Sanat	Ansiklopedisi, c. III, s. 1567.
91 P.G. İnciciyan, “XVIII. Asrın Sonunda Osmanlı Devleti, Tartılar ve Ölçüler”, Hayat	Tarih	Mecmuası, c. 2, sayı 8 (Eylül 1965), s. 72.
92 S. Faroqhi, Osmanlıda	Kentler	ve	Kentliler, Tablo 33.
93 Taşkın, s. 96-97.
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Tablo 3. Osmanlı İmparatorluğunda Okka

Ölçü Adı Kullanıldığı Yer Değeri Gr-Kg Karşılığı

Stardart Okka Anadolu 400 dirhem 1,2828 kg

Aydın okkası Liva-i Aydın 300 dirhem 0,962 kg

Muş Okkası Muş 500 dirhem 0,641 kg

Mezopotamya (Ağır okka) 3,210 kg

Mısır ve Cidde 19. yüzyıl 1,050 kg

Arnavutluk 1,412 kg

Van Okkası 460-470 dirhem 1,475 kg

Bayezid ve Hoy Okkası 500 dirhem 0,641 kg

Basra okkası 550 dirhem 1,763 kg

Dirhem  

İslam dünyasında en çok kullanılan ağırlık ölçülerinden biri dirhemdi. Kökeni Yunanlıların drahmi’sine dayanır. 
Fakat dirhem kullanıldığı bölge ve zamana göre değişiklik göstermektedir. Bu durum maalesef dirhemin asıl ağırlı-
ğının öğrenilmesinde karışıklığa yol açmaktadır. Burada bilinmesi gereken dirhemin İslam toplumlarında veya İslam 
coğrafyalarında sabit bir değerinin olmadığıdır. Geleneksel İslam kaynakları dirhemi 14 kırat olarak göstermişlerdir. 
Önceleri dirhemin 20, 10 ve 12 kırat takdir edilmesi çeşitli tartışmalara yol açtığından Hz. Ömer zamanında bu üç 
dirhemin ortalaması alınarak 14 kırat üzerinden kullanılması kabul edilmiştir. Fakat kırat’ın ağırlığı konusunda da 
kesin bir rakam yoktur. Bu yüzden dirhem bazı yerlerde 3,2075 gram gösterilmiştir. Bu ağırlığın 400 katı okka itibar 
olunmuştur. Bazı yerlerde bir buçuk dirhem bir miskal itibar olunmuştur. Miskalin dörtte birine bir denk, dengin altıda 
birine çekirdek, dörtte birine ise kırat denirdi. Kıratın dörtte biri buğday, buğdayın dörtte biri fitil, fitilin yarısı nekir, 
onun yarısı kıtmir, onun yarısı zerre diye anılırdı. Dirhem, aynı zamanda bir dirhem gümüş ağırlığında olan para 
ünitesi karşılığında, kullanılırdı. Yalnız bunun ağırlığı 3,2075 gram olmayıp örfî dirhem 14 kırat yani 2,8065618 gr 
olarak kabul edilmiştir. Bizans ve erken İslam dirhemi 3.125 gr’dır. Tebrizî dirhem 1700’e kadar parada 3.072 gr’dır. 
Dımışkî dirhem ise 3,086 gr’dır94. Fakat II. Mehmed’den başlayarak II. Abdülhamid devirlerine kadar çeşitli tarihlerde 
kullanılmış 32 adet 1 dirhemlik Osmanlı dirhem ağırlıklarının ortalaması 3,14875 gr bulunmuştur95. Evliya Çelebi’ye 
göre İran’da kullanılan dirhem 33 arpa ağırlığında, Mısır’da ise 40 semin arpa ağırlığındadır96.

Batman /Menn

Anadolu’da kullanılan en önemli ağırlık birimlerinden biri batmandır. Pirinç, sabun, helva, boya, iplik, demir, 
bakır, gön, deri vs. gibi maddelerin tartılmasında kullanılan batman yörelere göre farklılık gösteriyordu. Ölçülen mad-
deye göre ağırlığı 2-6 okka arasında değişmektedir. Pagelotti, 1340’larda ziyaret ettiği önemli bir ticaret merkezi olan 
Ayasluk (Efes)’ta batman’ın 32 Cenova libresi’ne (10,144 kg) eşit olduğunu belirtmiştir97. Nitekim beylikler döne-
minde batman’ın 10-15 kg arasında bir ölçü birimi olduğu söylenmektedir. Kaynaklarda menn veya menne olarak da 
geçen batman, alan ölçümünde de kullanılmaktaydı. Alan ölçüsünü batman cinsinden belirlerken muhtemelen belli bir 
miktarda ekilen tohum veya alınan mahsulün araziye oranı esas alınmıştır. S. Sami batmanın mayiat ve hububat için 
kullanılan bir ölçü olup 2-8 okka arasında değiştiğini kaydeder. Ancak 2 ila 6 okka arasında bir ağırlığa sahip olduğu 
görüşü de vardır98. Buna karşılık H. Sahillioğlu 1 batmanı 620 dirhem olarak vermiştir99. Osmanlı ülkesinde yörelere 

94 Pakalın, “Dirhem”, Tarih	Deyimleri	ve	Terimleri	Sözlüğü;	Ali Himmet Berki, “Dirhem”,	Vakfa	Dair	Yazılan	Eserlerle	Vakfiye	ve	Benzeri	
Vesikalarda	Geçen	Istılah	ve	Tâbirler,	2. baskı, Ankara; Hinz, s. 3;	OEST	1,	s. 442; Halil Sahillioğlu, “Dirhem”,	DİA, c. 9, s. 368-371; Taşkın, 
s.27-28)

95 Kürkman, s. 351 vd.
96 Evliya	Çelebi	Seyahatnamesi		4.	Kitap,	Topkapı	Sarayı	Bağdat	305	Numaralı	Yazmanın	Transkripsiyonu-Dizini,	(EÇS 4), (Yücel Dağlı-Seyit 

Ali Kahraman-Robert Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi Bankası yay., İstanbul 2001, s. 232;	Evliya	Çelebi	Seyahatnamesi		10.	Kitap,	Top-
kapı	Sarayı	Kütüphanesi	Bağdat	306,	Süleymaniye	Kütüphanesi	Pertev	Paşa	462,	Süleymaniye	Kütüphanesi	Hacı	Beşir	Ağa	452,	Numaralı	
Yazmalarının	Mukayeseli	Transkripsiyonu	-	Dizini,	(EÇS	10),	(Yücel Dağlı-Seyit Ali Kahraman-Robert Dankoff neşri) 1. baskı, Yapı Kredi 
Bankası yay., İstanbul 2007, s. 221.

97 Cengiz Kallek, “Batman”, DİA,	c. 5, s. 199.
98 M. Z. Pakalın, Osmanlı	Tarih	Deyimleri	ve	Terimleri	Sözlüğü, I, İstanbul, 1971, s. 174.
99 Halil Sahillioğlu, “XVIII. Yüzyıllarda Sanayi Bölgelerimiz ve Ticarî İmkânları”, Belgelerle	Türk	Tarihi	Dergisi,	c. 11, (Ağustos 1968), s. 61-66.
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göre değişen batman çeşitleri bulunmaktaydı. Arap coğrafyasında kullanılan batman, menn seklinde ifade ediliyordu. 
Fakat bu coğrafyada batman’dan çok rıtl ağırlık birimi olarak kullanılmaktaydı. Bazı bölgelerde menne rıtl denildi-
ğine de rastlanmaktadır. Nitekim Mekke ve Medine’de ortaçağın sonlarına kadar kullanılan ve bazı kaynaklarca 260 
dirheme eşitlenen ölçü birimi rıtl olarak adlandırılırdı. 

Batman’ın 7,4 kg’lık bir birim olduğunu, ancak Anadolu menn’inin değerinin 5 ila 8 kg arasında değiştiği de 
belirtilir. Bazıları bu değeri 7,3 kg olarak vermiştir100. 

Halil İnalcık menni ağır ve hafif olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Ağır men 12 okka (15,288 kg) hafif menn ise 
6 okka (7, 696 kg) idi. Bundan başka 12 (16,036 kg) okkalık başka bir menn de kullanılırdı101. Aynı yazar batman ile 
menn’i ayrı ayrı vermiştir. Standart batmanın 18 okka veya 23 kg (72 lidre=7200 dirhem=23.094 kg) ve 19. yüzyılda 
Anadolu’da ise 7,694 kg olduğunu belirtmektedir102. Yine İnalcık’a göre 15. yüzyılda Bursa’da kullanılan batman 15-
16 (19,245-20,528 kg) civarındadır. Musul’da ipek için 800 dirhem (2,566 kg)’dır103. 

Kefe’de ise standart menn 833 gram’dır104. Adana’da 19. yüzyılda 4,848 kg, Antep’te 720 dirhem, Bağdat’ta 6 
okka, Basra’da 1675’te 10,886 kg, Bayburd’da 12 nügi (bb), Bursa’da 15. yüzyılda 15-16 okka yani 19,245 kg-20,528 
kg, Behisni, Hısn-ı Mansur, Gerger, Kahta’da 6 kg, Çemişgezek’te 1800 dirhem, Diyârbekir’de 1580 dirhem (5,067 
kg), Erivan’da 3,36 kg, Erzincan’da 1920 dirhem (12 nügi ki her biri 160 dirhem), Erzurum ve Bayburt’ta 12 nügi (her 
biri 200 dirhem), Gümüşhane’de 6 okka, Harput’ta 1800 dirhem, Kastamonu’da 8,2 kg veya 7,6 kg, Kemah’ta 12 nügi 
(her biri 170 dirhem), Küre’de 9 okka/11,52-11,545 kg, Mardin’de 12 nügi (her biri 78 dirhem), Erciş ve Bargiri’de 6 
vukiyye, Siird’te 6 okka, Sivas’ta 18 okka, 18. yüzyılda ise 3 kg, Urfa’da 19. yüzyılda 2,309 kg idi (Tablo 3).

Adana Batmanı: 19. yüzyılda 4,848 kg ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimidir105.
Antep Batmanı: 720 dirhem (2,3 kg) değerinde bir ağırlık ölçüsü birimidir106.
Amid Menni (Batmanı): Amid menni olarak geçer. 1518 tarihli Diyarbekir vilayeti kanunnâmesine göre 1580 

dirhem ağırlığında bir ağırlık ölçüsü olup 5,067 kg eder107.  
Bağdat Menni: 6 okka (7,696 kg) değerinde bir ağırlık ölçüsü birimidir108. W. Barret 1584’te Bağdat mennini 

7,22 (= 3,275 kg.) olarak vermektedir. XX. yüzyılın başında Osmanlı Bağdat menni 19 okkaya (= 24,375955 kg.) 
muadildi109. 

Basra Menni:  W. Barret 1584’te Basra mennini 25,725 ağırlık poundu (11,6688 kg.) olarak belirlemiştir. J. 
Fryer’e göre ise 1675’te 28 sîrlik Basra menni 24 pounda (10,886 kg.) denktir. Walter Hinz bunun 3600 dirhemlik 
Osmanlı veznesi (11,546505 kg.) olabileceğini söylemektedir110. 

Bayburd Batmanı: 1530 tarihli Bayburd kanunnâmesine göre 12 nügi değerinde bir ağırlık ölçüsü birimidir111. 
Nügi 200 dirhemdir. Bir nügi 641,4 gr eder. Bu durumda Bayburd menni (12x641,4) 7,696 kg etmektedir. Bu da 6 
okkaya denk gelir.

Bursa Batmanı: 15. yüzyılda 15-16 okka civarında gelen bir ağırlık ölçüsü birimi olup 19.245-20,528 kg eder112.
Behisni Batmanı: 6 kg değerinde bir ağırlık ölçüsü birimidir113.
Çemişgezek Menni : 1800 dirhem yani 5,772 kg değerinde bir ağırlık ölçüsü birimidir114.
Erzincan Batmanı: Hasan Padişah Batmanı olarak da geçer. Aşağıda malumat verilmiştir.
Erzurum Batmanı: III. Murad devri Erzurum ihtisab kanunnâmesine göre 12 nügi olan bir ağırlık ölçüsü birimi. 

Nügi ise 200 dirhem olup 12 nügi 2400 dirhem eder. O da 7,69 kg karşılık gelir115.

100 Cengiz Kallek, “Men”, DİA,	c. 29, s. 105.
101 İnalcık, Metrology, s. 340-341.
102 İnalcık, H. İnalcık, “Osmanlı Pamuklu Pazarı, Hindistan ve İngiltere Pazar Rekabetinde Emek Maliyetinin Rölü”, ODTÜ	Geliştirme	Dergisi,	

1979-80, Özel Sayısı, s. 3; aynı yazar,	Osmanlı	İmparatorluğu	Osmanlı	İmparatorluğu	Klasik	Çağ, s. 248; aynı yazar, OSET	1, s. 445.
103 OSET	1,	s. 441.
104 Y. Öztürk, Kefe	Sancağı,	s. 325.
105 OSET	1,	s. 441; İnalcık,	Metrology,	s. 340; Taşkın, s. 17.
106 Hüseyin Özdeğer, “Antep’te Pazar Ekonomisi (16. Asırda Antep Pazarları ve Alınan vergiler)”, Türk	Dünyası	Araştırmaları	Dergisi, sayı 18, 

İstanbul 1982, s. 167.
107 Barkan, Kanunlar,	s. 146; M. Mehdi İlhan, Amid	(Diyarbakır), Ankara 2000, s. 179.
108 OK 5, s. 185; G. Young ise 19 okka (24,394 kg) olarak vermektedir. Ancak bu değer 19. yüzyıl içindir (İnalcık, Metroloji, s.45); Taşkın, s.17.
109 C. Kallek, “Men”, DİA,	c. 29, İstanbul 2004, s. 106.
110 C. Kallek, “Men”, DİA,	s. 106; Taşkın, s. 17.
111 “Ve livâ-i mezbûrede mer’î ve mütedâvil olan batman on iki nügi ve nügi ikiyüz dirhem olub ki bir batman derâhim hesâbı üzere iki bin dört 

yüz dirhem olub…”, OK	5,	s. 515.
112 Arseven, Sanat	Ansiklopedisi,	c. III, s. 1563-1564.
113 Mehmet Taşdemir, XVI.	Yüzyılda	Adıyaman	(Behisni,	Hısn-ı	Mansur,	Gerger,	Kahta	Sosyal	ve	İktisadi	Tarihi), Ankara 1999, s. 163.
114 Ünal, XVI.	Yüzyılda	Çemişgezek	Sancağı, s. 106.
115 OK	8, s. 342.
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Gerger Batmanı: 6 kg değerinde bir ağırlık ölçüsü birimidir116.
Gümüşhane Batmanı: 6 okkalık bir ağırlık ölçüsü birimi. Bayburd batmanı ile aynıdır.
Harput Menni: 1800 dirhemlik (5,530 gr) bir ağırlık ölçüsü. Buna Harput Batmanı da denir. 1518 tarihli Harput 

Kanunnâmesinde geçer117.
Hasan Padişah Batmanı: 1920 dirhem yani 6,157 kg ağırlığında bir ağırlık ölçüsü. 1516/922 tarihli Erzincan 

Kanununda geçer: “Harîr yükü olsa on batman hâlis ibrişimi olanın iki batmanın aşağı vurup sekiz batmanın hesâb 
idüp bâc alurlar imiş Batman olan on iki nügi imiş ve her nügi yüz altmış dirhem olur imiş ve her batman bin dokuz 
yüz yirmi dirhem olur imiş bu zikr olan Hasan Padişah batmanıdır”118.

Hısn-ı mansur Batmanı: 6 kg değerinde bir ağırlık ölçüsü birimidir119.
Hünkârî Batman: Altı okkalık bir ağırlık ölçüsü. Okka 1283 gr olduğuna göre 7.698 kg gelir. 1727/1140 tarihli 

Ahvâl-i kanun-ı Eyâlet-i Gence’de geçer. İpek ölçmekte kullanılır120.
Kahta Batmanı: 6 kg değerinde bir ağırlık ölçüsü birimidir121.
Kastamonu Batmanı: 7,6122 veya 8,2123 kg değerinde bir ağırlık ölçüsü birimidir.
Kemah Batmanı: 6,542 kg gelen bir ağırlık ölçüsü birimi. 1516 tarihli Kemah sancağı kanunnâmesine göre her 

batman 12 nügi’dir. Nügi ise 170 dirhemdir124.
Küre Batmanı: 9 okka (11,545 kg) değerinde bir ağırlık ölçüsü birimidir125. Suraiya Faroqhi Küre’de 830 bat-

man bakırın 9.562 kg olduğunu kaydetmektedir126 ki, bu da küre batmanının 9 okka olduğunu göstermektedir.
Mardin Batmanı: 3 kg civarında bir ağırlık ölçüsü birimi. Mardin kanunnâmesinde 12 nügi denilmektedir. Mar-

din nügisi ise 78 dirhemdir127.
Sivas Batmanı: Rum eyaletine tâbi Sivas sancağı kanunnâmesine göre 18 vukiyye gelen bir ağırlık ölçüsü birimi 

olup 23 kg civarındadır128. 
Siird Batmanı:  6 okkalık bir ağırlık ölçüsü birimi olup 7,696 kg eder129.

Tablo 4.  Anadolu Sancaklarında Batman

Ölçü Adı Kullanıldığı Yer Değeri Gr-Kg Karşılığı Açıklama

Amid Batmanı (Menni) Diyârbekir 1580 dirhem 5,067 kg
Erzurum Batmanı Erzurum 2400 dirhem 7,69 kg
Sivas Batmanı Rum eyaleti 18 vukiyye 23 kg
Hasan Padişah Batmanı Erzincan 1920 dirhem 6,157 kg
Hünkârî Batman Gence 6 okka
Adana Batmanı Adana 3,77 okka 4,848 kg (19. Yüzyıl)
Antep Batmanı Antep 720 dirhem 2,3 kg
Bağdat Menni Bağdat 6 okka 7,6968 kg
Basra Menni Basra 8-9 okka 10,886-11,6688 kg 1584, 1675
Bayburd, Gümüşhane Bayburd 12 nügi (2400 dirhem), 6 okka 7,696 kg 1530
Bursa Bursa 15-16 okka 19.245-20,528 kg 15. yüzyıl

116 M. Taşdemir, XVI.	Yüzyılda	Adıyaman,	s. 163.
117 Ünal, Harput	Sancağı,	s. 245.
118 OK	3,	s. 295.
119 M. Taşdemir, XVI.	Yüzyılda	Adıyaman, s. 163.
120 Barkan, Kanunlar,	s. 196; OK	11,	s. 549.
121 Mehmet Taşdemir, XVI.	Yüzyılda	Adıyaman, s. 163.
122 Ahmet Kangal, Türkmenin	Kaidesi	Kastamonu,	XV.-XVIII.	Yüzyıllar	Arası	Şehir	Hayatı,	Ankara 2004, s. 130.
123 Ahmet Rıfat Güzey, “XVII. Yüzyıl Sonu XVIII. Yüzyıl başlarında Kastamonu”, I.	Kastamonu	Kültür	Sempozyumu	Bildirileri,	21-23	Mayıs	

2000,	Kastamonu 2001, s. 131.
124 OK	3,	s. 301.
125 Talat Mümtaz Yaman, “Küre Bakır Madenine Dair Vesikalar”, Tarih	Vesikaları,	1/4, (Aralık 1942), s. 280.
126 Suraiya Faroqhi, Osmanlı’da	Kentler	ve	Kentliler, s. 220.
127 OK	3,	s. 273.
128 “Batman dahi on sekiz vukiyyedir”, OK	8,	s. 437.
129 Arseven, Sanat	Ansiklopedisi,	c. III, s. 1563.
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Behisni, Hısn-ı Mansur, 
Gerger, Kahta 6 kg 16. yüzyıl

Çemişgezek 1800 dirhem 5,772 kg 16. yüzyıl
Erzincan Batmanı Erzincan 12 nügi (1920 dirhem) 6,157 kg 1522
Erzurum Batmanı Erzurum 12 nügi (2400 dirhem) 7,696 kg 1530
Gümüşhane Gümüşhane 6 okka 7,696 kg
Kastamonu Batmanı Kastamonu 7,6-8,2 kg 16., 18. Yüzyıl
Kemah Batmanı Kemah 12 nügi (2040 dirhem) 6,542 kg 16. yüzyıl
Küre Batmanı Kastamonu-Küre 9 okka 11,545 kg 16-17. yüzyıl
Mardin Batmanı Mardin 12 nügi (936 dirhem) 3 kg 16 yüzyıl
Siird Batmanı Siird 6 okka 7,696 kg

Kantar

Kantar ağır şeyleri tartmakta kullanılan bir tartı âleti olduğu gibi aynı zamanda ağırlık ölçülerinden biri olup 44 
okka yani 56,452 kilograma bedeldi. Ancak yörelere göre farklılık gösterirdi. Arap ülkelerinde 1 kantar 100 ratl yani 
45 kg idi. 19. yüzyılda Anadolu’da 180 okka yani 230.922 kg’dı. Bursa kantarı 43,5 kg’dı. 19. yüzyılda Suriye’de 
200 okka yani 242.400 kg; 19. yüzyılda Mardin’de 240 okka yani 307.896 kg; 19. yüzyılda Halep’de 250 okka yani 
320.725 kg; Cenova’da 100 rottolo yani 47.600 kg idi130 (Tablo 5).

Tablo 5. Osmanlı İmparatorluğunda Kullanılan Çeşitli Kantar Değerleri

Ölçü Adı Kullanıldığı Yer Değeri Gr-Kg Karşılığı

Standart kantar 44 okka 56,452 kg
Arap ülkeleri 100 ratl 45 kg
Kantar Anadolu 19. yüzyıl 180 okka 230,922 kg
Burs Kantarı Bursa 43,5 kg
Suriye Suriye 19. yüzyıl 200 okka 242,400 kg
Mardin 240 okka 307,896 kg
Halep 250 okka 320,725 kg
Cenova 100 rottolo 47,600 kg

Yük (Hıml)

Yük, hububat, ipek, madenler ve çeşitli malların ölçümünde kullanılan ağırlık ölçülerinden biridir. Yük’le kast 
edilen esasen at, eşek, katır veya deve gibi bir yük hayvanının taşıdığı miktardır. Kilede olduğu gibi yük’de de belirli 
bir standart yoktur. Her yöreye göre değişmektedir131. Genellikle de kileden daha büyük bir ağırlık ölçüsüdür. Sancak 
kanunnâmelerinde yük’ün mikdarı okka (vukiyye) veya kile olarak verilmiştir. Öte yandan yük tâbiri ağırlık ölçüsü 
olduğu kadar gibi para için de kullanılmaktadır132. 

At ve Katır Yükü: Bir atın taşıyabileceği yük. Yük atı başına en fazla 2,5 kantar, 5,5 kile veya 110 okkaya eş 
değer bir ağırlıktır. 1 kantar 56,452 kg olduğuna göre 2,5 kantar yani 141,13 kg eder133. Mardin134 ve Ruha135 kanun-
nâmelerine göre at ve katır yükü 8 boğça olup 32 menn-i Amidî’dir. Menn-i Amidî veya Amid batmanı 1580 dirhem-
dir. Dirhemi 3,207 gr olarak alırsak 1580x3,207=5,067 eder. Bu durumda at yükü Mardin ve Urfa’da  (32x5,067)= 
162,144 kg eder. İnalcık katır yükünü 60-80 kg arasında vermiştir136.

Deve Yükü: Kaynaklarda himl olarak da geçen deve yükü 180 okka (230,76 kg) sayılırsa da Anadolu’da yolun 
düz, ya da dağlık oluşuna göre deveye vurulan yük 390 kg ile 735 kg arasında değişmektedir137. İnalcık deve yükünü 

130 İnalcık, Metroloji, s. 36; OEST	1,	s. 443; Hinz, s. 30-33
131 İnalcık, “Yük (himl) in Ottoman Silk Trade, Mining and Agriculture”, Turcica,	XV (Louvain, 1984), s. 131-156.
132 Ünal, “Yük”, Osmanlı	Tarih	Sözlüğü.
133 Rhoads Murphey, Osmanlı’da	Ordu	ve	Savaş	1500-1700,	çev. M. Tanju Akad, İstanbul 2007, s. 100-101.
134 Nejat Göyünç, XVI.	Yüzyılda	Mardin	Sancağı,	Ankara 1991, s. 164,170, 173.
135 Ahmet Nezihi Turan, XVI.	Yüzyılda	Ruha	(Urfa),	Şanlıurfa 2005, s. 178.
136 İnalcık, OEST	1, s. 
137 Orhan Şaik, Gökyay, “Halk Dilinde Ölçü Birimleri”, Türk	Folklor	Araştırmaları,	1981/1,	Ankara	1981,  s. 41-58.
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200-300 kg arasında vermektedir138. Deve yükü Irak’ta teorik olarak 300 menn’den ya da her biri 130 dirhem olan 
600 rıtl’dan ibretti. Bu da 243,75 kg ederdi. 1518’de Doğu Anadolu’nun gümrük oranları da buna benzer bir sonuca 
götürmektedir139. Tavernier, bazı develerin 500 kg yük taşıyabileceğini hatta gümrüğe yaklaşıldığında tüccarların de-
vecilerle anlaşarak daha az vergi vermek için bir deveye 750 kg yük yüklediklerini kaydediyor140. Osmanlılar develer 
için 190 okkalık (243.779 kg) üst sınır kabul etmişlerdir. Fakat kısa mesafeler için 200 okkaya (256.600 kg) çıkabil-
mekteydi. Bu miktarın üzerindeki ağırlık uzun mesafeler için hayvanın sağlığı için bir tehdid kabul edilmişti. Fakat 
çok defa develere yüklenen yük ortalama 140 okka (179.620 kg)’dır141. 1566 tarihli Ruha sancağı kanunnâmesine 
göre deve yükü 12 boğçadır. Her bir boğça da 4 menn-i Amidî eder. Bu durumda deve yükü 48 menn-i Âmidî’dir. 
Âmid meni 1580 dirhem yani 5,067 kg’dır. Buna göre Urfa’da deve yükü 243,25 kg olur142. 1548 tarihli Şam eyaleti 
kanunnâmesine göre Gazze’de satılan pirinç için deve yükü 130 rıtl’dır. Şam rıtl’ı 480 dirhem olduğuna göre deve 
yükü yaklaşık 154 kg olur143.

Öküz Yükü: Öküz yükü aslında bir çift öküz koşulu öküz arabasının taşıyabileceği yüktür. Bunda da öküz başına 
18 kile (461.808 kg) hesap edilmiştir. Bu durumda bir çift öküz koşulu bir araba 923.6 kg yük taşıyabilmektedir144. 
Savaşlarda erzak ve mühimmat naklinde öküz arabaları sık sık kullanılmaktadır.

Eşek Yükü: W. Hinz’e göre 13. yüzyılda bir eşek yükü 83,5 kg idi145.
İpek Yükü: Bir hayvanın taşıyabileceği ipeğe bir yük denilir. Buradaki hayvan devedir. Her yük ikiye bölünerek, 

bir parçasına tay denilmiştir. Her yük 4 bohça ve her bohça da 8 batman veya men’dir. O halde bir yük ipek 32 batman 
demektir. Fakat batman her yöreye göre değişen bir ağırlık birimidir. Dalsar’a göre 1 batman 14 lüdre’dir. Lüdre 112, 
113 veya 176 dirhem olduğuna göre bir yük ipek 448 lüdre gelir. Bazı vesikalarda bir yük 444 lüdre denilmektedir. 
Lüdre 176 dirhem üzerinden hesap edilirse 176x3.2=564 gr’dır. O da 564x444=250.416 eder. Bu da bir yük ipeğin 250 
kg civarında olduğunu ortaya koyar146. 

Tablo 6.  Anadolu Sancaklarında Kullanılan Yük

Ölçü Adı Kullanıldığı Alan Değeri Gr-Kg

At Yükü Her türlü eşya 2,5 kantar 141,13 kg
At Yükü Mardin ve Urfa 8 boğça 162,44 kg
Katır Yükü İnalcık’a göre 60-80 kg
Deve Yükü Standart 180 okka 230,76 kg
Deve Yükü İnalcık’a göre 200-300 kg
Deve Yükü Doğu Anadolu ve Irak’ta 600 rıtl 243,75 kg
Deve Yükü Uzun mesafe üst sınır 190 okka 243,779 kg
Deve Yükü Kısa mesafe 200 245,600 kg
Deve Yükü Ortalama 140 okka 179,620 kg
Deve Yükü Urfa 12 boğça 243,25 kg
Deve Yükü Gazze pirinç için 130 rıtl 154 kg
Öküz Yükü Bir çift öküz koşulu araba 923,6 kg
Eşek Yükü W. Hinz’e göre 83,5 kg
Deve Yükü İpek için 250 kg

Diğer Ağırlık ve Hacim Ölçüleri

Anadolu sancaklarında Osmanlı imparatorluğunun her tarafında kullanılan kantar, batman, okka gibi ağırlık öl-

138 İnalcık, aynı	eser,	s. 442.
139 Garo Kürkman, Anadolu	Ağırlık	ve	Ölçüleri,	İstanbul 2003, Sözlük kısmı, 335-417.
140 Tavernier, Jean-Baptiste, Tavernier	Seyahatnamesi,	Çev. Teoman Tunçdoğan, İstanbul 2006, s. 154.
141 Murphey, aynı	eser,	s. 101.
142 “Ve deve yükü on iki boğça imiş ve her bir boğça dahi dört menn-i Amidî olup ki her deve yükü kırk sekiz menn-i Amidî olur”, Nezihi Turan, 

XVI.	Yüzyılda	Ruha	(Urfa),	s. 178; ayrıca OK	5, s. 493.
143 Ahmet Akgündüz, Osmanlı	Kanunnâmeleri,	c. 7, s. 46.
144 Murphey, aynı	eser,	s. 102.
145 Hinz, s. 17.
146 F. Dalsar, Türk	Sanayi	ve	Ticaret	Tarihinde	Bursa’da	İpekçilik,	İstanbul 1960, s. 146-147.
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çülerinin yanında mahallî ölçü birimlerine de rastlanmaktadır. Hububat ölçülerinde olduğu gibi bu konuda da yörelere 
göre çeşitlilik göze çarpmaktadır. Bunlar alfabetik sırasıyla aşağıda verilmiştir. Hacim ölçülerinin belirli bir ağırlığı 
da olduğundan aynı zamanda ağırlık ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden ikisini bir arada vermeği münasip 
gördük.

Arpa: Eskiden daha çok kuyumcular tarafından kullanılan 0,048 gr ağırlığa eşit bir ağırlık ölçüsü birimidir. 
Ağırlık ölçüsü birimi olarak arpa, kabuksuz ve iki ucu kesilmiş bir arpa tanesi ağırlığı demektir. Arpa’yı yarım habbe, 
yani yaklaşık 35,5 miligrama kabul edenler de vardır. Öte yandan kıymetli madenler, taşlar ve eczacılıkta kullanılan 
habbe’nin ağırlığı her yerde aynı değildir. Mesela habbeyi 50,04 mg kabul edenler de vardır. Bu durumda yarım habbe 
gelen arpa 25,02 mg olmaktadır. Aynı zamanda altı arpa karın karına gelirse bir parmak denilen bir uzunluk ölçüsü 
ortaya çıkardı. Arpa’yı 2,16 mm kabul edenler vardır147. 

Astar: 4,5 miskal, 6 dirhem’lik ağırlık ölçüsü birimidir148.
Bağdadî: Kırat’ın ¼’ü kadar gelen ağırlık ölçüsü birimi. 0,0501 gr eder. Bu aynı zamanda buğday ölçüsünün de 

ağırlığını verir149.
Balya: Daha çok pamuk, yün, iplik ve ipek için kullanılan bir ölçü birimidir. 19. yüzyılda pamuk ticaretinde 

yaygın olarak kullanılan balya150, mahsule ve zamana göre değişiyordu151. 1 balya pamuk 1 kantar (56,452 kg), 1 bal-
ya yün 220 kg, 1 balya temiz ipek 100 okka152, 1 balya tiftik ipliği 75-100 okka153 değerinde idi. Pamuk balyalarının 
genellikle 196 kg olduğu ileri sürülmektedir154. Bunun yanı sıra ipek balyalarının miktarı taşıyıcı hayvanlara göre de 
değişmekteydi. Örneğin bir balya ipek deveye yüklenmişse 25 batman (yaklaşık 300 livres155), katır üzerinde ise 15-16 
batman (yaklaşık 180 livres) kadardı. Bu durumda bir livre 400 gr hesabıyla, bir balya ipek taşıyıcı hayvana göre 72-
120 kg arasında olmaktadır156. Diğer yandan, balya’ın ferde olarak da bilindiği ve 100 okkalık (128 kg) bir ağırlığı ifa-
de ettiği tesbit edildiği157 gibi ferde’nin 1600 yılında İstanbul’da 70-90 okka (89,796 kg) olduğu da belirtilmektedir158.

Bardak: Tulumdan az ölçekler için kullanılan bir ölçü birimi olduğu anlaşılmaktadır. Yağ için 10 men, yani 8,3 
kg ağırlığında idi. Şıra için de kullanılırdı. 1518 tarihli Ergani kanunnâmesinde bağları olan gayrimüslimlerden hane 
başına 6 bardak şıra alınmaktadır. Her bir bardak 1 tenge (2 akça)’dir. Ancak bardağın ne kadar şıra aldığı belirtilme-
miştir159.

Boğça: Osmanlılarda kullanılan, her biri 1580 dirhem yani 4 batman gelen bir ağırlık ölçüsü birimi olup 20,268 
kg eder160. Küçük, yaklaşık olarak yedi kilo ağırlığında bir tütün balyası veya dengine de boğça denilmektedir161. 1565 
tarihli Ruha sancağı kanunnâmesine göre deve yükünün onikide biri. Her boğça dört Amid menni’dir. Amid menni 
1580 dirhemdir. Bu da (1580x3,2075)=5,06785 kg eder. Bu durumda bir boğça (5,06785x4=) 20,275 kg demektir162.

Cerik: Giresun’da kullanılan ve beş okka 100 dirhem (6,734 kg) ağırlığında olan bir ölçüdür. Dört cerik bir 
İstanbul kilesi ederdi163.

Cert: Iğdır’da 100 gr’lık ağırlıgı ifade eden bir ölçüdür (Taşkın 20)164.
Cibre: Üzüm sıkıldıktan sonra kalan artık, cıvıra dendiği gibi şıranın ölçüldüğü bir ölçeğe de cibre denilmektedir165.
Çeki: Türkçe tartmak anlamındaki çekmek kelimesinden gelen çeki tabiri odun, taş, odun, kireç ve sairenin 

147 Gökyay, s. 43; Sertoğlu, Osmanlı	Tarih	Lugati;	Taşkın 12; Kürkman, s. 335.
148 Hayatizade Mustafa Feyzi Efendi, Yabani	Bitkiler	Sözlüğü,	I. c., hzr. Hadiye Tuncer, Ankara 1974, s. 363.
149 Taşkın, s. 13.
150 Reşat Kasaba, The	Ottoman	Empire	and	The	World	Economy-The	Nineteenth	Century,	s. 117.
151 Roger Owen, The	Middle	East	In	the	World	Economy	(1800–1914),	London-Newyork, 1981, s. XIII.
152 Ahmet C. Gazioglu, Kıbrıs’ta	Türkler	(1570-1878),	Lefkoşa, 1994, s. 201-202.
153 H. Sahillioğlu, “XVIII. Yüzyıllarda Sanayi Bölgemiz ve Ticari İmkânları”, s. 62.
154 Donald Quataert, Sanayi	Devrimi	Çağında	Osmanlı	İmalat	Sektörü,	(çev. Tansel Güney) İstanbul, 2011, s. 12.
155 Livre, Avrupa ülkelerinde hem para hem de ağırlık ölçüsü olarak kullanılan bir birimdir (H. Sahillioğlu, “XVII. Yüzyılın Ortalarında Sırma-

keşlik ve Altın Gümüş İslemeli Kumaşlarımız”, Belgelerle	Türk	Tarihi	Dergisi,	16 (İstanbul, Ocak 1969), s. 51). Fransa’da 380 ila 550 gram 
arasında değişiyordu. Meselâ, Paris’te 489 gram ağırlığında idi (Necmi Ülker,	XVII	ve	XVIII.	Yüzyıllarda	İzmir	Sehri	Tarihi,	I,	İzmir, 1994, s. 
26).

156 Serap Yılmaz, “XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunda İpekli Dokuma Endüstrisine Genel Bir Bakış ve Fransa ile İpekli Kumaş Ticare-
ti”, X.	Türk	Tarih	Kongresi,	Ankara	22-26	Eylül	1986,	IV,	Ankara, 1993, s. 1655.

157 Robert Mantran, 17.	Yüzyılın	İkinci	Yarısında	İstanbul,	(çev. M. Ali Kılıçbay-Enver Özcan), Ankara, 1994, s. 194; aynı yazar, XVI-XVIII. 
Yüzyıllarda	Osmanlı	İmparatorluğu, (çev. M. Ali Kılıçbay), Ankara, 1995, s. 65. 

158 Halil İnalcık, The	Middle	East	and	the	Balkans	Otoman	Empire-Essays	on	Economy	and	Soceity,	Bloomington, 1993, s. 434.
159 Y. Öztürk, Kefe, s. 321; Barkan,	Kanunlar, s. 153; Taşkın, s. 15.
160 Hinz, s. 13.
161 Gökyay, s. 43.
162 OK	5,	s. 493;	OK	3,	s. 271.
163 Arseven, Sanat	Ansiklopedisi,	c. 3, s. 1563; Taşkın, s. 20.
164 Taşkın, s. 20.
165 Ünal, “Cibre”, OTS.
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tartılması için kullanılan eski bir ölçü birimi demektir. Genellikle taş ocakları, odun iskele ve depoları ile kapan ve 
çardaklarda kullanılan çeki aleti, bir ucunda yük koymaya mahsus ızgara kenarlıklı bir tabla, öbür ucunda ise çeki 
taşı bulunan uzun bir çeki kolunun ortasından asılı olduğu sabit üçayaklı bir sehpadan ibaret basit bir mekanizmadır. 
Genellikle taştan imal edildiği için çeki taşı adı verilen ağırlık birimi metalden de olabilirdi. Aletin ayarının bozulması 
ya da çeki taşının ağırlığının azaltılması suretiyle yapılacak hilelerin önüne geçebilmek için her ikisi de mühürlenirdi. 
Çeki, 175-195 okka (225-250 kg) arasında değişen değerlere sahipti. Ağır çeki diyebileceğimiz bu çekinin yanı sıra 
çok daha az ağırlıkları ifade eden çekiler de vardı. Osmanlı ülkesinde kullanılan çekilerin değerleri en yükseği 10 
kantar (1000 kg) ile İstanbul’da, en düşük değeri ise 480 gr ile Kırım’da yer almaktaydı. Bunların yanı sıra altın ve 
gümüş için kullanılan ve 100 dirhem ağırlığında bir çeki daha vardı. Ayrıca bazıları standart Osmanlı çekisini dört 
kantar yani 225,798 kg olarak vermiş, odun için bunun 195 okka yani 250 kg olduğunu da ayrıca belirtmişlerdir. Bu-
gün Anadolu’nun çoğu yerinde halk arasında çeki 1 kg ağırlığı ifade etmektedir. Antalya yöresinde fişeklere konacak 
barut ve saçmayı ölçmekte kullanılan ölçü birimine de çeki adı verilmektedir166.  Yörelere göre çeki şekildedir: Ayva-
lık (19. yüzyıl) 100 okka (128,28 kg) (odun için), İstanbul 1766’da 176 okka, 1881’de 10 kantar (1000 kg), 1881’den 
sonra 195 okka, İzmir (19. yüzyıl) 180 okka (230,896 kg) (odun için),  sof için 4,564 kg, afyon için 250 dirhem (763 
gr), Kırım’da 18. Yüzyılda 150 dirhem (480 gr), Midilli’de 1833’te 180 okka, Musul’da 200 okka (256 kg), 176 okka 
(225,790 kg), 195 okka (250 kg) (odun-resmi), Selanik’te odun için 19. yüzyılda 135-140 okka (173-179 kg)167. Yüz 
dirhem ağırlığında ipek vb. ölçüsüne de çeki denildiği görülmektedir168.

Çeten: Çatana, çeken, çiten ve çetene şekillerinde de geçmektedir. Saman taşımak için kullanılan bir ölçü birimi 
olduğu belirtilmekte ancak ağırlığı belli değildir169.

Çömlek: Çökmüş, süzülmüş çamurdan yapılmış toprak kap; sırsız kavanoz, ufak küp; tencereye denilmektedir170 
Ayrıca İki okka yoğurt alan ve “büyük çömlek” adı verilen kaplar vardır. Bundan dolayı “küçük çömlek” diye bir ka-
bın veya bir ölçünün de olması gerekir. Kanaatimize göre küçük çömlek 1 okka çeken çanak olmalıdır171.

Denk: Miskalin dörtte birine veya 6 çekirdeğe eşit ağırlık ölçüsüne verilen ad. Denk’in dörtte birine kırat, kıratın 
dörte birine buğday, buğdayın dörtte birine fitil, yarım fitile nekir, yarım nekire kıtmir, yarım kıtmire de zerre denir-
di172. Eskiden Türkler tarafından kullanılan 0,8019 gr’lık ağırlık ölçüsüne de denk denilmektedir173. Eskiden kullanılan 
bir nevi ağırlık ölçüsü ki 5.75 gram karşılığı idi. Türkçe’de at yükünün bir tarafı174 veya yarım yük175 anlamına gelen 
denk için 50 top=20 çile=2 pastav veya beygir yükü denilmiştir176. Bir başka yerde ise bir adamın veya hayvanın taşı-
yacağı ağırlıkta yapılmış eşya yükü, sandık seklinde bağlanmış tüccar eşyası diye tarif edilmiştir177. Daha çok hayvan-
ların taşıdığı yükü ifade eden denk’in hafif eşya ağırlığı olan denk’le bir ilgisi yoktur. Genelde 50 top veya 50 parça 
kumaşı ifade eden denk farklı ağırlıkları da ifade edebiliyordu. Mesela Trablus’ta 1 denk pamuk 80 rıtl iken 1 denk 
pamuk ipliği 200 rıtl idi178. Denk, 50 top=20 çile=2 pastav; bir beygir yüküne de denirdi179. Ayrıca ördü bir dirheme ya 
da altı arpaya eşit bir ölçüye denk denildiği gibi bir ticaret malı dengi, balyası anlamına da gelirdi180.

Fıçı: Fıçı, uzunluğuna kesilmiş tahta parçalarından yapılan ve üzerine ağaç ya da demir çember geçirilen kap, 
badya, tekne, varil demektir181. İçine şarap, sirke, bal, yağ vs. konulan kap. Farklı maddeler için değişik ölçülerde 
fıçılar kullanıldığı görülmektedir. Medre, varil ve karatil gibi ölçülerin en büyüğüdür. 1-20 medre arası 1 varil, 20-
40 medre 1 karatil, 40 medreden yukarısı ise 1 fıçı idi. Bir kapta bulunan 1 ila 20 medre arası miktar bir varil kabul 
ediliyordu. Fakat bu daha ziyade şarap için geçerli olup, diğer maddelerde değişmekteydi. Öte taraftan, genellikle 
sıvı maddeler için kullanılan fıçı’nın deri için de kullanıldığı görülmektedir. Mesela, Şam Sancağı Kanunnamesi’nde 
sincap derilerinin her fıçısının 14 rıtl olduğu (1000 cild) ifade edilmektedir182. Akkerman’da standart fıçı=2 sihaf=8 
karatil=226,596 kg idi. Havyar için 52 medre (225,798 kg), şarap ve bal için de 40 medre (89,810 kg) kabul edili-

166 C. Kallek, “Çeki”, DİA,	s. 251, 8;	OEST	1,	s. 441-442; Andreas Tietze, Tarihi	ve	Etimolojik	Türkiye	Türkçesi	Lugati, c. 1, A-E,  İstanbul 2002, 
s. 489; Kürkman, s. 346.

167 Taşkın, s. 22-23.
168 Gökyay, s. 43
169 G. Kürkman, s. 346.
170 G. Kürkman, s. 346.
171 Taşkın, s. 24.
172 Pakalın, Osmanlı	Tarih	Deyimleri…,	c. I, s. 
173 G. Kürkman, s. 348-349.
174 Ahmed Vefik Paşa, Lehçe-i	Osmanî, hzr. Recep Toparlı, Ankara 2000, s. 373. 
175 Cengiz Kallek, “Danek”, DİA,	c. 8, s. 457. 
176 OEST	1,	s. 442.
177 Arseven, Sanat	Ansiklopedisi,	c. I, s. 452.
178 OK	3,	s. 497.
179 Taşkın, s. 27.
180 Gökyay, s. 44, 47.
181 Gökyay, s. 48.
182 “Ve sincab fuçısından her fuçı on dört rıtl ki bin cild olurmiş”, Barkan, Kanunlar,	s. 224.
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yordu183. Trabzon’da ise fıçının yarısına “miso fıçı” denmekteydi. Yine, bazı yerlerde fıçının karışla ölçüldüğü ve bir 
karışa iki akçe alındığı da bilinmektedir184.

Gırâra: Kıldan veya ipten örülmüş çuval anlamına gelen gırara, Mütercim Asım’a göre tahrifle haral olarak söy-
lenmektedir185. Kullanıldığı yerlerde işlem yapılırken çuval sayısı esas alınan gırara, aslında bir ağırlık ölçüsü değil, 
hacim ölçüsüdür186. Daha çok tahıl ölçümünde kullanılan gıraranın miktarı değişkendir. Hinz’e göre Şam’da 204,5 kg 
(265 lt, buğday), Gazze’de 366,75 kg (397,5 lt, buğday) ve Kudüs’te 613,5 kg (795 lt, buğday) değerlerine sahipti187. 
Makovsky, kaynakların Şam gırarasını genellikle 200 kg’ın biraz üzerinde verdiklerini yazarken, kendisi Kudüs gıra-
rasının değerini 850 lt olarak vermiştir188. A. Esat Paşa 19. yüzyılda Şam-ı şerif eyaletinde kullanılan gıraranın değeri-
ni 40 çift yani 40 İstanbul kilesi olarak belirtmiştir189 ki, bu yuvarlak hesapla 1 ton etmektedir190. İnalcık ise gıraranın 
değerini 50 okka (64,150 kg) olarak vermiştir191. E. Ashtor Şam’da 208,74 kg (buğday), Kudüs’te 626,22 kg (buğday), 
Gazze’de 313,1 kg (buğday)192 değerlerini verirken Hütteroth-Abdulfettah ikilisinin gırara için farklı bölgelere göre 
verdikleri değerler şöyledir: Kudüs 500 akçe, Nablus 710 akçe, Leccun 140 akçe, Aclun 140 akçe, Gazze 500 akçe, 
Havran 130 akçe193. 

Küçüğüne heğbe denilen gırara, muhtemelen çuval adı altında Osmanlı şehirlerinde kullanılmaktaydı. Kullanılan 
bu çuvalların ölçüsü ürüne göre farklıydı. Mesela bir un çuvalı 2,5 kile194 iken peynir, yağ, bal ve tuz gibi maddeler 
dolu heğbe ile gelse bir çuval kabul ediliyordu195. Kefe’de 1 çuval 2 kantar, 1 çuval un 4 kile, 1 çuval pirinç 18 kile, 
1 çuval fındık ezmesi 2,5 kile idi196. İzmir’de çekirdekli pamuğun çuvalı 2,5 kantar197, Şam’da bademin çuvalı 1 denk 
(at yükünün yarısı)198, Mora’da ise 130 ledre istefdiye 1 çuval199 kabul ediliyordu. İnalcık, çuvalın değerini 2 kantar 
(112,898 kg) olarak vermiş ve bir çuval fındığın 2,5 kile (74 dm³), bir çuval pirincin 18 kile (46,184 kg) olduğunu 
belirtmiştir200. Gıraranın standartları da kanunlarla belirlenmiş olup söyledir: “Harar ki Bursa müddiyle bir müdden 
ziyade ola ve agzı kulaklu baglama narhı on sekize ve seyishane çuvalı yakasız olub uzunı on bir karış ve eni sekiz 
karışdan ziyadece ve siyah olsa narhı yigirmi beş akçaya ola ”201.

Girvenka: Iğdır’da 400 gramlık ağırlığı ifade eden bir ölçü birimidir202. 
Güze (Göze): 550 dirhem gelen bir sıvı ölçüsüdür. 
Halver: Iğdır’da 500 kg’lık bir ağırlık ölçü birimi olduğu gibi 20.000 m²’lik alanı ifade eden bir alan ölçüdür203.
Harar: Pek büyük meşinli veya kıl çuvala dendiği gibi içine yatak yorgan gibi nesneler koyulan büyük çuvala 

da harar denmektedir204. Aslında harar yukarıda anlattığımız gırâra’dan gelmektedir. Saman, pamuk ve benzeri şeyleri 
taşımakta kullanılır. 500 kg’ın üzerinde buğdayı alabilecek büyüklükte çuval için de harar denilmiştir. Bursa İhtisap 
kanunnâmesinde “harar ki Bursa müddüyle bir müdden ziyâde ala ve ağzı kulaklı bağlana” denmektedir 205(Bkz. 
Bursa Müddü).

Harvâr: Ortaçağda İran’da kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimi. Eşek yükü demekse de at, sığır, katır yüküne 
karşılık olarak kullanılmıştır. Katır ve deve yükleri arasında çok ender hallerde ayrım yapılıyordu. Adudüdevle (942-
982) Büveyhî devletinde harvâr’ı her biri 12 menn demek olan 10 fıtr olarak belirlemiştir. Menn’in 5/6 kg (0,8333 kg) 

183 OEST	1,	s. 443.
184 Taşkın, s. 31-32.
185 Mütercim Asım Efendi, Burhan-ı	Katı,	(hzr. Mürsel Öztürk-Derya Örs), Ankara, 2000, s. 289.
186 Wolf-Dieter Hütteroth, Kamal	Abdulfattah,	Historical	Geograpy	of	Paletsine,	Transjordan	and	Southern	Syria	in	Late	16th	Century, Erlangen, 

1977, s. 68.
187 Hinz, s. 46.
188 A. Makovsky, “ Sixteenth Century Agricultural Production in the Liwa of Jerusalem: Insights from the Tapu Defters and Attempt at Quantifi-

cation”, Archivum	Ottomanicum,	IX (1984), s. 109.
189 Arseven, Sanat	Ansiklopedisi,	c. III, s. 1572.
190 Taşkın, s. 33-34.
191 H. İnalcık, Osmanlı	İmparatorluğu	Klasik	Çağ,	s. 250.
192 Eliyahu Ashtor, “Makayil”, EI2,	I,	Leiden, 1983, s. 118.
193 Wolf-Dieter Hütteroth, aynı	eser, s. 68.
194 Ö. L. Barkan, “Osmanlı İmparatorluğu’nda İmaret Sitelerinin Kuruluş ve İsleyiş Tarzına Ait Araştırma”,	İstanbul	Üniversitesi	İktisad	Fakül-

tesi	Mecmuası	(İÜİFM),	XXIII (İstanbul, Ekim 1962- Subat 1963), s. 272.
195 OK	7,	s. 403.
196 Y. Öztürk, Kefe,	s. 322.
197 H. Sahillioğlu, “1763’te İzmir Limanı İhracat Gümrüğü ve Tarifesi”, Belgelerle	Türk	Tarihi	Dergisi,	II/8 (İstanbul, Mayıs 1968), s. 57.
198 OK	7,	s. 30.
199 OK 6, s. 624.
200 H. İnalcık, Osmanlı	İmparatorluğu	Klasik	Çağ,	s. 249.
201 Ö. L. Barkan, “XV. Asrın Sonunda Bazı Büyük Şehirlerde Eşya ve Yiyecek Fiyatlarının Tesbit ve Teftişi Hususlarını Tanzim Eden Kanunlar 

II”, Tarih	Vesikaları, II/7 (Haziran 1942- Mayıs 1943), s. 35.
202 Taşkın, s. 33.
203 Taşkın, s. 38, 138.
204 Gökyay, s. 49.
205 Ömer Lütfi Barkan, “aynı makale”, s. 35.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

718

olduğundan hareket edilirse bir katır yükünün tam 100 kg olduğu ortaya çıkar. Gazan Han zamanında 1 katır yükü 100 
menn yani 83,3 kg olarak belirlenmişti ki esas anlamda eşek yükü idi. 1440’larda Fars’ta 1 harvâr 200 menn-i şer’î 
yani 166,67 kg idi. Bu bir at veya katır yüküne eşitti. 1518 tarihli Doğu Anadolu ile ilgili belgelerde bu rakam 1 eşek 
yükünün iki katına denk geliyordu. Uzun Hasan devrinde Doğu Anadolu’da normal yük 8 boğça yani 162,144 kg idi ki 
bu da bir at veya katır yüküne eşitti. 14. Yüzyılın ortasından beri İran’da harvâr 100 menn olarak belirlenmişti ki bu da 
288 kg demekti. İran’da 1 harvâr 300 kg’lık bir ağırlık olarak bugüne kadar kalmıştır. Bununla beraber, Türkistan’da, 
Hindistan’da ve Afganistan’da harvâr’ın ağırlığında farklılık gözlenmektedir206.

Havaî: Yarım İstanbul kilesi değerinde Konya yöresinde kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimi olduğu207 belirtil-
miştir. 12 ile 15 kg arasında bir değere sahip bir ağırlık ölçüsü birimi olmalıdır208. Ancak havaî’nin 16 kg geldiği de 
rivayet edilir.

Heğbe: Omuzda veya binek hayvanının sırtında taşınan meşin, kilim veya halıdan mamul iki gözlü torba. Yapı-
mında kilim, hali, cicim, zili gibi dokumalar kullanılır209. Giyecek konacak iki torbalı hurç olarak da tanımlanmıştır. 
İçinde gezginin eşyası taşınan bir büyük deri çuval ya da çantaya da heğbe denilir210. Vefik Paşa’nın, gıraranın (çuval) 
yarısı211 olarak tarif ettiği heğbe bir ölçü birimi olarak yükün (himl) askatlarından biri gibi kabul edilebilir. Heğbe ile 
keten, peynir, bal, tuz, esbab ve sebze gibi ürünler taşınıyordu. Muhtemelen miktarı değişken olan heğbe bazen bir tam 
çuval gibi kabul ediliyordu. Heğbeyi çuvalın yarısı gibi düşünerek İnalcık’ın çuval için verdiği 112,898 kg212 değeri 
esas aldığımızda heğbe yaklaşık 57 kg eder. Fakat bu miktar kanaatimize göre heğbe için oldukça fazladır. Kanunna-
melerden yola çıkarsak Mora’da: “Heğbe ile ketan gelse iki kevser torbayla gelse bir kevser alınur”, Kengırı’da: “Ve 
tagarcık ve torba ile üç dört vakiyye yün ve tiftik satanlardan nesne alınmak mu’tad değil iken haliya zulmen birer 
miktar yün ve tiftik alınur”, gibi kanunname maddelerinden heğbenin torbanın iki katı olduğu ve torbanında 3-4 okka 
yün ve tiftiği ifade ettiğini anlarız. Bu değerlerden heğbenin 5-6 okka yün ve tiftik ettiği sonucuna varabiliriz213. 

İdl: 15. yüzyılda Bursa’da ipek için kullanılan ve 176 lidre (68 kg) değerinde bir ağırlık ölçüsüdür214. 
Kabak: Canik’te (Samsun ve çevresi) hububat için kullanılan bir ağırlık ölçüsüdür. Bazıları, 20 okkalık bir ölçü 

olduğunu söylerken, 2 batman, yani 12 okkadan ibaret eski bir zahire ölçüsü olduğu da ileri sürülmektedir215.
Kabran: Pirinç için kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimi (10 kile=128.294 kg)216 olduğu gibi bir hacim ölçüsü ola-

rak 15. ve 16. yy’da Hüdavendigar (Bursa) Sancağında kullanılmaktadır. 10 kile pirinci ifade ederdi. Kabranın Bursa 
müddiyle bir müdd yani 112,5 lt olduğu da belirtilmektedir217. 

Kafes: Eski Türk evlerinde odaların dıştan görülmemesi için ahşaptan örme şeklinde konulan siperliğe denildiği 
gibi Dîvân-ı hümâyûnda padişahların toplantıları takip ettiği pencereye de kafes denilirdi. Öte yandan A. Vefik Paşa 
kafesin bir tür küfe çeşidi olduğunu söylemektedir218. 1548 tarihli Şam eyaleti kanunnâmesinde geçer. Basra’da mey-
ve türü şeyler için kullanılırken, Bursa çevresinde şeker ölçümünde kullanılmaktaydı. Ancak miktarı belli değildir219. 
Evliya Çelebi Mısır’da iken kafesi şeker ölçüsü olarak kullanmıştır220. 

Kalbur: Hububat türü maddeleri çer çöpden ayırmak için kullanılan seyrek telli bir çeşit eleğe denir. Kabul aynı 
zamanda yarım şinik gelen bir hacim ölçüsüdür. Kilenin on altıda biri=1.604 kg. değerindedir. Galbur veya kalbur 
seklinde de telaffuz olunur. Kelimenin aslı Arapça girbal’dir. Fatih Sultan Mehmed zamanında Aydın’da 16 kalbur, bir 
kileye eşitken221, Siverek’te bir kalbur, yaklaşık bir İstanbul kilesi kadardı222. İmroz’da kullanılan kalburun 1519’da 
köylülerin şikâyeti üzerine kullanımı yasaklanmış ve yerine İstanbul kilesiyle işlemler yapılmaya başlanmıştır223. 
Gene Batı Anadolu’da bazı çiftliklerde de kullanılan kalbur 4,5 okka kadardı224.

206 Hinz, s. 17-18.
207 V. Eldem, Osmanlı	İmparatorluğu’nun	İktisadi	Sartları	Hakkında	Bir	Tetkik,	Ankara, 1994, s. 238.
208 Taşkın, s. 39.
209 Atila, Ergür, Tekstil	Terimleri	Sözlüğü,	İstanbul 2002, s.
210 Gökyay, s. 49.
211 Ahmed Vefik Paşa, Lehçe-i	Osmanî,	s. 238.
212 H. İnalcık, Osmanlı	İmparatorluğu	Klasik	Çağ,	s. 249.
213 OK  6, s. 403; Barkan,	Kanunlar,	s. 21; Taşkın, 39.
214 OSET	1, s. 443; Taşkın s. 41. 
215 Kepeci, Tarih	Lugati, İstanbul 1952; Sertoğlu,	Osmanlı	Tarih	Lûgati,	İstanbul 1986; Taşkın, s. 46.
216 OSET 1, s. 443.
217 Zeki Arıkan, “XV-XVI. Yüzyıllarda Anadolu’da Çeltik Üretimi”, V.	Milletlerarası	Türkiye	Sosyal	ve	İktisat	Tarihi	Kongresi	Tebliğler,	İstanbul	

21-25	Ağustos	1989,	Ankara, 1990, s. 478; Taşkın, s. 46.
218 Ahmed Vefik Paşa, Lehçe-i	Osmanî,	s. 684.
219 OK	7,	s. 26; Taşkın, 156.
220 EÇS, 10. kitap, s 242. 
221 Mübahat S. Kütükoğlu, XV.	ve	XVI.	Asırlarda	İzmir	Kazasının	Sosyal	ve	İktisadi	Yapısı,	İzmir, 2000, s. 148.
222 OK	3,	s. 283,	“Ve	şıhnegi	deyü	her	harmanda	bir	gırbâl	galle	alınur	imiş	ki,	tahminde	bir	İstanbul	kilesidir”.
223 Fevzi Kurtoğlu, “XVI. İlk Yarısında Gelibolu”, Türkiyat	Mecmuası,	c. V, İstanbul 1936, s. 304.
224 OSET	1,	s. 443 ; Taşkın, s. 50-51.
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Kantar Ledresi: Yüz dirhem yani 320 gram ağırlığındaki bir ölçü birimi. Kantar 44 okka ve okka da dört ledre 
olduğu için bir kantar 176 ledre demekti. Bir ledre de yaklaşık 368,805 gr eder. Vezne Ledresi ise 120 dirhemdi225.

Karataş: Erzurum’da kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimi, 1 okka 100 dirhem  olup 1.603 kg eder226.
Kıt’a: Kıt’a hem uzunluk ölçüsü hem de ağırlık ölçüsü birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Osmanlı devletinin 

farklı bölgelerinde kıt’anın ifade ettiği eşitlik 100 top=1 kıt’a, 50 kıt’a=1 denk’tir. Kıt’a Tuz ölçümünde de kullanılı-
yordu. Mesela bir araba tuz 500 kıt’a kabul ediliyordu227. 

Madrab: Trabzon’da şarap ölçümünde kullanılan bir ölçü olsa gerektir. Zira, vasat bir fıçının 1/25’i kadardı. Bu 
durumda bir madrab 9,96 kg etmektedir228.

Mardin Nügisi: 78 dirhem gelen bir ağırlık ölçüsü olup229 250,14 gr eder. 
Mazon: Karadeniz kıyısında kum içinden toplanan demirin ölçümünde kullanılan bir birim olup, miktarı belli 

değildir230. 
Menn, mann:  Bkz. Batman
Migref (migrab): Kelimenin aslı migrafa’dır. Büyük kepçe demektir. Ağırlığı her biri 78 dirhem olan 3 nügi 

(750 gr) gelen bir ölçü. Migrefe ile soğan, tuz, mercimek, nohut, kuru üzüm, fındık ve pekmez ölçülmektedir. 1526 ve 
1540 tarihli Mardin kanunnamelerinde migref migrefe gibi iki farklı sekilde yazılmıştır. N. Göyünç kelimenin kâtipler 
tarafından bilinmemesi ve iyi okunamaması sonucunda farklı imlâlarda yazıldığını belirtmektedir231. 

Miskâl: Bir cismin vezni, tartısı. 2. Bir buçuk dirhem veya 24 kırat ağırlığında eski bir ağırlık ölçüsü. Daha çok 
altın, gümüş ve mücevherat gibi kıymetli madenlerin tartılmasında kullanılırdı (Bkz. Dirhem). Bütün İslam ağırlık 
ölçüsü temelini Yunanların drahmi’sine dayanan dirhem ile Roma-Bizans ölçüsü Solidus’a dayanan miskal oluşturur. 
Şeri’ata göre miskal’in dirhem’e nisbeti 7/10, uygulamada ise 2/3’dir. Abdülmelik 669 (h.77) tarihli malî ıslahatta 
miskali altın ağırlığı için ölçü vahidi olarak kabul etmiştir. Onun dinarı 65,55 danelik (4,25 gr) miskal ağırlığındaydı 
ve bu sebepten miskal dinarın karşılığı olarak kullanılmıştır. Ancak dirhemde olduğu gibi miskalde de karışıklık söz 
konusudur. Dirhem ile orantılı olarak hesaplandığını düşünürsek farklı dirhem değerlerinin miskalin değerini bulma-
mızı güçleştirdiğini söyleyebiliriz. Yine miskal değerlerine bölgesel açıdan baktığımızda şöyle bir sonuç ortaya çık-
maktadır. Hinz, Osmanlı miskalini 4,81 gr olarak vermiştir. Ancak, Sahillioğlu Osmanlı miskalinin takriben 1650’ye 
kadar 4,608 gr olduğunu söyler. Pakalın, miskali 4,5 gr olarak gösterirken232, Sertoğlu233 ve Akgündüz234 4,81125 gr 
olarak kabul etmişlerdir. Eczacılıkta ise dirhem 3,32 gr hesabıyla miskal 4,98 gr olarak kabul edilmiştir. Hinz, Mısır 
miskalinin 4,68 gr olduğunu söylemektedir. Ancak, dirhemin Mısırdaki serüvenine bakarsak 1,5 dirhem 1 miskaldir 
eşitliğiyle bu değerin de değişken olduğunu görürüz. Dirhemin 3,072 gr hesabıyla miskal 4,608 gr eder. 3,0884 gr 
hesabıyla 4,6346 gr; 3,0898 gr hesabıyla da 4,6347 gr olarak karşımıza çıkar. Hinz, Suriye’de kullanılan miskal için 
4,427 ve 4,46 gr gibi iki değer vermiş ve Şam miskalini bunlardan farklı bir değerle 4,62 gr olarak belirtmiştir. Hinz, 
Irak miskali ve Basra miskali gibi iki ayrı miskal üzerinde durmaktadır. Ancak bu değerler birbirine çok yakındır. Irak 
miskali için 4,452 gr, Basra miskali için de 4,4 gr değerlerini vermiştir. Osmanlı Devletinde kullanılan miskal için de, 
dirhemde olduğu gibi, Anadolu’yu merkez alarak 1650’ye kadar 4,608 gr235, bu tarihten sonra ise 4,81 gr’lık değer-
lerden bahsedebiliriz236. İnalcık, miskali Ortaçağ İslam dünyasında 4,233 gr olarak veriyor. Osmanlı standardı ise 1,5 
dirhem yani 24 kırat (4,81 gr.)’dır237. Evliya Çelebi’ye göre İran’da kullanılan miskal 100 arpa ağırlığında, Mısır’da 
kullanılan miskâl ise 100 buğday ağırlığındadır238. 

Nügi: Anadolu’da Ortaçağdan beri kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimi. Bir çeşit kepçe olup, 200 dirhemlik yani 
yarım okkalık bir ağırlık ölçüsünü ifade eder. Fakat mahalline göre farklılıklar göstermektedir. İpek için 1 batman’ın 
12’de biridir. Standart nügi 72 miskal yani 346,392 gr’dır. Diyarbekir, Mardin, Harput, Çemişgezek, Çermik, Bulanık, 
Sincar, Bayburt, Urfa, Tokat, Gürcistan, Erzurum ve Ergani’de 200 dirhem yani 641,4 gr.’dır. Halep’te 100 dirhem, 

225 Ünal, “Kantar Ledresi”, OTS.
226 OEST	1, s. 443.
227 L. Güçer, “XV-XVII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Tuz İnhisarı ve Tuzlaların İşletme Nizamı”, İ.Ü.	İktisat	Fakültesi	Mecmuası,	XXIII 

(İstanbul, Ekim 1962–Şubat 1963), s. 116.
228 Taşkın, s. 82.
229 N. Göyünç, Mardin	Sancağı,	s. 163.
230 OK 2, s. 51; Taşkın, s. 159.
231 Hinz, s. 29; Göyünç, Mardin	Sancağı,	s. 169.
232 Pakalın, “Miskal”, aynı	eser, c. II, s. 546. 
233 Sertoğlu, “Miskal”, Osmanlı	Tarih	Lugati.
234 OK 2, s. 209.
235 H. Sahillioğlu, Studies	On	Ottoman	Economic	and	Social	History,	İstanbul 1999, s. 32-33.
236 H. Sahillioğlu, “II. Süleyman’ın Techiz ve Tekfini”, Belgelerle	Türk	Tarihi	Dergisi,	4 (İstanbul, 1968), s. 72
237 Hinz, s. 1; OEST	1,	s. 445; Taşkın, s. 87-89.
238 EÇS,	4.	kitap, s. 232;	10	kitap, s. 221.
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1576 tarihinde Erzincan’da ipek için 160 dirhem yani 513,120 gr.’dır239.
Part: Diyârbekir ve çevresinde kullanılan 30 burmalık (bir burma 6-9 kg) ot miktarını ifade eden bir ağırlık öl-

çüsü ölçü birimi. 180 ila 270 kg arasında bir ağırlığa denk geliyordu240. 
Put: Kars ve çevresinde kullanılan bir ölçüdür. 15,384 kg (12,5 okka) ve 16,380 kg değerleri verilmiştir. Iğdır’da 

ise bir put 16,4 kg kadardır241. Part, bir teneke (buğday, yağ) yerine kullanıldığı gibi üç dört tel ipliğin bükümü: hancı 
esnafının büktüğü iplik anlamında da kullanılmıştır242.

Rıtl: Kelime mânası büyük kadeh demektir. Grekçe litra’nın Süryanice yoluyla Arapça’ya geçmiş şeklidir. Aslı 
Latince denkleştirmek ve tartmak anlamındaki libro’dan türeyen denge, terazi, tartı manasındaki libra’dır. Sulu şeyler 
için kullanılan bir hacim ölçüsü birimidir. Rıtlı cahiliye devrinden gelme bir ağırlık ölçüsü olarak tanımlayan vardır. 
Yine Makrizî’den naklen İslam’dan önceki ağırlıkların İslam’dan sonrakine oranla iki misli daha ağır olduğunu belirt-
mektedir243. Bulunduğu mıntıkaya göre değişmekle beraber, yaklaşık olarak 1 rıtl okkanın 1/3’ü ve kantar’ın 1/100’ü 
ve 10 batman’dır244. Rıtl, genel olarak 130 dirhem gelen bir ölçü birimi olarak da tanımlanmıştır245. Filistin’de 1 rıtl 
tütün16 okka, 1 rıtl bal 18 okka, 1 rıtl et de 16, 18 veya 21 okka olup şehirden şehire değişmekteydi246. Şâmi, Bağdadî 
ve Kudüsî olmak üzere bir kaç türlü rıtl vardır. Şamî rıtl 480 dirhem, Bağdadî rıtl ise 128 dirhemdir. Bazı beldeler 
ahalisi orta vücutlu bir adamın iki avucu dolusu zahire istiab eden ölçüye rıtl demişlerdir. Bu 128 küsur dirhem gelir247. 
Hicaz’da kullanılan rıtl daha muhtelifdir. Trablusgarp’ta rıtl yerine cerre kullanılır. Her cerre 6 gıraf ve her gıraf 560 
dirhemdir248. İnalcık rıtl yerine ratl olarak diyor; buna göre standart ratl 12 ûkiya (1 ûkiya 27,8 gr) yani 333,6 gr’dır. 
18. yüzyılda İstanbul’da 876 dirhem yani 2.809 kg’dır. 19. yüzyıl Cidde’de 11.3 dirhem (360 gr); Mezopotamya’da 
1 okka (1.283 gr); Suriye’de 2 veya 2.5 okka (2.564 veya 3.205 gr) idi. Sivas’ta 1440 dirhem yani 4.618 kg idi. 11. 
yüzyıl’da Ahlat ve Nizip’te 300 dirhem (962.1 gr)’di. Arap ülkelerinde standart (lidre/litra) 12 ûkiya (337.55 gr); En-
dülüs’te 453.3 gr. idi. 11.-12. yüzyıllarda Kuzey Afrika’da baharat için 140 dirhem (437.5 gr); 17. yüzyılda, Halep’te 
İpek için 700 dirhem (2.217 kg) idi. Suriye’de 600 dirhem (1.850 kg)’di249. İnciciyan’a göre Halep’te 12 oguyi yahut 
720 dirhemdir. Bağdad ve Basra cihetlerinde rıtl 570 dirhem ve Mısır’ınki 144 dirhemdir. Mısır’ın 100 rıtl’ı İstan-
bul’da 36 okka yapar250. Evliya Çelebi rıtl’ı 130 dirhem olarak vermektedir251.

Ratl-ı rûmî: Anadolu’da kullanılan bir ölçü; 100 dirhem=320,7 gr252.
Rubk: Muş Sancağı’nda kullanılan 15 okkalık bir ağırlık ölçüsüdür. Muş okkası 500 dirhem olduğu için 24 kg 

yapar253.
Sabur: Sabur bir hacim ölçeğidir. İ. Miroglu neye tekabül ettiğini bilinmemekle beraber nügi ile aynı anlamda 

kullanılan bir ölçü olduğundan bahseder254. K. Çiçek ise şarap ölçmeye mahsus bir ölçü olduğunu ve miktarının tar-
tışmalı olduğunu söylemiş ve herhangi bir değer vermemiştir255. Kanunnamelerde bir hacim ölçüsü olduğu anlaşılan 
saburun Trabzon’da hububat ve arazi ölçümünde de kullanıldığı anlaşılmaktadır256.

Sekiz Habbe: Üç okkalık (32 dirhem) bir ecza ölçüsüdür. Normal okka bilindiği gibi 400 dirhemdir. Ancak 
eczacılıkta kullanılan okka değeri, verilen tanımdan yola çıkılırsa 10,6 dirhemlik bir ağırlığı ifade eder. Bu durumda 
dirhemi 3,207 gr olarak kabul edersek, sekiz habbe 102,424 gr olur. Diğer yandan, bu ağırlığın üç katı ölçüsünde olan 
ve sekiz habbe-i kebire veya sadaka adı verilen bir ölçü daha vardı257.

239 Hinz, s. 29; OEST	1,	s. 446; Taşkın, s. 95-96.
240 OK		3,	s. 244;	OK	5,	s. 187.
241 Taşkın, s. 100.
242 Gökyay, s. 52.
243 A. S. Atiya, “Rıtl”, İA, IX, İstanbul, 1979, s. 727.
244 OK		3,	s. 497.
245 Neset Çağatay, “Osmanlı İmparatorluğu Arazi ve Reaya Kanunnamelerinde İlhak Edilen Memleketlerin Adet ve Kanunları ve Islahatların 

İzleri”, III.	Türk	Tarih	Kongresi,	15-20	Kasım	1943,	Ankara	1948,	s. 502;	Yılmaz	Kurt,	“Sis Sancağı (Kozan-Feke) Mufassal Tahrir Defteri 
Tanıtımı ve Değerlendirmesi II: Ekonomik Yapı”,	OTAM,	2, Ankara 1981, s. 173.

246 Orhan Hülagü, “Osmanlı’nın Son Döneminde Filistin’in İktisadi ve İdari Durumuna Bakıs”, OTAM,	9 (Ankara, 1998), s. 510. 
247 Sertoglu, OTL, s. 284; Pakalın, c. III, s. 35.
248 Ali Himmet Berki, s. 47.
249 OEST	1, s. 446.
250 İnciciyan, s. 72; Hinz, s. 34-41.
251 EÇS,	4.	Kitap, s. 232.
252 OEST	1,	s. 446.
253 Taşkın, s. 104.
254 İsmet Miroğlu, Kemah	Sancağı	ve	Erzincan	Kazası	(1520–1566), Ankara 1990, s. 174.
255 Kemal Çiçek, “Osmanlı Tahrir Defterlerinde Kullanımda Görülen Bazı Problemler ve Metod Arayışları”, Türk	Dünyası	Araştırmaları	Dergisi,	

97 (Ağustos 1995), s.101.
256 Tayyib Gökbilgin, “XVI. Yüzyılın Başlarında Trabzon Livası ve Doğu Karadeniz Bölgesi”, Belleten,	XXVI/102 (Ankara, 1962), s. 316-317; 

Taşkın, s. 162.
257 Hayatizade, aynı	eser,	s. 364; Taşkın, s. 106.
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Sepet: Taze meyve, tuz ve bakır gibi ürünlerin ölçülmesinde kullanılan bir ölçüdür. Diyârbekir’de 60,804 kg 
(meyve)258, Kefe’de 80 kg (meyve)259 ve Anapoli’de de 61,5 kg (1 sepet 1,5 müzur, 1 müzur 32 okka) gibi değerlere 
sahiptir260. Bunun yanı sıra, Şam eyaletinde bakırın satımı da sepet ile yapılmaktadır261. 1565 tarihli Diyârbekir kanun-
nâmesine göre dört sepet bir hıml etmektedir. Hıml 78 bin dirhem yani (78000x3,2075)= 250,185 kg olduğuna göre  1 
sepet yaklaşık (250,185: 4)= 62,5 kg eder262.

Sünbül: Antakya, Kuseyr, Altunözü, Süveyde, Sugur ve Cebel-i Akra’da kullanılan bir hacim ölçüsü olup, Şey-
zer’de her biri 684 dirhem olan 1,5 rıtl yani 3,206 kg buğday veya Yaklaşık 4,16 lt idi. Fakat Antakya kazası nahiye-
lerinde kullanılan sünbül ise 14,86 kg’dır ve bu miktar da zamana göre değişmekteydi263.

Tefe: Bir dokuma tezgahı masurası, ipek çilesi, varak destesi, döğülüp ince varak ve safiha haline getirilmiş altın, 
gümüş ve bakır yapraklarının topu, destesi, birçok ticaret eşyasının toplanıp bir araya getirildiği denk ve çarka sarılmış 
ipeğin okkadan fazla gelen büyük turası anlamlarına gelmektedir264. Vefik Paşa’ya göre eğerin iki taraflı müdevver 
eteği demektir265. Ancak tefe aynı zamanda ham ipek tartmak için kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimi olup 160 dirhem 
gelirdi266. Sırmakeşlik işçiliğinde tefe 5000 dirhemlik gümüşe verilen addır. Gümüş tel çekilmeye elverişli hale ge-
linceye kadar bir potaya konulup eritir, tel çekilecek kıvama getirilirdi. Bu işlem sırasında bir tefe (5000 dirhem) 600 
dirhem fire verir, 4400 dirhem gümüş çubuk haline getirilirdi. Tefe her halkası 100 dirhem olmak üzere 44 halkaya 
ayrılır ve işlem yapılırdı267. 

Tekü: Kayseriyye (Kayseri) Sancağında pazar yerinde esnafın kullandığı 200 dirhemlik (256,6 gr) bir ağırlık 
ölçüsüdür268.

Tenbelîd: Yarım at yükü; 300 lidre yani 96,210 kg ağırlığında ipek için kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimidir269.
Tillîs: Şeritler halinde kesilmiş hurma yapraklarından dokunmuş bir çeşit çuvaldır. Türkiye’de genellikle kendir 

ve kenevirden yapılırdı270. Aslen bir Mısır ölçüsü olan tillis, Türkler tarafından da kullanılıyordu. Her biri 15 Bağdad 
menn’i ağırlığında 8 vayba=97,5 kg buğday, 127 litre idi. Ortaçağın sonlarında 1 tillîs=150 Mısır rıtl’ı=67,5 kg buğ-
day o da yaklaşık 87,7 litre idi. 19. yüzyılda 1 tillîs= yaklaşık 225 kg=yaklaşık 3 hektolitreydi. Türk hacim ölçüsü ½ 
kile=1/80 müdd olup 6,41 kg buğday ağırlığına ve 8,32 litrelik bir hacme denk geliyordu271. 

Timurlu: Trabzon Eyaleti’nde kullanılan ve 10,5 okka (yaklaşık 13,5 kg) değerinde olan bir ölçüdür. İki Timur-
lu’nun bir İstanbul kilesi ettiği kabul edilirdi272. Akkerman taraflarında kullanılan bir paraya da ad olmuştur273.

Tokat Nügisi: 200 dirhem ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimidir274.
Ulbe: Ağaçtan yapılan büyük çanak olarak tanımlanmıştır. Ancak aynı zamanda Güneydoğu Anadolu ve Su-

riye’de kullanılan bir ağırlık ve hacim birimidir. Diğer ölçülerde olduğu gibi ulbenin miktarında da farklılıklar söz 
konusudur. M. Öztürk ulbeye 30 okka (38,46 kg)275, R. Özdemir 42,44 kg276, Eldem ise 25 okka (32 kg)277 değerlerini 
vermişlerdir. Evliya Çelebi Diyârbekir’i anlatırken ulbe yoğurdu’ndan bahseder278. 

Vakiyye-i aşârî: 312 dirhemlik bir ağırlık ölçüsü279.
Vezne: Odun ve tuz gibi maddelerin tartılmasında da kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimi. Osmanlı veznesi 30 

ledre’ye eşitti280. 1 ledre ise 120 dirhemdi. Bir dirhem ise 3,207 gramdı. Böylece bir vezne 11,545 kg ederdi. Vezne 

258 OK	5,	s. 455.
259 Y. Öztürk, s. 326.
260 Lütfi Güçer, “Tuz İnhisarı”, s. 107. 
261 Taşkın, s. 106.
262 OK	5,	s. 455.
263 Enver Çakar, XVI.	Yüzyılda	Haleb	Sancağı	(1516-1566),	s. 243; Taşkın, s. 110.
264 Gökyay, s. 53.
265 Ahmed Vefik Paşa, Lehçe-i	Osmanî, İstanbul, 1306, s. 298.
266 İnciciyan, s. 74.
267 H. Sahillioğlu, “Sırmakeşlik”, s. 50; Ömerül Faruk Bölükbaşı, 18.	Yüzyılın	İkinci	Yarısında	Darphane-i	Âmire, İstanbul 2013, s. 93; Taşkın, s. 113.
268 Taşkın, s. 113; Arseven, Sanat	Ansiklopedisi,	III,	s. 1567.
269 İnalcık, Osmanlı	İmparatorluğu	Klasik	Çağ,	s. 254;	OEST	1,	s. 447; Taşkın, s. 114.
270 İnalcık, Ottoman	Empire-Essays,	s. 435.
271 Hinz, s. 63-64; Taşkın, s. 114.
272 Arseven, SA, c. III, s. 1563.
273 Pakalın, c. III, s. 507; Taşkın, s. 114.
274 OK	7,	s. 570.
275 Mustafa Öztürk, “XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Antakya’da Fiyatlar”, s. 254.
276 Rıfat Özdemir, “Afyon, Antakya, Antalya ve Manisa Şehirlerinde Ailenin Sosyo-ekonomik Yapısı Üzerine Bazı Bilgiler (1500-1919)”, Fırat	

Üniversitesi	Dergisi,	Sosyal	Bilimler,	VII/1-2 (Elazığ, 1996), s. 206.
277 V. Eldem, aynı	eser,	s. 238; Taşkın, s. 116.
278 EÇS, 4. Kitap, s. 37.
279 Pakalın, c. 
280 OK 2, s. 469; OK 6, s. 300.
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ledresi ipek gibi pahalı şeylerin tartılmasında kullanılırdı281. İnalcık, 72 ledrelik bir vezneden bahseder ki, bu durumda 
bir vezne 23,09 kg eder282. Basra’da 1581’de 1 vezne 1/16 Halep kantar’ı idi. Bu da 14,25 kg eder283. 

Vimek: Ergani’de kullanılan bu ölçü bir sepet veya at yükünün yarısına eşitti284. Bir at yükünün dört İstanbul 
kilesi285 olduğu göz önüne alınırsa bir vimek 40 okka (51,3 kg) olur286. 

Yarım: Kastamonu’da 7,5 (9,621 kg) okka olan bu ölçü Bolu ve Ankara’da ½ İstanbul kilesi (12,828 kg) kadardı287. 

Tablo 7. Anadolu Sancaklarında Kullanılan Mahalli Ağırlık ve Hacim Ölçüleri

Ölçü Adı Kullanıldığı Alan Değeri Gr-Kg

Arpa Kuyumcu ölçüsü 0,048 gr

Bağdadî ¼ kırat 0,0501 gr

Balya Pamuk, yün, ipek vs. 44-170 okka 56,452-220 kg

Bardak 10 men 8,3 kg

Boğça Ağırlık ölçüsü 1580 dirhem 20,268 kg

Cerik Ağırlık ölçüsü (Giresun) 5 okka ve 100 dirhem 6,734 kg

Cert Ağırlık Ölçüsü (Iğdır) 100 gr

Cibre Sıvı ölçeği ? ?

Çeki Ağırlık Ölçüsü odun için 175-195 okka 225-250 kg

Çeten Saman için ? ?

Çömlek Yoğurt kabı 1-2 okka 1,282-2,565 kg

Denk Ağırlık Ölçüsü ¼ miskal 5,75 gr

Dirhem Ağırlık Ölçüsü 3,207 gr

Fıçı Sıvı ölçüsü 40 medre

Gırâra (Harar) İzmir’de Pamuk için 2,5 kantar 141,1 kg

Girvenka Ağırlık Ölçüsü (Iğdır) 400 gr

Güze (Göze) Sıvı ölçüsü 550 dirhem 1763,85 gr

Halver Iğdır 500 kg

Harvâr Doğu Anadolu 8 boğça 162,144 kg

Havaî Konya 12-16 kg

Heybe 5-6 okka 7-7,5 kg

İdl Bursa’da ipek için 176 lidre 68 kg

Kabak Canik 12-20 okka 15,393-25,656

Kabran Hüdavendigar 10 okka 12,828 kg

Kafes Bursa’da şeker için ? ?

Kalbur Batı Anadolu 4,5 okka 5,772 kg

Kantar Ledresi 100 dirhem 320 gr

Karataş Erzurum 1 okka 100 dirhem 1,603 kg

Kıt’a Tuz için 1 araba

281 Pakalın, c.
282 İnalcık, Osmanlı	İmparatorluğu	Klasik	Çağ,	s. 254.
283 Hinz, s. 44.
284 Barkan, Kanunlar,	s. 153. 
285 Lütfi Güçer, XVI-XVII.	Asırlarda	Osmanlı	İmparatorluğunda	Hububat	Meselesi,	s. 29.
286 Taşkın, s. 118.
287 V. Eldem, aynı	eser,	s. 238; Taşkın, s. 118.
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Madrab Trabzon şarap izcin 7,25 fıçı 9,96 kg

Mardin Nügisi Mardin 78 dirhem 250,14 gr

Mazon Karadeniz ? ?

Menn Doğu ve Güneydoğu Ana-
dolu 260-1800 dirhem 0,833-6,157 kg

Migref Mardin 3 nügi 750 gr

Miskal Anadolu 4,5-4,68 gr

Nügi Doğu Anadolu 160-200 dirhem 513,12-641,4 gr

Part Diyârbekir 180-270 kg

Put Kars 12,5 okka 16,38

Rıtl Sivas, Ahlat, Nizip 300-1440 dirhem 962,1-4.618 gr

Ratl-ı Rûmî Anadolu 100 320,7 gr

Rubk Muş 15 okka 24 kg

Sabur ? ?

Sekiz Habbe Eczacılık’ta 32 dirhem 102,424 gr

Sepet Diyârbekir 60,804-62,5 kg

Sünbül 11,5 okka 14,86 kg

Tefe Sırmakeşlik 5000 dirhem 6,414 kg

Tekü Kayseri 200 dirhem 256,56 gr

Tenbelîd İpek için 300 lidre 96,210 kg

Tillis Hacim ölçüsü 1/80 müd 6,41 kg

Timurlu Trabzon 10,5 okka 13,5 kg

Tokat Nügisi Tokat 200 dirhem 256,56 gr

Ulbe Diyârbekir 25-32 okka 32-38,4 kg

Vakiyye-i aşârî 312 dirhem 1000,5 gr

Vezne Odun ve Tuz 30 lodra 11,545 kg

Vezne Ledresi İpeğin tartılmasında 120 dirhem 384,84 gr

Vimek Ergani 40okka 51,3 kg

Yarım Kastamonu 7,5 9,621 kg

Uzunluk ve Alan Ölçüleri

Adım: Asurilerin kullandığı uzunluk ölçülerinden biri olup 2,5 m’lik uzunluğu gösterirdi288. Adım, 70-80 cm 
sayılan bir uzunluk birimini ifade eder. Buna göre 1250 adım, bir km tutar289. Osmanlı devrinde adım ile ifade edilen 
yaklaşık 75 cm civarında yani 1 mimar arşınına (75,711 cm) eşit bir uzunluk ölçüsü birimidir. Normal bir adamın 
yürüyüş adımının uzunluğu Osmanlı kanunnâmelerinin bazılarında dönüm için 40x40 adım ölçüsü verilmektedir290. 
Evliya Çelebi de birçok yeri adım ölçüsüyle verir. Onun adımını 55-60 cm hesap etmektedirler291.

Ağaç: Ağaç tâbiri değişik anlamlarda kullanılmıştır. Bir km kadar bir uzunluk ölçüsünü ifade ettiği gibi bir sa-
atlik yolu da ağaç denilmiştir. Ayrıca 68 cm uzunluğunda bir kumaş ölçüsü için de ağaç tâbiri kullanılmıştır. Ağaç, 

288 Taşkın, s. 141.
289 Reşat İzbırak, Coğrafya	Terimleri	Sözlüğü,	Ankara 1975.
290 Ünal, Osmanlı	Müesseseleri	Tarihi,	s. 154.
291 Machiel Kiel, “Machiel Kiel’in Balkanlarda Evliya Çelebi ile Geçen 40 Yılı”, Çağının	Sıradışı	Yazarı	Evliya	Çelebi, Hzr. Nurcan Tezcan, 

İstanbul 2009, s. 234.
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eskiden Türkler tarafından kullanılan 6 km’lik bir uzunluk ölçüsü anlamına da gelir292. II. Selim devrine ait Celalzâde 
kanunnâmesinde “bağ ölçeğinin ipi derzi arşunuyla elli beş ağaçdır ki, yapucı arşunıyla kırk beş ağaç olur” denili-
yor293. Terzi arşını 68 cm olduğuna göre (68x55)= 37,4 m olur. Ancak bu rakamı 45’e bölersek Yapucı yani Mimar 
arşını 83,11 çıkar ki bu rakam 73,3 cm olan mimar arşınından yüksektir. Terzi arşını 60 cm kabul edilirse Mimar arşını 
(60x55)= 330/45 =73,3 cm çıkmaktadır. İpekli pahalı kumaşları ölçmek için 60 cm’lik arşın kullanıldığı malumdur. 
Kanunnâme metnine göre bir ağaç’ın 60 cm’lik bir uzunluk ölçüsü olduğu anlaşılmaktadır. Bağ ölçeği ise 330 cm’dir.

Arşın: Osmanlı imparatorluğunda en yaygın olarak kullanılan uzunluk ölçüsü arşındır. Doğuda eskiden beri 
kullanılan arşına zirâ’ da denir. Arşının esası parmak ucundan dirseğe kadar olan mesafedir. Parmak ucundan omuza 
kadar olan kol boyu olarak da tanımlanmaktadır294. Arşının kesin bir standardı yoktur. Zaman içerisinde çarşı arşını, 
melik arşını, mimar (bennâ) arşını, terzi arşını, çukacı arşını, kumaş arşını gibi değişik isim ve uzunlukta arşınlar kul-
lanılmıştır. Genel olarak iki türlü arşın kullanılırdı: Biri çarşı arşını, öbürü ise mimar arşını’dır. 

Çarşı arşınına terzi arşını da denirdi. Bu arşın kumaş ölçmek içindi ve 68,578 cm uzunluğunda idi. 1 çarşı arşını 
8 rubu’ (8,5 cm), 1 rubu’ 2 kerah (girah) (4,25 cm)’dir. Fakat bunu 65 cm olarak veren de vardır. Bunun sekizde birine 
rub’u on altıda birine girah (Türkçe, düğüm) denilirdi. İpekli gibi pahalı kumaşlar içinse fiyatı göze çok görünmesin 
diye endaze adlı 60 cm’lik bir ölçü kullanılırdı. Mimar arşını ise 75,8 cm idi. Bir diğer tesbite göre 73,333 cm idi. 
Buna zira’ veya zira’-ı mimarî de denirdi. Karın karına verilmiş altı arpa bir parmak, on iki parmak bir kadem, iki 
kadem bir zira’ idi. İki buçuk zira’ ise bir kulaç sayılmıştır. Bundan başka on iki nokta bir hat, on iki hat bir parmak, 
yani bir arpa altı hattı. III. Selim döneminde yassı demirden yapılmış bir mimarî arşın Topkapı Sarayı müzesinde olup 
62,3 cm’dir. Yine Topkapı Sarayı müzesinde abanozdan yapılmış yarım mimarî arşın 37,9 cm, abanozdan yapılmış 1 
mimarî arşın ise 73,5 cm’dir. 1841 yılında mimar arşının değeri platin bir ayar arşını ile 75,7738 cm’lik bir standarda 
bağlanmıştır295. 

Ayak: Yarım arşın kadar uzunluğunda bir uzunluk ölçüsü birimi. Ayak on iki parmak’a, parmak da on iki hat’ta, 
hat da altı kerteye ayrılmıştı. Metrenin kabulüne kadar kullanılan yarım arşın değerindeki ölçüdür. Ancak arşının, çarşı 
arşını ve mimar arşını gibi iki farklı değer taşıması ve geç dönemde Fransız ayağında kullanılması, Osmanlı ayağını 
daha değişken bir hale getirmiştir. Ayak kullanımdan kaldırılıncaya kadar 32 (çarsı arşını 68 cm) ve 37,5 cm (mimar 
arşını 75 cm) 33 cm değerlerine sahipti296. 

Bir Irgat Tımar Eder Bağ: Bir ırgatın işleyebileceği bağ anlamına gelir. Bu ölçü birimi Ankara, Kırşehir ve 
diğer orta Anadolu şehirlerinde kullanılmaktadır. Alan ölçüsü olarak 2 evlek veya yarım dönümdür297. 

Bitemi: Arşın ayarında bir uzunluk ölçüsü298.
Boğum: Başparmağın ilk boğumuna kadar olan uzunluğa verilen addır. Arşının 1/24’i kadar olan boğum hicri 

994 senesinden itibaren parmak olarak adlandırılmıştır299. 
Cerîb: En ve boy olarak 60’ar zirâ’ kare yer. Yani kare olarak 3600 zirâ’ yer. Her bir zirâ’ 7 kabza ve her kabza 

4 parmak itibar olunur. Gerçi cerîb bazı yerlerin örfüne göre değişiklik arz eder. 14 Eylül 1285 tarihli kanunla cerîb 
10.000 zirâ’ kare (hektar) yer olarak kabul olunmuştur. Ondan evvel vakfiyelerde geçen cerîb 3600 zirâ’dır (Berki)300. 
Ortaçağda 1 cerîb arazi ölçüsü olarak (Şer’î) 100 kasaba (1 kasaba 399 cm) kare idi bu da tam olarak 1592 m² eder. 17. 
yüzyılda ise bir cerîb 958 m² idi. İran kültür sahasında cerîb’in 1598’den 958’e ne zaman indirildiği belirlenememiştir. 
Bugün İran’da 1 cerîb resmen 1 hektardır301. 

Çehle: Kumaş ölçümünde kullanılan bir birimdir. Endaze’nin yarısı kadardır ve 100 çehle=50 Endaze=39 
m’dir302. 

Çûb: Tahta parçası ve direk anlamlarına geldiği gibi zira’ya eşit bir uzunluk ölçüsü birimine de denir. Nitekim 
18 Şa’ban 1066 (11 Haziran 1656) tarihli hükümde temini istenen tente beziyle alakalı olarak “1 topu 20 çub uzunlu-
ğunda” ifadesi kullanılırken 10 Muharrem 1067 (29 Ekim 1656) tarihli hükümde ise temini istenen yelken bezi için 
“1 topu 20 zira’ uzunluğunda” ibaresi yer almıştır. Bu ifadelerden bir çûb’un 1 zira olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu 

292 Gökyay, s. 55; Kürkman, s. 335.
293 OK	7,	s. 323.
294 Kamus-ı	Türkî.
295 Ünal, “Arşın”, Osmanlı	Tarih	Sözlüğü.
296 Taşkın, s. 144; GK, s. 339; Sargon Erdem, “Ayak”, DİA, IV, s. 191. 
297 Taşkın, s. 126-127.
298 Tietze, Andreas, Tarihi	ve	Etimolojik	Türkiye	Türkçesi	Lugati,	c. 1, A-E,  İstanbul 2002, s.
299 Taşkın, s. 145; GK, s. 343.  
300 Berki, s. 9.
301 Pakalın; Hinz, s. 46-47; OK 6, s. 603; GK, s. 344-345.
302 Taşkın, s. 145.
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ölçümün bazı bölgelerde farklı olduğu şüphesizdir. Mesela Kapudan Paşa baştardası için bir yelken bezi ocaklığı tayin 
edilen Benefşe kazasından verilecek yelken bezi miktarı için tespit edilen 2500 zira’ bezin çûb hesabıyla 5000 olduğu 
belirtilmiştir. Buna göre Benefşe’de bir çûb ½ zira’dır303.

Çubuk : Dönümün aksamından olup, 3,5 zirâ’ itibar olunan ölçünün adı. Bir dönüm 100 çubuk şatrancı ve her 
çubuk 12,5 arşın şatrancı idi. 10 çubuğa bir nişân denilirdi. Çubuk aynı zamanda eski Türkler tarafından kullanılan 
2,38 m uzunluğunda bir uzunluk ölçüsüydü304. 

Değirmi: Kumaş ölçümünde kullanılan ve 85 cm’i ifade eden bir uzunluk ölçüsü305.
Dönüm: 1. Dönüm “yürümek adımı ile eni ve uzunu kırk adım yer” e deniyordu. Fakat uygulamada, dönümü 

belirlemek için herkesin yürümesi ve adımı bir olmayacağından tahrirler sırasında ve çeşitli arazi ihtilafları vukuunda, 
uzunluğu devlet tarafından tesbit edilmiş iki ucu mühürlü mîrî urgan kullanılıyordu. Dönüm 4 evlekten meydana gelir-
di. Bu da 10 nişân =100 çubuk =1600 arşın kare=919,30 metrekaredir. Osmanlı Devleti’nde, 1881’de metre sistemini 
esas alan yeni bir ölçü tespit edilmiş ve buna “cedid dönüm” denmiş ve önceki ölçü “eski dönüm” olarak anılmıştır. 
Yeni kanuna göre bir cedid dönüm 50 × 50=2500 m² idi; Cumhuriyet döneminde dönüm ise1000 metre karedir306. 
Dönüm on teneke (on put) tohum ekilebilecek büyüklükte bir tarla olarak da tanımlanmıştır. Her kenarı yüz adım olan 
bir dörtgen alana da dönüm denmektedir307.

Endâze: Eskiden değerli kumaşların ölçümünde kullanılan 60-65 cm civarında bir uzunluk ölçüsü. Bugün Top-
kapı Sarayı Müzesi’nde birisi abanoz 64,6 cm, ikisi fildişi, biri 64,4 cm, diğeri 64,5 cm endaze bulunmaktadır. Endaze 
çarşı arşını gibi rubu adı verilen sekiz eşit bölüme ayrılmıştır. Her rubu da eşit iki bölüme ayrılır ve bu bölümlere girah 
denilir308. 

Erlik: Bir kişinin işleyeceği kadar toprak, bu terim özellikle bağların, pirinç tarlalarının ve bahçelerin ölçümünde 
kullanılır veya 50 okka pirinç tohumu ekmek için gerekli toprak ya da 2,5 dönüm yüzey alanı anlamına gelir309.

Eşel: 60 Haşimî zirâ’ya (bb) yani 39,96 m’ye eşit bir uzunluk ölçüsü birimidir310. 
Evlek: 40 x 40 arşın =1600 arşın veya 900 metre kare tutan dönüm’ün dörtte biri. 400 arşın kareye eşittir. Bir çift 

öküz ile bir günde işlenebilen arazi veya 12,829 kg tohum ekilebilen arazi yahut 400 arşın kare veya 254,8 metrekare 
dolayındaki arazi parçasına da evlek denir. Bugün Anadolu’da köylü tarlasını işleyeceği zaman onu parçalara böler ve 
her parçasına evlek der. Bütün tarla 70-80 cm’lik ağaç bir ölçü olan “evlek tapanı”yla çizilir. Bu işlem evlek kırmak, 
evlek almak, evleklemek veya evlek yazmak olarak isimlendirilir. Bazı bölgelerde bir evlek sebze üretimi için kulla-
nılan kısımlar iken bazı bölgelerde ise toprak kısımlarının arasındaki su yolunu (oluk) ifade ederdi. İçel’de 10 kilelik 
tahıl ölçüsü demekti. Tarla ve bostanlarda her bir dönümü dört parçaya ayırarak sabanla derince kazılıp açılan arkların 
böldüğü 225 m²’lik bir alan. Aynı zamanda eski Türkler tarafından kullanılan 229,669 m²’lik alan ölçüsü demekti311. 

Ezâle: 145,63 m²’lik bir alan ölçüsü birimidir312. 
Fersah: Bir yol ölçüsü. Farsça “fersenk” kelimesinden Arapçaya geçmiştir. Takriben üç mile veya atla bir saatte 

alınan mesafeye bedeldi. 7500 arşın mesafedir. İran’da bir fersah 6000 zira’, yani 4.448 metre itibar olunmuştu. Arap 
fersahı ise, fersah-ı tûlî, fersah-ı sathî ve fersah-ı cismî olmak üzere üçe ayrılıyordu. Bunlardan fersah-ı tûlî, 3 mile 
eşit olup (12 000 tûlî zira), her mil 40 el arşını kadardı. İstanbul’da, Üsküdar’dan Kadıköyü’ne kadar olan mesafe bir 
fersahtır. İnalcık, 7500 arşın=5685 metre olarak veriyor313. Hinz’e göre fersah 3 mile eşittir. Her mil ise her biri 4 şer’î 
arşın olan bin kulaç eder yani yaklaşık 6 km. Bahriye mensupları 3 bahriye miline 1 fersah derler. Bunlar dışında kul-
lanılan fersahlar ise söyledir: İngiliz fersahı 5569 km, İspanyol adi fersahı 5607 km, Kraliyet fersahı 7066 km, İsviçre 
fersahı 4480 km, Posta fersahı 3898 km ve Adi kara fersahı 4445 km314.  Evliya Çelebi’ye göre fersah 12 bin adımdır. 
Adım (bb) 75 cm civarında olduğuna göre 9000 m eder. Fakat Evliya Çelebi’nin adımı 55-60 cm’dir. Buna göre fersah 
(0,60x1200=)7200 m olur315. 

303 İdris Bostan, Tersane,	s. 155.
304 GK, s. 347.
305 Taşkın, s. 145.
306 OEST	1,	s. 442; Feridun Emecen,	“Dönüm”,	DİA,	9, 1994, s. 521.
307 Gökyay, s. 
308 Pakalın; Kamus-ı	Osmanî;	GK,	s. 356-357.
309 OEST	1,	s. 442.
310 GK, s. 357.
311 Pakalın; Taşkın, s. 136; İnalcık, “Rice Cultivation and the Çeltükci-Re’aya System in the Ottoman Empire”, Turcica, XIV (Louvain-Pa-

ris-Strasbourg, 1982), s. 123; GK, s. 357.
312 GK, s. 358.
313 OEST	1,	s. 443.
314 Kamus-ı	Osmanî;	Pakalın; Hinz, s. 76; Cl. Huart,	“Fersah”,	İA, c. IV, s. 574; Yusuf Halaçoğlu, “Fersah”, DİA,	c. 12, s. 412;	Kamus-ı	Bahrî;	

Taşkın, s. 146; GK, s. 358.
315 EÇS,	4.	kitap,	s. 232.
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Girih: Düğüm anlamına, yaklaşık 6,5 cm’lik bir uzunluk ölçüsüdür316. 
Gulve: 400 şer’î zirâ’ya yani 184,8 m’ye eşit bir uzunluk ölçüsü birimidir317.
Irgatlık: 1. Bağ ve bahçelerin ölçümünde kullanılan bir alan ölçüsü birimi. Bir ırgatın bir günde işleyebileceği 

toprak miktarından türetilmiş olabilir318.
Isba’: Evliya Çelebi’nin çalışmamıza esas aldığımız baskısında böyle okunmuş. Muhtemelen ısbu’ olmalı. Evli-

ya Çelebi’ye göre beş arpa uzunluğunda bir uzunluk ölçüsü birimidir319. 
İplik: Uzunluk ölçüsü birimi. 16. yüzyıl Osmanlı dönemi ölçüleri için Yusuf (veya Halil) ile Muhyiddin Meh-

med’in verdiği çizelgelerde: 1 zira’ (veya) endaze 100 parmak, 1 parmak 100 iplik (rişte), 1 iplik 100 örümcek teli, 
¼ zira’ 1 çaryek, 1/32 zira’ (3 parmak 12,5 rişte) 1 kerah değerleri de vardır. Pakalın, parmağın onikide birine müsavi 
olarak veriyor (Bkz. Parmak)320. 

Kabza: Yayın ve kılıçın elle tutulan yerine denilir. Kabza, Arapça pençe ile tutmak anlamına gelir. Kabza da elle 
tutulan yer demektir. Kabza aynı zamanda baş parmak da dahil olmak üzere beş parmak kalınlığındaki bir uzunluk 
ölçüsü birimidir. Dört parmak kalınlığı olursa meşte denir321. Dört parmaklık kabza veya yumruk genişliği Ortaçağ’da 
arşının 1/6’i kadardı. Ancak arşın ölçüsüne göre değişirdi. Bayağı (kara) arşında 9 cm, şer`i arşında ise 8,31 cm idi. 19. 
yüzyılda Mısır’da Yaklaşık olarak 15,875 cm idi. Bir başka tanıma göre eski Mısır zirâ’ının 1/6’sı yani 7.7 cm idi322. 

Kadem:  Ayak demektir. Aynı zamanda yarım arşın, oniki parmak uzunluğundaki bir ölçünün adıdır. Aşağı yu-
karı 37,5 cm’ye eşittir323. Hafriyatlarda ölçü birimi olarak kullanılırdı. Aslında bir insan ayağı boyunda bir uzunluk 
ölçüsü. Bugün 30 cm değerinde bir uzunluk ölçüsüdür324. 

Karış: Bir uzunluk ölçüsüdür. Açılmış beş parmakla orta parmağın uçları arasındaki mesafe, arşının ¼’i (17 cm). 
Kere karış, gerilmiş karış, mergen karış, açılmış başparmakla şahadet parmağının uçları arasındaki mesafedir. Karış, 
el açıldığı zaman bas parmağın ucuna kadar olan mesafeden ibaret eski bir ölçüdür ki 3 karış 1 arşın kabul edilirdi325.

Kasr: 16 fersah veya 48 mile eşit, 88,704 km’lik uzunluk ölçüsü birimi326.
Kerah: Arşının onaltıda biri (1/16) değerinde bir uzunluk ölçüsü birimi yarım rubu’ eder.327. O da aşağı yukarı 

4,25 cm’ye denk gelir.
Kerte: Ayak ölçüsünün aksamından biri ve en küçüğüdür. Altı kerte bir hat, on iki hat bir parmak, 12 parmak da 

bir ayaktır328. 
Kıt’a: Kıt’a hem uzunluk ölçüsü hem de ağırlık ölçüsü birimi olarak karşımıza çıkmaktadır. F. Emecen’e göre bir 

kıt’a 15 İstanbul zira’ıdır329. Kıt’a aynı zamanda bir dönümden eksik olan araziler330 hakkında kullanıldığı gibi ayrıca 
nim çiftten ve dönümden küçük toprak parçaları da kıt’a ile aynı anlama gelen pare adı altında yazılıyordu331.  

Kulaç: Gerilerek açılmış iki kolun parmak uçları arasındaki açıklık ki iki mimar arşını eder332. Türkçe kol ve 
aç-mak kelimelerinden meydana gelen ve halk ağzında aslına uygun olarak kolaç şeklinde söylenen kulaç, tabii bir 
uzunluk ölçüsü olup yanlara açılmış iki kolun orta parmak uçlarındaki mesafeyi ifade eder. Genellikle denizcilikte 
kullanılan kulaç kuyuların derinliği, bez, halat, minare uzunluklarının ölçülmesinde kullanılırdı. Ancak kulaç kişi-
den kişiye değiştiği için sabit bir kulaç değeri tespit edilememiştir. Bir kulaç Bâcî ve Ebu’l-Fidâ’ya göre dört arşın, 
el-Mahzumî’ye göre üç arşın, Dimaskî’ye göre ise 2 2/3 arşındı. Hinz arşını şer’î zira’ olarak yorumlamış ve kulacın 
değerini 1,995 m olarak vermiştir. Ancak gerek Hinz’in atıfta bulunduğu kaynak (T. Reinaud) gerekse diğer kaynaklar 
arşının cinsini belirtmemişlerdir333. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde kullanılan kulaç için şu eşitlik verilmektedir: 1 
kulaç=2,5 zira’(pik)=5 kadem=60 parmak=600 hat=30000 nokta. 

316 Gökyay, s. 56.
317 GK, s. 363.
318 S. Faroqhi, Osmanlı’da	Kentler	ve	Kentliler,		s. 315.
319 EÇS,	10.	Kitap,	s. 284.
320 İnalcık, Metrology, s. 324-325;
321 OK	4,	s. 96.
322 Hinz, s. 77; Taşkın, s.  147; GK, s. 369.
323 Pakalın.
324 Gökyay, s. 57; GK, s. 369-370.
325 Taşkın, s. 147.
326 GK, s. 370.
327 GK, s. 375.
328 Pakalın
329 F. Emecen, XVI.	Asırda	Manisa	Kazası,	s. 253.
330 Pakalın, aynı	sözlük,	c. II, s. 276.
331 Halime Doğru, XV.	ve	XVI.	Yüzyıllarda	Sivrihisar	Nahiyesi,	Ankara 1997, s. 128; Taşkın, s. 158.
332 Kamus-ı	Türkî.
333 Cengiz Kallek, “Kulaç”, DİA, c. 26, s. 353.
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1869 tarihli ölçüler kanununa göre 2,5 piklik kulacın metrik karşılığının 1,895 m olduğu anlaşılmaktadır. 
1890’lara ait 5 kademlik kulacın boyu 1,7 m olarak verilir. Osmanlı kulacının iki mimari arşına tekabül ettiği söylen-
mektedir ki buradan 1,516 m’lik kulaç ulaşılmaktadır. 18-19. yüzyıllara ait Tunus kulacı her biri 24 parmaklık 4 Arap 
arşınına yani yaklaşık olarak 1,92 metreye tekabül ederdi. 19. yüzyılın başlarına ait Bahreyn kulacı’nın her biri 18,75 
inch uzunluğundaki 4 arşına eşit olduğunu bildirilir ki bu da 1,905 m civarındadır. Bulgaristan kulacını 2,134 m olarak 
tespit edilmiştir. W. Hinz 20. yüzyılın başlarına ait Mısır kulacının 4 marangoz arşınına yani yaklaşık olarak 3 metreye 
eşit olduğunu belirtmektedir334. 

Vulçıtrın Sancağı’nda ise kulaç karşılığı olarak “senci” kelimesi kullanılmıştır335. Sertoğlu kulacı 1,137 m (2,5 
mimari arşın)336 verirken bunu 1,89 m olarak veren de vardır. Bu son değer 1869 tarihli ölçüler kanunuyla kabul edilen 
değer olmalıdır. Bunların yanı sıra 1,95 m uzunluğunda olan ve Paris kulacı denen bir ölçü daha vardı337. Bugün Kes-
kin taraflarında 8 kulaç urgan 11 metredir. Bu durumda 1 kulaç yaklaşık olarak 0,727272 m demektir. Hafriyatlarda 
ve kuyu açanlarca su derinliğini ölçümünde kullanılan kulaç 2,5 mimari arşın olarak da verilmektedir338. Denizcilikte 
kullanılan kulaç 1,66 m uzunlukta bir ölçü olup derinlikleri ölçmekte kullanılmıştır339.

Lakat: Dirsekten parmak ucuna kadar yani yarım metreden ibaret eski bir uzunluk ölçüsü. Arşın ve zirâ müte-
radifidir340. 

Menzil: Kelime mânası konaktır. Hareket halinde bulunan bir ordu veya kervan bir günlük yol gittikten sonra bir 
menzile varırdı. Burası ekseriya bir kasaba veya köy, bu olmadığı takdirde muhafazalı bir kervansaraydı. Menzillerin 
birbirine mesafesi, arazi vaziyetine göre değişir ve en seyrek yerlerde yaya olarak bir günde yürünebilecek mesafe-
den, yani takriben otuz beş-kırk kilometreden fazla olmazdı. Rumeli ve Anadolu’da ise, hudut boylarına doğru giden 
Osmanlı ordularının muayyen ve nizamî menzilleri vardı. Ordu harekete geçmeden evvel bu menzillerin bulunduğu 
yerlerdeki idari ve kazai âmirlere merkezden hükümler gönderilerek rayiç üzerinden zahire tedarik edip asker için 
menzillerde hazır bulundurmaları bildirilirdi. Böyle zamanlarda, köylü zahiresini mutlaka menziller için satmaya 
mecburdu. Buna sürsat usûlü denirdi. Sonraları, bu mecburiyet karşılığında muayyen bir vergi alınmaya başlandı ki, 
adı sürsat akçesi idi. Bundan başka bir menzil emini tâyin olunur ve kendisine bolca para verilerek dolaşıp zahire te-
darikine memur edilirdi. O da aldığı zahireyi menzillerde hazır bulundururdu341. Ok meydanlarında, belli bir rüzgârla 
900 gezden aşırı ok atılıp açılan ve rekor kırıldıkça taş dikilen sâbit atış yerine denirdi342. Menzil aynı zamanda dört 
fersah uzunluğunda bir mesafe ölçüsüdür. Buna berid de denilir343. 

Mesaha Urganı: Tahrir sırasında çiftliklerin ölçülmesi için İstanbul’dan gönderilen iki ucu mühürlü urgan. Buna 
mîrî urgan da denilirdi344. Mesaha urganının terzi arşını ile 75 arşın olduğu anlaşılmaktadır345.

Meşte: Baş parmağın dahil edilmediği, dört parmak kalınlığından meydana gelen bir uzunluk ölçüsü birimi. Baş 
parmak dahil edilirse kabza denir346. 

Övendire, üvendire: Ögenderek veya ögendere de denilen bu âlet, öküz çiftinde öküzlerin yürümesi için kulla-
nılan bir ucu sivri, hem de sabanın toprağının temizlenmesinde kullanılan diğer ucu yassı metal takılı sopadır347. Ölçü 
olarak 1 övendire boyu mesafe. 1,5-2 m arasındadır.

Parmak: 1. Baş parmak yanlama tutulduğunda işgal ettiği tırnak yanındaki kalınlık. 2. 16. yüzyılda arşının 60’ta 
birine eşit, yani 75.8/60=1,263 cm’lik bir uzunluk birimi. Daha sonra arşının 24’te birine eşit sayılmış solup 3.157 
cm’dir. Eskiden Türkler tarafından kullanılan 2,16 cm’lik bir uzunluk ölçüsü. Kadem’in 1/12’si. Arşının 24’e taksimi 
veyahut 24 parmağın 1 arşın olarak vahid-i kıyasî itibar edilmesi şer’î meselelerin ekseriya 6, 12, 24 kısma ayrılma-
sıyla ilgilidir. 1585-86/994 yılına gelinceye kadar buna boğum denilirdi. Parmak diye şehadet parmağı yan yatırılınca 
parmağın tırnak yakınındaki kalınlığına denirdi. Bir boğum 2,5 parmak sayılırdı, 1 parmak 12 iplik veya hat’tı. Bir 
başka yerde parmak altı arpanın enine olarak yan yana dizilmesiyle meydana gelen uzunluk olarak tanımlanmakta-

334 Cengiz Kallek, “Kulaç”, DİA, c. 26, s. 354.
335 OK 6, s. 671.
336 Sertoğlu, Osmanlı	Tarih	Lugati.
337 Pakalın, aynı	sözlük,	c. II, s. 314.
338 Taşkın, s. 150; GK, s. 381-382.
339 Gökyay,s. 57.
340 OK	1,	s. 546.
341 Kepeci; Sertoğlu.  
342 Ünsal Yücel Türk Okçuluğu, Ankara 1999, s. 409.
343 GK, s. 343.
344 Ünal, Osmanlı	Müesseseleri	Tarihi,	s. 152.
345 Emecen, Manisa	Kazası,	s. 152.
346 OK	4,	s. 96.
347 Kamus-ı	Türkî;	Yaşar Çağbayır,	Ötüken	Türkçe	Sözlük,	c.1-5, İstanbul 2007.
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dır348. Parmak, metrenin kabulüne kadar ölçüde kullanılan ayak’ın küsuratından idi.  12 hat 1 parmak, 12 parmak da 
1 ayak teşkil ederdi349. 

Rabta: Demet manasına gelen bir tâbir. Kelime anlamı bağ ve bağlamdır. Istılahda ise, 150 kıt’a (futa) veya 300 
kendüki’den ibaret bir kumaş ölçüsüdür. Rabta, kanunnamelerde 50-60 zirâ’ olarak tanımlanmıştır. Bu durumda 34 m 
veya 34,8 m’lik bir uzunluğa sahip balyalardan veya kumaşlardan oluşmaktadır350. 

Rubu’: Arşının sekizde biri. 8,5 cm’lik bir uzunluk ölçüsüdür. İki kerah eder351.
Tersâne Zirâ’ı: Eskiden tersanede kullanılan uzunluk ölçüsü. Bu zirâ mimar arşını da denilen mimarî zirâ’dan 

üç parmak uzundu. Mimarî zirâı 24 parmak (75,8) iken tersâne zirâı 27 parmak idi352. 
Terzi Arşını: Buna Haleb arşını da denirdi.  Halı, ipek ve ince kumaşları ölçmek için kullanılan bir uzunluk öl-

çüsü birimi olup 68 cm’dir353. 75 ağaç354. Başka bir yerde 55 ağaç olarak tanımlanmaktadır355. 
Urgan: Tapu-yı zemin kaydında tımar topraklarının ölçülmesinde kullanılan iki ucu mühürlü bir ölçüdür. Adilce-

vaz’da kullanılan urgan ile tarla, çayır (biçenek) bağ ve bağçe ölçülür. Yaklaşık olarak 20-25 metredir356. 
Usbu’: İsbi’, Isba’ Isbu’, İsbu’ şekillerinde de yazılır. Parmak demektir. Bir arşının 1/24’ü değerinde eskiden 

kullanılan bir ölçü birimi357. Karınları birbirine bitişik 6 arpaya eşit ölçü358. Evliya Çelebi zirâ’-ı Mekkî 3 şibr ve şibr 
12 ısbu, ısbu ise beş arpa uzunluğu kadardır, diyor359.

Zirâ’: Uzunluk ölçülerinden birinin adı olup lugatte bilek, kol manâsınadır ki, dirsek ucundan orta parmak ucuna 
kadar olan kısımdır. Istılah olarak bu mikdara eşit olan uzunluk ölçüsü olup arşınla aynı şeydir. (Bkz. Arşın).

Zirâ’u’l-İstanbuliyye: İstanbul kumaş arşını olan bu arşın son çağlarda Mısır’da Avrupa malı kumaşların ölçü-
münde kullanılmıştır. Bazılarına göre 67,3 cm, bazılarına göreyse 19. yüzyılda 68,579 cm idi. Kasım 1920’de Kahi-
re’de kullanılmaya başlamıştır360.

Tablo 8. Anadolu’da Uzunluk ve Alan Ölçüleri

Ölçü Adı Kullanıldığı Yer Uzunluğu

Adım 55-75 cm

Ağaç Kumaş 60-68 cm

Arşın Mimari, kumaş vs. 60-75 cm

Ayak 32-37,5 cm

Bir Irgat Tımar Eder Bağ Bağlar için 2 evlek=1/2 dönüm

Bitemi Uzunluk 1 arşın (675 cm)

Boğum 1/24 arşın

Cerîb 60x60 zirâ’ 3600 zirâ’

Çalım Alan ölçüsü ?

Çehle ½ endaze 39 cm

Çûb Kumaş 60-75 cm

Çubuk Dönümün aksamı 3,5 zirâ’

Değirmi Kumaş 85 cm

348 OK	4,	s. 96.
349 Pakalın; Neslihan Sönmez, “Osmanlı Mimarlığında Kullanılan Uzunluk Ölçü ve Birimleri”, Osmanlı,	10, Ankara 1999, s. 132; GK, s. 397-

398.
350 Taşkın, s. 161; OK	5,	243.	
351 İnciciyan, s. 74.
352 Pakalın
353 GK, s. 337.
354 OK	1,	s. 171.
355 Emecen, Manisa	Kazası,	s. 262.
356 Taşkın, s. 153.
357 Çağbayır; Pakalın
358 Pakalın
359 EÇS, 10. Kitap, s. 284.
360 Hinz, s. 72.
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Dönüm 40x40 adım 919,3  m²

Endaze Kumaş 60-65 cm

Erlik Arazi alan ölçüsü 2,5 dönüm

Eşel Uzunluk 39,96 m

Evlek Arazi alan ¼ dönüm, 225 m²

Ezâle Alan ölçüsü 145,63 m²

Fersah Yol ölçüsü 5685-7000 m

Girih 6,5 cm

Irgatlık Arazi için ?

Isbu’ 5 arpa

İplik 1/12 parmak 100 örümcek teli 

Kabza Uzunluk ölçüsü 5 parmak, 15,78 cm

Kadem 12 parmak, ½ arşın

Karış 1/4 arşın, 17 cm

Kasr Uzunluk ölçüsü 48 mil=88,704 km

Kerah Uzunluk ölçüsü 1/16 arşın, 4,5 cm

Kulaç 1500-1995 cm

Kulak 1,71 m

Lakat ½ m

Menzil 4 fersah

Meşte 4 parmak=12,62 cm

Mimar Arşını 24 parmak=75,8 cm

Övendire 1,5-2 m

Parmak 1,263-3,157 cm

Rabta Balya, kumaş 34-34,8 m

Rubu’ 1/8 arşın

Tersane Zirâ’ı Tersane’de 27 parmak=85,2 cm

Terzi Arşını Halı, ipek ve ince 
kumaş cm

Urgan Zemin, arazi ölçümü 20-25 m

Usbu’ 1/24 arşın

Zirâ’u’l-İstanbuliyye Kumaş 67,3-68,579 cm

Su Ölçüleri

Boru: Mehterhanede çalınan çalgılardan birine dendiği gibi aynı zamanda su ölçülerinden olup 4 masura’dır361.
Hilâl: Su ölçülerinden biri. Yuvarlak şemsiye teli kalınlığında, bir ucu sivri, diğer ucu kürek şeklinde ve diş 

karıştırmaya mahsus olup evvelce herkesin kullandığı hilâl kalınlığı bir mikyas teşkil ediyordu. İki hilâl bir çuvaldız, 
dört çuvaldız bir masura itibar edilirdi. Bir lüle suyun altmış dörtte biri362. 

Lüle: Bir su ölçeğidir. 30 dirhem (96.21 gr.) ağırlığında kurşundan yapılmış bir yuvarlağın girebileceği delikten 
akan 5 zira (3.50 metre) yükseklik basıncına sahip su miktarına verilen isimdir.  Bunun dörtte birine masura veya kamış, 

361 İnciciyan, s. 74.
362 Pakalın; GK, s. 368.
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onun da dörtte birine çuvaldız denirdi363. 
Masura: Bir su kemerinde suyun taksimi için kullanılan belli ve resmî su ölçüsü olup lülenin dörtte birine ve 

çuvaldızın dört katına eşittir364.
Salma: Su ölçülerinden birinin adı. 24 masura 1 salma itibar edilirdi. Bu tâbir su yolcularca kullanılırdı. Tapu 

kayıtlarında nadiren lüle, çoğunlukla masura geçer365. 
Çuvaldız: Lugat manâsı, su mikyası teriminde iki hilal mikdarı su demektir. Hilal, şemsiye teli kalınlığında bir 

ucu sivri ve bir ucu kürek şeklindedir. Bununla diş araları ve kulak temizlenir. İki hilal kalınlığında olan mikyasa çu-
valdız denilir. İki hilal birleşince çuval, tente ve yelken bezi dikmeye mahsus çuvaldız kalınlığı meydana geleceği farz 
edilerek bu da ölçülerden biri olmak üzere kabul olunmuştu. Tasarruf kayıtlarında nadiren hilâl hemen daima masura 
tâbiri kullanılırdı. Dört çuvaldız bir masura itibar edilmişti (Berki; Pakalın)366. 

Tablo 9. Anadolu’da Su Ölçüleri

Ölçü Adı Değeri

Boru 4 masura

Çuvaldız 2 hilal

Hilal 1/64 Lüle

Lüle 4 masura

Masura ¼ lüle

Salma 24 masura

ÖZET

Osmanlı devletinin bütün imparatorluğa şamil tek bir metrolojik sistemi yoktu. Her eyalet ve sancakta farklı 
ölçüler ve tartılar kullanılmış, eyaletlerin farklı zamanlarda feth olunmuş olması ve imparatorluğun çok geniş bir coğ-
rafyaya yayılması sebebiyle bunları belirli bir standarda kavuşturmak mümkün olmamıştır. Osmanlılar yine de belli 
ağırlık ve uzunluk ölçülerini standart birim olarak kabul etmişler ve her sancaktaki ölçü ve tartıları bu standartlarla 
mukayese ederek işlem yapmışlardır. Mesela hububat ölçüsü olan kile her bölgede farklı ağırlıkları ifade eden bir ölçü 
birimidir. Ancak devlet İstanbul kilesini temel ölçü birimi olarak kabul etmiş ve bölgesel olarak kullanılan kileleri 
İstanbul kilesine çevirerek ifade etmiştir. 

Anadolu sancaklarında kullanılan ağırlık, sıvı ve uzunluk ölçüleri de birbirinden çok farklıdır. Mahallî olarak Os-
manlı öncesinden beri kullanıla geldiği için devlet bunları kaldırmamış, sancak ve eyalet kanunnâmelerinde devletin 
standart kabul ettiği ölçülerle açıklamaya çalışmıştır. Bazen kullanıldığı yörenin adıyla bazen de özel isimlerle anılan 
bu ölçüler Osmanlı metrolojisi içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir.

Bu bildirimizde Anadolu’da hububat için kullanılan kile, şarap, şıra ve sıvı yağ için kullanılan hacim ölçüleri, 
ağırlık ve uzunluk için kullanılan ölçü birimleri ele alınacak ve bugünkü uzunluk ve ağırlık ölçüleri ile değerleri be-
lirlenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Kile, Müdd, Yük, Okka, Medre, Arşın, 

ABSTRACT

The Ottoman state did not have a single metrological system comprising the whole empire. Different measure-
ments and scales were used in each province and sanjak. It was not possible to bring them to a certain standard since 
the provinces had been conquered at different times and the empire was spread over a very wide geography. The 
Ottomans nevertheless accepted certain weight and length measurements as the standard unit, and transactions were 
carried out by comparing the measurements and scales in each state with these standards. For example, kile (bushel), 
which is a grain measurement, was a unit of measurement that expresses different weights in each region. However, 

363 Pakalın
364 Gökyay, s. 51.
365 Pakalın
366 Pakalın; Berki, s. 11.
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the state had accepted the Istanbul bushel as the basic unit of measurement and expressed the locally used ones by 
converting them to the Istanbul bushel.

The weight, liquid and length measurements used in the Anatolia Sanjaks were very different from each other. 
Since it had been used locally before the Ottoman Empire, the state did not abolish them, but tried to explain it with 
the measurements accepted by the state in the Provincial Administration Regulations. These measurements, which 
were sometimes referred to by special names and sometimes by the name of the region in which it was used, occupy 
an important place within the Ottoman metrology.

In this study, the units of measurement used for grain, kile, volume measurements used for wine, must and oil, 
unit of measurements used for  weight and length in Anatolia will be treated and their values will be determined with 
the current length and weight measurements.

Key Words: Kile(Bushel), Müdd, Yük(Load), Okka(Oke), Medre, Arşın(Ell)
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VİLAYET ARŞİVLERİNİN NADİR ÖRNEKLERİNDEN BİRİ; 
KAYSERİ VİLAYET ARŞİVİ

Mehmet İNBAŞI*

Osmanlı Devleti’nde kayıt tutma geleneği çok önemli bir husustur. Devletin idare mekanizması olan Divân-ı 
Hümayun’da çok sayıda kalem ve defter bulunmaktadır1. Bürokrasinin başı olan Nişancı ve yardımcısı Reisü’l-küt-
tâb, Osmanlı Devleti’ndeki bütün yazışmalardan birinci derecede sorumlu kişiler olup alınan kararların ilgili yerlere 
havalesine ve defterler üzerinde tashih yapmak yetkisine sahip kimselerdi2. 

Devlet yönetimi ile ilgili alınan kararlar, hüküm, ferman, berat, tevliyet vb. hem merkezdeki ilgili kalemlerin def-
terlerine, hem de gönderildikleri taşra idaresindeki kadı efendinin sicil defterine kaydedilirdi. Dolayısıyla aynı evrakın 
birkaç tane nüshası devlet merkezinde ve taşra idari birimlerinde muhafaza edilirdi. 

Osmanlı klasik çağında tahrir defterleri ana kayıtlar olduğu için, merkezden gönderilen tahrir emini ve tahrir 
katipleri tarafından merkezi idarecilerle birlikte vergi birimleri sayılır, müsvedde olarak hazırlanır, devlet merkezine 
getirildikten sonra burada Nişancı’ya bağlı görevliler tarafından belli bir sisteme göre düzenlenir, temize çekilir ve iki 
nüsha olarak hazırlanırdı. Bunlardan birisi defterhanede muhafaza edilirken diğeri ilgili yerin idarecisine gönderilirdi. 
Taşraya gönderilenlerde genellikle zamanın padişahının tuğrası çekilir ve o vilayetin veya sancağın vergi düzeni ile 
ilgili kanunname defterin başına konulurdu. Böylelikle taşradaki idarecilerin başta vergi ve timar olmak üzere birçok 
meseleyi merkeze danışmadan halletmesi sağlanırdı3.

Post klasik dönemde avarız sayımları dolayısıyla avarız defterleri ön plana çıkmış, klasik dönemin tahrirleri 
esas alınarak, ruznamçe defterleri başta olmak üzere mali kayıtlar tutulmaya devam edilmiştir. Yine şikâyet ve ahkam 
defterleri bu dönemin en önemli defter kayıtları olarak ortaya çıkmıştır. XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde yaşanan 
sıkıntılara rağmen kayıtlar düzenli olarak tutulmaya devam edilmiştir. 

İstanbul dışındaki taşranın en önemli kayıtları kadı efendinin tutturduğu Şer’iye Sicilleri / Kadı Sicilleri’dir. Hem 
şehir hayatının, sosyal ve ekonomik yapının hem de devlet merkezi ile ilişkilerin tespitinde en önemli kaynaklardır. 
Şer’iye Sicilleri, XIX. yüzyıl ortalarına kadar bu önemini sürdürmüştür. 

XIX. yüzyıl Osmanlı idari yapısında birçok değişikliğin yaşandığı dönem olmuştur. Gerek Sultan III. Selim’in 
Nizam-ı Cedit adıyla anılan umumi ıslahat hareketi, gerekse II. Mahmud ve Sultan Abdülmecid zamanındaki idari 
düzenlemeler, Tanzimat’ın getirdiği yeni kurumlar, Osmanlı Devleti’nin idari yapısında bürokrasinin artmasına ve 
yeni birimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu durum Islahat Fermanı ve I. Meşrutiyet ile devam etmiştir. Yeni 
idari birimlerin yanında vergi adları ve türleri de değişmiş ve dolaysıyla taşra ile merkez arasında yazışmalarda büyük 
artış meydana gelmiştir. 

Osmanlı taşra idari birimlerinde bu değişikliklere bağlı olarak yeni açılan idari kadrolar sebebiyle bürokratik 
işlemler de çeşitlenmiştir. İşte bu dönemde Vilayet İdareleri sancak, kaza ve nahiye adlarıyla yeniden yapılandırılmış 
ve yeni idareciler tayin edilmiştir. 

İdari yapılanmaya bağlı olarak bürokratik çeşitlenmenin de yoğunlaştığı bu dönemde merkeze gönderilen ev-

*	 Prof.	Dr.,	Erciyes	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi,	Tarih	Bölümü,	minbasi@yahoo.com	minbasi@erciyes.edu.tr
1 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı	Devleti’nde	Merkez	ve	Bahriye	Teşkilatı, Ankara 1984, s. 39-55
2 Recep Ahıskalı, “Reîsülküttâb”, DİA,	34, İstanbul 2007, s. 546-549.
3 Erhan Afyoncu, Osmanlı	Devlet	Teşkilatında	Defterhâne-i	Âmire	(XVI-XVIII.	Yüzyıllar), Ankara 2014, s. 16-33; Mehmet Öz, “Tahrir”, DİA,	

39, İstanbul 2009, s. 425-429.
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rakın dışında idari birimlerin kendilerine ait yazışmaları ile birbirleri arasındaki yazışmalarda kullanılan belgeler, 
Vilayet Arşivleri’nde muhafaza edilmeye başlanmıştır. Dolayısıyla XIX. yüzyılın ikinci yarsından itibaren Vilayet 
Arşivleri’nin hem evrak çeşitliliği artmış hem de önemli bir konuma gelmiştir.

Osmanlı Devleti’nin yıkılması, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasından sonra taşradaki en önemli kay-
naklar olan Kadı Sicilleri ve Vilayet Arşivleri ne yazık ki yeterince korunamamıştır. Kadı Sicilleri daha çok defter 
usulü ile tutulduğu ve ciltli olduğu için belgelere göre muhafazası daha kolay olmuş, yeni idare zamanında alınan 
kararlar ile Kadı Sicilleri Ankara ve İstanbul’da çeşitli kütüphane ve müzelere nakledilmiştir. Vilayet Arşivleri’nde 
kalan evrak ise ne yazık ki kaderine terkedilmiştir.

XX. yüzyılın ortalarında ve son çeyreğinde yaşanan idari sıkıntılar, Cumhuriyet idaresinin alfabe değişikliğine 
giderek Latin harflerini kullanmaya başlaması, Arap harfleri ile yazılı Osmanlı belgelerinin okunup anlaşılmasını 
engellemiş, adeta bu tür evrak ve kayıtlara, odaları, büroları, ofisleri, mahzenleri boşu boşuna işgal eden evraklar 
olarak bakılmaya başlanmıştır. Bilinçsiz idarecilerin bunları yok etme çabası ise başka bir ihaneti gündeme getirmiş 
ve Vilayet Arşivleri ne yazık ki yok edilmeye, denize dökülmeye ve hatta yakılmaya başlanmıştır. Örneğin Trabzon 
Vilayet Arşivi 1980 askeri müdahalesinden sonra birçok kişinin itirazına rağmen sıkı yönetim komutanının emriyle 
denize dökülmüştür. Bu olayı bizzat şahitlerinden dinledim.

Bu çalışmanın konusu olan Kayseri Vilayet Arşivi’nin hikayesi ise gerçekten çok ilginç ve ibret vericidir. Vila-
yet Arşivleri’nin yok edilmesinde idarecilerin birbirleriyle yarıştıkları bir sırada arşivin, belgenin, defterin ve tarihin 
önemini bilen, her fırsatta rahmetle yad ettiğimiz ancak ismini bilmediğimiz bir vatanperver kişi, Kayseri Vilayet 
Arşivi’ne ait defter ve belgeleri 361 çuvala doldurarak Kapalı Çarşı’nın Camii Kebir çıkışında bulunan Vezir Hanı’nın 
son odasına doldurmuş, kapısını da taşla örerek üzerini kireçle sıvamıştır. Merhum vatanperver bu kimse böylelikle, 
yerini kimseye söylemediği Kayseri Vilayet Arşivi’ni yok edilmekten kurtarmıştır.

İsmi bilinmeyen bu kişi tarafından saklanan Kayseri Vilayet Arşivi’nin bulunması da ilginç bir tesadüfe dayan-
maktadır. Vezir Hanı’nın damında çöküntüler olduğu yönünde Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne bildirimde bulunulmuş, 
Vakıfların elemanları da gerekli incelemeyi yaptıklarında Vezir Hanının son kısmında bulunan bir odanın tavanının 
çöktüğünü görerek tamirat yapılmasına karar vermişlerdir. Ancak aşağı katta yıkıntının bulunmaması üzerine vakıf 
elemanları şaşkına dönerek tekrar Vezir Hanı’nın damına çıkıp baktıklarında oda içerisinde çuvalları görmüşlerdir. Bu 
çuvallar buradan çıkarılarak Köşk Medresesi’ne nakledilmiş ve burada bir müddet kalmıştır.

Köşk Medresesi’nde bulunan bu arşiv kayıtları, 2006’da Kayseri’ye bir konferans için gelen Hollandalı Osmanlı 
araştırmacısı Prof. Dr. Machiel Kiel tarafından da incelenmiş, çuvallar dolusu tarihi belgelerin korunmamasından do-
layı üzüntülerini belirtmiştir. Bunun üzerine harekete geçen Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, 2006 yılında bu arşivin 
üniversiteye taşınmasını sağlamıştır. Böylelikle Kayseri Vilayet Arşivi yok olmaktan kurtarılarak bilim insanlarının 
kullanımına açılmıştır.

Bu bildiride, hikâyesi kısaca anlatılan Kayseri Vilayet Arşivi’nin tanıtımı yapılarak yaklaşık altı bin defter, tah-
minen elli bine yakın belge bulunan bu arşivin günümüzdeki durumu hakkında bilgi verilecektir. Bu belgeler şimdi Er-
ciyes Üniversitesi bünyesinde kurulan Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi’nde / KAYTAM bulunmaktadır. 

Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi /KAYTAM

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, Kayseri’nin tarihi, kültürü, sanatı ve düşünce hayatıyla ilgili araştırmalar yap-
mak üzere 18 Nisan 1993 tarihinde Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi (KAYTAM)’ı kurmuştur. 

Merkez, Kayseri’de tarih bilincinin oluşması için, şehir hakkında arşivlerde yer alan belgeleri ve eserleri bir ara-
ya getirmek ve araştırmacıların hizmetine sunmak amacını taşımaktadır. Bu çerçevede bünyesinde arşiv ve kütüphane 
hizmeti yürütecek olan KAYTAM’ın, lisansüstü eğitim yapacaklar için hizmet vermesi amaçlanmıştır4. 

Şehirlerin varlıklarını devam ettirebilmesi, geçmişlerindeki yazılı ve sözlü kültürel birikimi günümüze aktarabil-
me yeteneğiyle doğru orantılıdır. Bu bağlamda kültür birikiminin sağlanarak kentsel kimliğin korunabilmesinde dokü-
mantasyon, arşiv ve kütüphane gibi bilgi ve belge merkezlerinin ve müzelerin işlevleri hayati bir önem taşımaktadır. 
Bu çerçevede Kayseri hakkında dokümantasyon ve kütüphanecilik hizmeti sunmak için kurulmuş olan KAYTAM, 
bugüne kadar şehir hakkında yazılmış eserleri bünyesinde kurulmuş Kayseri	İhtisas	Kütüphanesi’inde toplamıştır. Ay-
rıca yine şehirle ilgili arşiv vesikaları da bu amaç doğrultusunda merkez bünyesinde bir araya getirilmiştir: KAYTAM 
merkezinin amacı ve görevleri şunlardır:  

4 Bu bilgiler KAYTAM’da uzun süre görev yapan ve arşivin günümüzdeki haline gelmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Gülbadi Alan’ın 
hazırladığı rapordan alınmıştır.
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1. Kayseri ve yöresi tarihi ile ilgili çalışmalar yapmak,
2. Tarih şuurunun oluşması ve canlı tutulmasına katkıda bulunmak üzere millî ve milletlerarası düzeyde ilmî top-

lantıların düzenlenmek,
3. Merkez bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturulması, bu arşiv ve kütüphaneye özel ve 

kamu kuruluşu ile şahıslarında bulunan yazma ve matbu eserlerin bağış, satın alma ve kopyalama suretiyle bilgi 
akışını sağlamak,

4. Osmanlı dönemi şehir hayatının en önemli kaynağı olan kadı defterleri / Şer’iyye sicilleri kataloğunu hazırlamak 
ve bu defterler üzerinde ilmî araştırmaların yapılmasını sağlamak,

5. Üniversitelerde yapılacak olan lisansüstü tezler ve diğer ilmî araştırmalardan, merkezin amacına yönelik olanlam-
rını yayınlamak,

6. Kayseri ve yöresi tarihiyle ilgili araştırma yapanlara destek sağlamak,
7. Bu çalışmalar sırasında, yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan ilmî kuruluşlarla iş birliği yapmak.

KAYTAM bünyesinde yürütülen çalışmalar, merkezin kuruluş amacına yönelik faaliyetlerdir. Bu çerçevede mer-
kez bünyesinde yürütülen çalışmalar kütüphane ve arşiv kısımlarında yoğunlaşmıştır. Kütüphane kısmında Kayseri 
şehri ve şehircilik tarihi ile ilgili doğrudan veya dolaylı, yurtiçi ve yurt dışında yayınlanmış Türkçe veya yabancı dilde 
her türlü kitap, dergi, gazete, tez ve makalelerden oluşan bir koleksiyon oluşturulmaya çalışılmaktadır. Arşiv kısmında 
ise Kayseri şehri ile ilgili günümüze ulaşan evrak, belge ve defterlerden oluşan zengin bir koleksiyon oluşturma çalış-
maları devam etmektedir. Merkez bünyesinde yürütülen çalışmalar şu şekildedir.

Kayseri ile ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden Alınan Arşiv Belgeleri:

Merkezin amacı doğrultusunda, 1995 yılı itibariyle İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde tasnifi yapılmış 
olan ve Kayseri’nin tarihini doğrudan ilgilendiren defter ve belgeler, tasniflerine ilişkin kataloglar taranmak suretiyle 
tespit edilmiş ve bunlardan önemli bir kısmının fotokopileri alınmıştır. Tespit edilen belgelerin künyeleri şöyledir:

Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nden Alınan Kayseri İle İlgili Belgeler ve Defterler

Tasnifin Adı Defter 
Adedi

Dosya /Belge 
Adedi

Adliye ve Mezâhip İradeleri 13

Amedî Kalemi (A.AMD) 3

Anadolu Muhasebe Kalemi 3

Asâkir-i Mansûre Defteri 5

Askeriye İradeleri 3

Bâb-ı Âlî Evrak Odası-Sadaret Evrakı 62

Bâb-ı Âsâfî-Tahvil Kalemi 4

Bâb-ı Âsâfî-Defterhane-i Âmire 5

Bâb-ı Defterî-Baş Muhasebe Kalemi 26

Bâb-ı Defterî-Cerîde Kalemi 5

Bâb-ı Defterî-Mevkufât Kalemi 4

Bâb-ı Defterî-Yeniçeri Kalemi 2

Bâb-ı Seraskerî Defteri 5

Büyük Ruznâmçe Sergi Kalemi 2

Cevdet Tasnifi-Adliye 35

Cevdet Tasnifi-Askeriye 29

Cevdet Tasnifi-Dahiliye 41

Cevdet Tasnifi-Darphane 11
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Cevdet Tasnifi-Evkaf 194

Cevdet Tasnifi-İktisat 28

Cevdet Tasnifi-Maarif 26

Cevdet Tasnifi-Maliye 53

Cevdet Tasnifi-Nâfia 9

Cevdet Tasnifi-Sıhhıye 3

Cevdet Tasnifi-Timar 23

Cevdet Tasnifi-Zaptiye 29

Cizye Muhasebe Kalemi 2

Dahiliye Nezareti Defterleri 24

Dahiliye Nezareti-Hukuk Müşavirliği 3

Dahiliye Nezareti-İdare Kalemi 22

Dahiliye Nezareti-İdare-i Umumiye (DH.İ.UM) 62

Dahiliye Nezareti-Muhaberât-i Umumiye 37

Dahiliye Nezareti-Muhaberât-i Umumiye 13

Dahiliye Nezareti-Sicill-i Nüfus 77

Dahiliye Nezareti-Siyasî Evrak 8

Divân-i Hümâyun Kalemi (A.DVN) 33

Divân-i Hümayun Mühimme Kalemi 4

Evkaf İradeleri 5

Hariciye Nezareti-Mektubî Kalemi 42

Hatt-ı Hümâyun 87

Hususi İradeler 11

İradeler-Dahiliye 13

İradeler-Meclis-i Vâlâ 59

Maarif İradeleri 7

Maliyeden Müdevver Defterler 121

Maliye İradeleri 4

Maliye Nezareti-Cerîde 8

Maliye Nezareti-Cizye 5

Maliye Nezareti-Masârifat 8

Maliye Nezareti-Mektubî Kalemi 7

Maliye Nezareti-Temettüât 3

Maliye Nezareti-Varidat 10

Meclis-i Vükelâ Mazbataları 10

Mektubî Kalemi (A. MKT) 79

Mektubî Kalemi-Meclis-i Vâlâ (A.MKT.MVL) 41

Mektubî Kalemi-Umum Vilâyet (A.MKT.UM) 71

Mühimme Defterleri 148

Nezaret Öncesi Evkaf Defterleri 9
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Telgraf ve Posta Nezareti İradeleri 8

Tophane-i Âmire İradeleri 4

Yıldız Tasnifi-Mütenevvi Maruzat Evrakı 51

Kayseri Kadı Sicilleri 289 sicil 

Tapu Tahrir Defterleri 200

Vezir Hanı’nda Bulunan Belgeler

Ayrıca KAYTAM bünyesinde, Kayseri’nin 150 yıllık tarihini içeren 361 çuval tarihi evrak da yer almaktadır. 
Yaklaşık beş bin defter ve yedi yüz bin evrakın yer aldığı bu çuvallar, Kayseri Vezir Hanı’nın bir odasında bulunmuş, 
daha sonra Köşk Medrese’ye aktarılmış, ardından da Erciyes Üniversitesi’nin başvurusu üzerine KAYTAM adına 
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne teslim edilmiştir.

Vezir Hanında Bulunan Belgelerin Durumu



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

742

Vezir Hanında Bulunan Belgelerin Durumu

Köşk Medresesi’ne nakledilen bu arşiv kayıtları, 2006’da Kayseri’ye bir konferans için gelen Hollandalı Os-
manlı araştırmacısı Prof. Dr. Machiel Kiel tarafından da incelenmiş, çuvallar dolusu tarihi belgelerin önemini özel-
likle belirtmiştir. Bunun üzerine harekete geçen Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü, 2006 yılında bu arşivin üniversiteye 
taşınmasını sağlamıştır. Böylelikle Kayseri Vilayet Arşivi yok olmaktan kurtarılarak bilim insanlarının kullanımına 
açılmıştır.

Prof. Dr. Machiel Kiel Köşk Medresedeki Belgeleri İncelerken
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Oldukça harap durumda bulunan çuvallar içindeki belgeler üzerinde temizlik çalışmaları, Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi yetkililerinin yönlendirmeleri doğrultusunda 3 Temmuz 2009 tarihinde başlatılmış ve 1 Eylül 2009 tarihinde 
bitirilerek, belgelerin elektronik ortama aktarılma işlemleri başlatılmıştır. Bu çalışmalar da 20 Şubat 2010 tarihinde 
tamamlanmıştır. Şu anda belgeler üzerinde devam eden çalışmalar belgelerin özetlerinin çıkarılması, kataloglamasının 
yapılması ve uygun bir şekilde saklanmasına yönelik çalışmalardır. 

Yaklaşık elli kişilik bir grup tarafından yapılan temizlik çalışmaları Belgelerin çuvallardan çıkarılması, boş ev-
raklar ve kalıntılar içerisinden seçilmesi; Belgelerin fırçalanarak tozlarının alınması ve Belgelerin kırışıklıklarının 
açılması ve düzenlenmesi olmak üzere üç aşamada gerçekleşmiştir.

Her üç aşamada da çuvallar kesinlikle birbirine karıştırılmamış ve her çuvalın evrakı kendi içinde düzenlenmiştir. 
Çuvallar içinde bir torba, zarf veya rulo şeklinde olan evraklar birbirinden ayrılmamıştır. Çuvallardaki en küçük yırtık 
parçaların bile temizlenmesine ve saklanmasına özen gösterilmiştir.

Bu çerçevede her bir çuval içindeki evraklar, cinsine göre; Defterler, Müstakil Evraklar, Tüm Evraklar, Koçanlar 
ve Yırtık Evraklar şeklinde beş ana grupta sınıflandırılmıştır.

1.Defterler: Çuvallar içindeki defterler tek tek temizlenmiş ve çuvalın ismiyle birlikte numaralandırılarak elekt-
ronik ortama aktarılmış, tarihi ve konusunun yer aldığı özeti çıkarılmıştır. Defterler kısmındaki evrak birleştirme ve 
özetlerinin çıkarılma işlemi devam etmektedir. Defterler arasında Ağnam, Aşar, Anbar, İhracat, Arzuhal, Avarız, Ayni-
yat Bedel-i Askeriye, Bekaya, Ceza Tahsili, Cinayet, Cizye, Divan Tediyatı, Döküm, Emanet, Emlak, Eşya, Ermenice, 
Evkaf Tahrir, Evkaf Timar, Evrak, Haciz, Halef-Selef Muhasebe, Hapishane, harcı-rah, Hasar-Keşif-Yardım, Hülasa, 
iane, İcmal, İhale, ihtisab, İmalat, İnşaat, Tamirat, İrat, İtiraz, Jurnal, Kabzımal, Karar-ı Cedid, Kefalet, keşif, Maaş, 
mahkum, Müteferrik, Müzayede, Nüfus ve Tapu defterleri vb. gibi çok sayıda ve farklı gruplarda tasnif edilmiştir. Her 
birisi de yine kendi içerisinde belli bir tasnife tabi tutulmuştur. Günümüzde bu defterlerin fihrist ve özetleme çalışması 
yapılmaktadır. 

KAYTAMdaki Sınıflandırılması ise - K 1, K 1 - D, K 1 - D 1- şeklindedir. 

Defterlerin Kataloglama Örnekleri
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2.Müstakil Evrak: Bu grupta yer alan evraklar rulo şeklinde, zarf içinde veya bir kısmı yırtılmış veya fareler 
tarafından kemirilmiş bez torbalar içinde yer alan evrakın birbirinden ayrılmadan yine grup şeklinde klasörlere konul-
masından oluşturulmuştur. Eğer çuvallar içinde birden fazla bu tür grup evrak varsa her biri ayrı ayrı klasörler içine 
kaydedilmiştir. Mesela; K 1, K 1 - M, K 1 - M 1 gibi.

Yine bu grupta evraklar v1, v2 şeklinde kaydedilmişlerdir. Arkalı önlü veya büyük olup da alt ve üst şeklinde 
çekilen evrakların kaydı v1a, v1b, v1c… gibi kaydedilmiştir.

Müstakil Evrakın Kataloglama Örnekleri
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3. Yırtık Evraklar: Bu grupta yer alan belgeler, %80’inden fazlası yırtık olan evraktır. Her yırtık evrak yine 
kendi içinden çıktığı çuval bünyesinde elektronik ortama aktarılmış ve isimleri tüm evrak kataloğunda olduğu gibi v1, 
v2 şeklinde kaydedilmiştir.

Yırtık Evrakın Kataloglama Örnekleri

Belgeler üzerindeki çalışmaların son aşaması, bütün çuvallar içinde mevcut aynı cins ve konuyu içeren evrakın 
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bir araya getirilerek, içeriklerinin kısa özetlerinin çıkarılması, Anahtar Kelimelerin belirlenmesi ve kataloglama işlem-
lerinin tamamlanarak araştırmacının internet üzerinden katalog taraması yapabilecekleri bir seviyeye getirilmesidir. 
Şu anda özel olarak hazırlanan Orkestra Programı üzerinde devam eden bu çalışmaların önemli kısmı tamamlanmıştır. 
Bütün belgeler üzerindeki çalışmaların kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır. 

Çalışmaların son aşaması olan belgeleri kataloglama ve araştırıcıların hizmetine sunma işlemlerinde, her bir 
çuval içinde aynı cins evrakın bir araya getirilmesi ile oluşturulan belgeler; Belgeler, Cetveller, Defterler, Dosyalar ve 
Koçanlar şeklinde tasnif edilmiştir. 

Bu beş grup evraktan Koçanlar üzerindeki çalışmalar tamamlanmış ve bu kısımdaki evrak; A’şar Vergisi, Ağnam 
Vergisi, Ankara Gazetesi Abonelik Bedeli Koçanları, Ankara Vilayeti Havalenameleri, Arazi Vergisi, Asakire Mahsus 
Mürur Tezkiresi, Bilet-Senetler, Emlak Vergisi, Emlak ve Temettuat Vergisi, Ermenice Koçanlar, Ferağ ve İntikal 
Mahkeme-i Şer’iye İlmuhaberleri, Hacizname Koçanı, Hayvanat-ı Ehliye Vergisi, İhbarname Koçanları, Maaş Cüz-
dan, Kupon ve İlmuhaberleri, Maliye Hazinesi Akçe Zimmet Pusulası Mal Sandığı, Mezat Pusulası, Müsakkafat ve 
Arazi Vergisi, Müskirat Resmi Sergisi, Rüsum-ı Mütenevvia Pulları Koçanı, Temettu Vergisi, Tütün Bayii Tezkireleri 
şeklinde gruplar içinde tasniflenmiştir

Bu gruplardan her biri yine kendi içindeki evrakların özelliği ve konusuna göre alt gruplara ayrılmıştır. Mesela 
A’şar Vergisi kısmı kendi içinde A’şar İhale Pusulaları, A’şar İlmuhaberleri, A’şar Pusulaları, A’şar Senetleri, A’şar 
Vergi Koçanları, Afyon, Palamut, Haşhaş A’şarları şeklinde alt başlıklar altında tasniflenmiştir:

Aynı şekilde Ağnam Vergisi kısmı da kendi içinde Ağnam Tezkireleri, Ağnam Yoklama Defterleri, Ağnam Yokla-
ma Tezkireleri, Bin Kuruşluk Ağnam Defteri, Bin Kuruşluk Ağnam Tezkireleri şeklinde tasniflenmiştir:

Belgelerin içeriği hakkındaki bilgiler, şu an yürütülmekte olan çalışmaların tamamen neticelendirilmesi -bel-
gelerin özetlerinin çıkarılması ve kataloglama işlemlerinin tamamlanması- ile tamamen ortaya çıkacaktır. Belgeler 
genelde Kayseri sancağı ve buraya bağlı kaza, karye ve köylerin sosyo-ekonomik ve kültürel hayatı hakkında ayrıntılı 
bilgiler içermektedir. Aynı zamanda içeriği kısmen tespit edilmiş bir dizi ferman da bulunmaktadır. Belgelerin 1840 ila 
1921 tarihleri arasında Kayseri Sancağı hakkında gerek merkezden gelen evrakı gerekse de idari makamlar tarafından 
tutulan evrakı oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Osmanlı Devleti’nin son yüzyılında Kayseri tarihiyle ilgili olarak KAYTAM bünyesinde hatırı sayılır bir arşiv 
bulunmaktadır. Arşivde bulunan kadı sicilleri üzerinde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışmaların ya-
pılması teşvik edilmiş ve bu vasıta ile söz konusu sicillerden 70 kadarı günümüz harflerine aktarılmış ve üzerlerinde 
değerlendirmeler yapılmıştır. Benzer şekilde arşivde yer alan belge grupları üzerinde de yüksek lisans ve doktora 
seviyesinde çalışmalar devam etmektedir. 

KAYTAM Arşivinde mevcut olan kadı sicilleriyle, arşiv belgeleri ve bunlar üzerinde yapılan çalışmalara iliş-
kin ayrıntılı bilgilerin KAYTAM web sayfasında verilmesi planlanmaktadır. Aynı şekilde yine buradan, KAYTAM 
arşivinde araştırma yapmak isteyecek araştırmacıların katalog taraması yapmasına imkân sağlayacak bir bölüm de 
oluşturulacaktır. 

Kayseri Tarihi ile KAYTAM bünyesinde yayınlanan eserler şunlardır:
Ermeni Meselesi Çerçevesinde Kayseri’de Ermeni Olayları, 
Kayseri’de Türk Ortodoks Kilise Kongresinin Toplanması ve Anadolu’da Ortodoksluk Sadası Gazetesi,
Şeriyye Sicillerine Göre Kayseri Sancağı ve Girit Seferine Katkısı (1645 - 1669)
Kadı sicillerine göre XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kayseri para Vakıfları 
Sonuç olarak; Vilayet arşivlerinin en nadir ve nadide örneklerinden birisi olan Kayseri Vilayet Arşivi, Erciyes 

Üniversitesi KAYTAM merkezinde koruma altına alınmış ve lisansüstü çalışmalara imkân verecek hale getirilmeye 
başlanmıştır. Ancak hizmetin profesyonel olarak yürütülebilmesi için hem arşiv elemanı istihdam edilmeli hem de ayrı 
bir arşiv binasının yapılması ve iklimlendirmenin en kısa sürede hayat geçirilmesi gerekmektedir. Bu konuda gerek 
Erciyes Üniversitesi gerekse de Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayserili hayırsevere iş adamları ile görüşmeler 
sürdürülmektedir. Bütün bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte, Erciyes Üniversitesi bünyesinde İhtisas Kütüpha-
nesi ve Arşiv olarak şehircilik tarihi üzerine ayrıntılı araştırmaların yapılmasına izin verecek Kayseri ve Yöresi Şehir-
cilik Tarihi Araştırmaları Enstitüsü kurulması, KAYTAM Vilayet Arşivi’nin modernize edilmesi ümit edilmektedir. 
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ÖZET

XIX. yüzyıl Osmanlı idari yapısında birçok değişikliğin yaşandığı dönemdir. Tanzimat’ın getirdiği yeni kurum-
lar, Osmanlı Devleti’nin idari yapısında bürokrasinin artmasına ve yeni birimlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. 
Bu durum Islahat Fermanı ve I. Meşrutiyet ile devam etmiştir. Yeni idari birimlerin yanında vergi adları ve türleri de 
değişmiş ve dolaysıyla taşra ile merkez arasında yazışmalarda büyük artış meydana gelmiştir. Osmanlı taşra idari 
birimlerinde bu değişikliklere bağlı olarak yeni açılan idari kadrolar sebebiyle bürokratik işlemler de çeşitlenmiştir. 
İşte bu dönemde Vilayet İdareleri sancak, kaza ve nahiye adlarıyla yeniden yapılandırılmış ve yeni idareciler tayin 
edilmiştir. 

Bürokratik çeşitlenmenin de yoğunlaştığı bu dönemde merkeze gönderilen evrakın dışında idari birimlerin ken-
dilerine ait yazışmaları ile birbirleri arasındaki yazışmalarda kullanılan belgeler, Vilayet Arşivleri’nde muhafaza edil-
meye başlanmıştır. Dolayısıyla XIX. yüzyılın ikinci yarsından itibaren Vilayet Arşivleri’nin hem evrak çeşitliliği 
artmış hem de önemli bir konuma gelmiştir.

Bu çalışmada Vilayet arşivlerinin günümüze ulaşan nadir örneklerinden birisi olan Kayseri Vilayet arşivi hakkın-
da bilgi verilecektir. Arşivde bulunan defterler tanıtılacak ve korunması için alınması gereken öneriler sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Kayseri, Vilayet Arşivi, Osmanlı Devleti, XIX. Yüzyıl

ABSTRACT

19th century witnesses number of changes in the structure of the Ottoman administration. Tanzimat reformation 
creates new orders which lead to complex beuracracy that is carried on later by Meshrutiyet and Islahat declarations. 
New administrative units increase the numbers and types of taxation thus formal procedures become more complex. 
The changes of the administrative units in the towns also diversify the beuracratic orders. Towns are divided into 
sancak (largest unit), kaza (region) and nahiye (district). After the new orders, new administrators are appointed to 
the units.

Documents of all kinds are preserved by city archive department during this time. Such documents also include 
formal papers delivered inside one administrative units and among differrent administrative units as well as papers 
written to the central government. Therefore, variety of state papers increase, and the significance of city archives 
become crucial towards the end of the 19th century.

This study provides some insight into the content and context of state papers preserved at Kayseri city archive. 
We will introduce the manuscripts of the Kayseri archive and will suggest some precautions necessary to preserve the 
the documents in the future.

Key Words: Kayseri, City Archive, Ottoman Empire, 19th century
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YAKINÇAĞ TARİH ARAŞTIRMALARINDA DENİZ TARİHİ 
(BAHRİYE) ARŞİVİ’NİN ÖNEMİ

Mehmet KORKMAZ*

Geçmiş ile bugün arasında bağ kurmayı sağlayan tarihî arşivler, devletlerin ve fertlerin tarihini, haklarını ve mil-
letlerarası münasebetleri belgeleyip korudukları gibi bir konuyu aydınlatmaya ve tespite yararlar. Tarihî belgeler ait 
olduğu döneme, kurumlara ve o dönemin politik, sosyal, kültür ve ekonomik konularına ilişkin bilgi kaynaklarıdır. Os-
manlı Devleti’nden intikal eden arşivsel malzemeyle Türkiye bugün muhteva bakımından dünyanın en zengin kültürel 
mirasına sahip ülkelerden biridir. Bu arşiv malzemesi ülkemizin olduğu kadar, Osmanlı Devleti hâkimiyetinde kalmış 
olup sonradan bağımsızlığını ilan eden birçok ülkenin de siyasi, iktisadi ve kültür meseleleri için önem taşımaktadır. 

I. Osmanlı Devleti’nde Modern Arşivciliğin Gelişimi

Günümüze intikal eden defter ve belge fonlarından anlaşılmaktadır ki Osmanlı Devleti, kuruluşundan itibaren 
resmi yazışmaları iyi şekilde muhafaza etmekle birlikte onlara kolay erişim için hâl çareleri aramış ve bunun için 
birtakım yöntemlere başvurmuştur.

Osmanlı arşivciliğinin başlangıcı, devlet merkezine gelen belgelerin tomarlar hâlinde toplanması, bunların önce torbalara sonra 
sandıklara konulup saklanmasıyla oluşmuştur. Merkezden alt kurumlara gönderilen evrakın bir suretinin defterlere kaydedilmesiyle 
de defter fonları meydana gelmiştir. İstif hâlinde bulunan ve erişim imkânı zor olan bu arşiv malzemesinin modern anlamda tasnifi 
Tanzimat döneminde Sadrazam Mustafa Reşid Paşa’nın öncülüğünde başlatılmıştır. Depoları dolduran vesikaları harap olmaktan 
kurtarmak ve bunların muhafazasını temin için 1846’da Babıâli’de bir arşiv binası yaptırılarak bina içerisinde, Sadaret ve Hariciye 
evrakını kapsamak üzere Hazine-i Evrak birimi tesis edilmiştir. Diğer nazırlıklar da benzer faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu dönem-
deki tasnif faaliyetlerinin arşiv malzemesini sağlıklı muhafaza etmek ve daireler tarafından talep edilen evraka pratik 
yöntemlerle erişim sağlamak amaçlı olduğu anlaşılmaktadır.1

XIX. yüzyılın özellikle ikinci yarısında Tanzimat ile birlikte yeni kurulan büyük idari müesseseler ve nezaretler 
de tıpkı Babıâli’de olduğu gibi kendi bünyelerinde arşivlerini oluşturmaya başladılar. Bunların Babıâli’deki Hazine-i 
Evrak örneğinden yararlanmış olmaları kuvvetle muhtemeldir. Tanzimat’tan hemen sonra kurulmuş olan Hazine-i 
Evrak, tam merkezi bir arşiv idaresi olmayıp sadece Babıâli evrakına mahsustur.2 Muamelatı bitmiş ve artık üzerinde 
cari bir işlem yapılmayacağı anlaşılan defter ve belgeler nezaretler tarafından mahzen-i evrak tabir olunan depolarda 
muhafaza edilmiştir. Uygulamanın icra edildiği kurumlardan biri de Bahriye Nezareti olup, buna ilişkin detaylı malu-
mat bu makalenin ilgili bölümlerinde verilecektir.

Modern arşivciliğin gelişimini sürdürmek maksadıyla devlet tarafından zaman zaman bazı tebliğler yayımlan-
mıştır. 1892 senesinde Sadrazam Cevad Paşa Hazine-i Evrak’ta ve diğer devlet dairelerinde arşiv malzemesinin mu-
hafazası ve bunların dosya usulü sistemde tutulmasına dair bir tebligat yayımlandı. II. Meşrutiyet döneminde ise arşiv 
malzemesinin tarih ve çeşitli bilim dallarının hizmetinde kullanılması düşüncesi yerleşmeye başladı. Tarih-i Osmanî 
Encümeni Reisi Abdurrahman Şeref Bey başkanlığında teşekkül eden bir heyet 1910-1914 yılları arasında Topkapı ve 

*	 Deniz	Müzesi	Komutanlığı	Deniz	Tarihi	Arşivi	Şube	Müdürlüğü	Arşiv	Uzmanı.	İstanbul	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Tarih	Anabi-
lim	Dalı	Doktora	Öğrencisi.	e-posta:	mkorkmaz10@gmail.com.

1 Osmanlı Devleti’nde arşivciliğin gelişimine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Akyıldız, “Hazine-i Evrak’ın Kurulması ve İlk Tasnif Usûlleri 
(1846-1856)”, Prof.	Dr.	Hakkı	Dursun	Yıldız	Armağanı, İstanbul 1985, s. 69, 76-83.Tanzimat’tan önceki Osmanlı arşivciliğine ilişkin bilgi için 
bkz. Belgelerle	Arşivcilik	Tarihimiz	(Osmanlı	Dönemi), Komisyon, c.I, Ankara 2000, s. 3-10, 23-30.

2 Belgelerle	Arşivcilik	Tarihimiz	(Osmanlı	Dönemi), c. I, s. 33.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

752

Sultanahmet civarında bulunan evrak mahzenlerindeki arşiv malzemesinin tasnifiyle görevlendirildi. 1920 yılında ise 
Ali Emirî başkanlığında bir heyet belgeleri padişahların saltanat dönemlerini esas alarak bir tasnif çalışması başlattı. 
Cumhuriyet’in ilanından sonraki yıllarda tasnif faaliyeti biraz duraklasa da 1926 senesinden itibaren farklı bir tasnif 
sistemi benimsenerek belgeler konularına göre tasnife tabi tutuldu. Tasnife ilişkin atılan en önemli adımlardan biri 
Macaristan’dan Türkolog Lajos Fekete’nin tasnif usul ve esaslarını belirlemek ve uygulamak üzere Türkiye’ye davet 
edilmesi oldu. Teşkil edilen heyetle 1936-1937 yıllarında Topkapı Sarayı Müzesi ve Babıâli’deki evrak, provenans 
tasnif sistemi, yani arşiv malzemesinin işlem gördükleri tarihlerdeki aslî düzeni içerisinde fonların parçalanmadan 
korunması prensibine göre tasnife tâbi tutuldu.3 Sonraki yıllarda bilhassa 1980 senesinden sonra bu sistem üzerine 
tasnif faaliyetleri hızlandırıldı.

Günümüzde Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı bünyesinde muhafaza edilmekte olan Osmanlı 
merkez bürokrasinin evrak ve defterlerinin haricinde kimi devlet dairelerinde, bir zamanlar Osmanlı Devleti’nin yöne-
tim altında kalmış olan ve sonradan bağımsızlıklarını kazanan bazı ülkelerde de Osmanlı Devleti dönemine ait önemli 
sayıda defter ve belgeler bulunmaktadır.4 Bunlardan biri Deniz Müzesi Komutanlığı bünyesinde bulunan ve Bahriye 
Nezareti evrakının muhafaza edildiği Deniz Tarihi Arşivi’dir. 

Adı geçen arşivin önce tarihçesi üzerinde durulacak ve ulaşılabilen kaynaklar ışığında malumat verilecektir. Bu 
makalenin hazırlanmasında en fazla vakit harcanan kısım tarihçe kısmı olduğunu ifade etmek gerekir. Zira arşivin 
tarihçesine ilişkin bazı bilgilerin teyidi, tashihi ve yeni bazı bilgilerin ilavesi icap etmiş olup bunların arşiv belgele-
rinden tespiti yoluna gidilmiştir. Arşivin tarihçesine ilişkin daha evvel yapılan bazı çalışmalarda 1821 yılında Büyük 
Kasımpaşa yangınında Tersane-i Âmire evrakının yandığına ilişkin verilen malumatın teyidi, bununla ilgili daha de-
taylı bilgi verilmesine yönelik olarak yaptığımız araştırma neticesinde birincil kaynaklarda söz konusu tarihte Kasım-
paşa’da ve Tersane-i Âmire’de bir yangına rastlanılamaması üzerine arşivin tarihçesinin titizlikle gözden geçirilmesi 
icap etmiştir.  

A. Bahriye Mahzen-i Evrakı’nın Teşkili ve Gelişimi

1867 yılı Mart ayında Bahriye Nezareti teşkil edilene kadar bahriye işlerine Kasımpaşa sahilinde konuşlu bulu-
nan Kaptan-ı Derya veya Kapudanpaşalık olarak adlandırılan makam bakıyordu. Bu dönemde teşekkül eden bahriye-
ye ait defter ve evrak Tersane-i Âmire Eminliği’ne bağlı olan Evrak Dairesi bünyesinde muhafaza edildi. Bu dairede 
Tersane-i Âmire Reisi unvanıyla görev yapan kişi, tersaneye ait askeri zeamet ve tımarların kaydedildiği evrak ve def-
terleri muhafaza etmek, umum tabirle Tersane Defterhanesi Müdürlüğü görevini ifa etmekle yükümlüydü. Maiyetinde 
Tersane-i Âmire’nin defter kethüdası ile defter emini vardı.5

1804 senesinde Tersane-i Âmire’de önemli ıslahat ve düzenlemeler yapılmış olmakla birlikte tersane zimmet 
defterlerini muhafaza için bir mahal tahsis olunmamıştı. Bu defterlerden lazım olanlar her gün iki sandıkla mahzen-i 
sürbe (Kurşunlu Mahzen) naklolunuyor ve her sabah mahzenden sergi mahalline getiriliyordu. Mahzende defterler ile 
evrakın konulduğu mahal muhafazalı olmadığından daha iyi bir binanın tahsisi icap etti. 1821 yılı Mayıs ayında yeni 
ve Tersane-i Âmire bünyesinde modern anlamda ilk mahzen-i evrak binası kârgir olarak inşa edildi.6 Muamelatı biten 
evrak ve defterler bir ara Divanhane’nin bodrum katındaki mahzende muhafaza edilmeye başlandı. 1880 senesine 
gelindiğinde burasının yetersiz kaldığı, ayrıca rutubetin etkisiyle evrakın konulduğu torbaların kısa sürede çürüyerek 
kağıtların birbirine karıştığı görüldü. Aranılan evraka da kolay ulaşılamıyordu. Bu duruma çare bulmak amacıyla 
Tersane-i Âmire Elbise Ambarı dâhilinde bulunan kârgir mahzen tanzim edildi ve yılı tam olarak tespit edilememekle 
birlikte tahminen 1889 yılında evrak mahzeni hâline getirildi.7

Muamelatı biten evrakın sorumluluğu Bahriye Mahzen-i Evrak Mümeyyizliği veya daha sonraki adıyla Bahriye 

3 Başbakanlık	Osmanlı	Arşivi	Rehberi, s. XXXIX.-XLI.
4 Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, İstanbul Müftülüğü bünyesinde bulunan Şer’iyye Sicilleri Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Genelkurmay ATASE Arşivi, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki tarihî arşiv, İstanbul Belediyesi 
Arşivi, Kızılay Arşivi, Dışişleri Bakanlığı’ndaki tarihî arşiv, Milli Eğitim Bakanlığı Arşivi gibi kurumlarda Osmanlı Devleti’nden intikal eden 
arşiv malzemesi bulunmaktadır. Bunlara ilave olarak Mekteb-i Tıbbiye evrak ve defterleri Çapa Tıp Fakültesi arşivinde, Mekteb-i Harbiye 
defterleri ise Kara Harp Okulu arşivinde tutulmaktadır. 

5 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı	Devleti’nin	Merkez	ve	Bahriye	Teşkilâtı, TTK Yayınları, Ankara 1948, s. 429.
6 İnşa edilen mahzenin fiziki yapısı ilgili verilen malumat belgede şöyle ifade edilmektedir: “Binanın dâhilinde muhafaza duvarı ittisaline tahtı 

kazıklı kargir ızkara ve rıhtımlı etrafı kârgir duvarlı üzeri beşgûn kubbe ve kurşun puşideli demir kanat ve taş söge ve parmaklık ile dört adet 
pencere ve iki adet kapılı derunu Şirvan dolaplı metin ve müstahkem kargir mahzen ebniyesi ve tarafeyninde muhafaza duvarı ve kömür ma-
ğazası ve fürûat-ı sairesi inşa ve tanzim ve reside-i tekmil olundu…” Binanın inşası için 15.959 kuruş masraf yapılmıştı. Başbakanlık	Osmanlı	
Arşivi	(BOA); Cevdet Bahriye 79/3778. 15 Şaban 1236 [18 Mayıs 1821]. 

7 DTA; MKT. 335/61. 19 Mart 1296. [31 Mart 1880]. Yapılan keşif neticesinde bu dairenin 86.447 kuruş masrafla inşa edileceği tespiti yapılmış-
tı. DTA; ŞUB.d. 170/119. 26 Ağustos 1305 [7 Eylül 1889]. Bir ara binanın dikimhane tarafındaki çatısından içeriye güvercinlerin girerek etrafı 
pislettikleri görüldüğünden buna çare bulunmasına dair Mahzen-i Evrak Müdüriyeti’nin talebi üzerine oraya ahşap bir parmaklık yapılması 
kararlaştırılmıştı. DTA; ŞUB.d. 380/232. Şura-yı Bahriye İlamı. 15 Teşrin-i sani 1311 [27 Kasım 1895].
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Mahzen-i Evrak Müdüriyeti’ne aitti. II. Meşrutiyet’ten sonra Bahriye Nezareti’nin yeniden teşkilatlandırılması sıra-
sında müdüriyet Bahriye Müsteşarlığı’na bağlandı. Yıllara göre değişmekle birlikte bu birimde ortalama altı kâtip 
görev yaptı.8 

1882 senesinde Bahriye Nezareti’nce yayımlanan “Mahzen-i Evrak Memurlarına Dâir Vezâif-i Umûmiye” baş-
lıklı talimatnamede Bahriye dairesi kalem ve şubelerine ait evrak ve defterlerden muamelesi bitenlerin gönderildiği 
Mahzen-i Evrak İdaresi, Erkan-ı Harbiye-i Bahriye’ye bağlı olarak bir mümeyyiz ile üç kâtip ve iki mülazım efendi-
den müteşekkildi. Tersane-i Âmire içerisinde bulunan ve içerisinde evrak ve defterlerin muhafaza edildiği ihtiyat mah-
zeninin sorumluluğu da bu idarenin uhdesindeydi. Üst makamlardan gelen emirlerin, neşredilen nizam ve kanunların, 
talimat ve beyannameler ile sicil-i ahlak defterlerinin iyi bir şekilde muhafazası ve bunların talep olunması halinde 
özetlerinin yahut suret ve asıllarının çıkarılması idarenin görevleri arasındaydı.9 İşlemi biten evrak ile defterlere daha 
kolay erişim sağlanması amacına yönelik yayımlanan talimatnameye zamanla pek dikkat edilmedi. Mahzen-i Ev-
rak’taki evrak düzenli muhafaza edilmediğinden aranıldığında bulunamadığı, bunların üzerlerinin toz ve toprakla dolu 
olduğu görüldü. Gerekli intizamın sağlanması, haşaratın zarar vermesine ve çürümeye mani olmak için tedbir alınması 
uyarısında bulunan Bahriye Nazırı Hasan Hüsnü Paşa, Mahzen-i Evrakı bizzat teftiş edeceğini ve intizamsızlık duru-
munda sorumluların mesul tutulacağını ifade etmişti.10 

Bahriye Nezareti’ne bağlı birimlerden olan Dersaadet Liman Dairesi’nin bazı battal evrakı ise sandıklar içinde 
Liman Dairesi idare merkezinin yakınında bulunan Karaköy’deki Yeraltı Camii içinde muhafaza ediliyordu. Evrakın 
dikkatli muhafaza olunması için cami imamına bahriye hazinesinden yüz kuruş maaş ödeniyordu.11 Dersaadet Liman 
Dairesi’ne ait işlemi biten evrakın zamanla bazı han ve otel gibi mahallere de konulmaya başlanması üzerine 1912 
yılı başlarında bu uygulamanın doğru olmadığı Bahriye Nezareti’nce ilgili daireye bildirildi. Vesikaların kaybolması 
endişesi bulunduğu gibi oda kirası namıyla verilmekte olan paranın hazineye zarar verdiği ve bu evrak ile defterlerin 
iyi bir surette muhafazasını sağlamak maksadıyla bunların Divanhane bahçesindeki Mahzen-i Evrak’ta hıfzının uygun 
olacağı değerlendirilmişti.12 

1914-1916 yılları arasında arşiv için ilave bina arayışı içerisine girildi. Önce eski dikimhanenin bulunduğu da-
irenin arşiv olarak kullanılmaya elverişli olduğu mütalaasında bulunuldu.13 Sonra Camialtı mevkiinde iki katlı bir 
Mahzen-i Evrak binasının inşası gündeme geldi. Çizim ve planları dahi yapılan14 bu binanın muhtemelen Birinci 
Dünya Harbi sebebiyle inşası mümkün olamadı. Bahriye Mahzen-i Evrakı Tersane-i Âmire içerisindeki birkaç farklı 
mekânda muhafaza edilmeye devam etti.  

1. Bahriye Mahzen-i Evrakı’na Evrak Girişi, Ayıklama ve İmha İşlemleri

Bahriye dairelerine ait evrak ve defterlerin lüzumu hâlinde müracaat için Mahzen-i Evrak’a teslim edilmesi usul-
dendi.15 Muamelatı bitip de Mahzen-i Evrak’a teslim edilen ve burada da üzerinden belli bir süre geçtiğinden lüzumu 
kalmayan bazı evrak fırınlarda yakılarak veya tüccara hurda kâğıt olarak satılmak suretiyle tasfiye edilmekteydi. 
Dersaadet Liman Riyaseti ile bütün taşra liman dairelerinden gelen muamelat evrakından işi bitenler (mürûr, taife, 

8 Salnâme-i	Bahrî, Birinci Def’a, Matbaa-i Bahriye, 1307, s. 67; Salnâme-i	Bahrî, Altıncı def’a, Bahriye Matbaası, 1313, s. 55; Salnâme-i	
Bahrî, Onuncu def’a, Bahriye Matbaası, 1317, s. 53; Bahriye	Salnâmesi, On beşinci def’a, Matbaa-i Bahriye, 1322, s. 56;  Bahriye	Salnâmesi, 
On yedinci def’a, Matbaa-i Bahriye, 1326, s. 50.

9 DTA; ŞUB.d. 125/54. (Eski Defter Nu: 88A) “Mahzen-i Evrak Memurlarına Dair Vezâif-i Umumiyedir” başlıklı talimatnâme. 29 Ağustos 
1298 [10 Eylül 1882]. Bkz. EK-1. Talimatta arşiv malzemesinin nasıl muhafaza edileceği, dolaplara hangi usuller gözetilerek yerleştirileceği-
nin ayrıntılı olarak açıklanmış olması dikkat çekicidir. Arşiv dolaplarına konulacak defterlere ait olduğu şube ve kaleme mahsus birer alâmet 
numarası (kod) verilmesi, daimi surette kullanılan defterlerin ayrı, müracaat edileceklerin de farklı bir mahalde muhafaza edilmesi istenmiştir. 
Üzerinden üç yıl geçen arşiv defterlerinin ise ihtiyat mahzenine gönderilmesi kararlaştırılmıştı. Mahzen-i Evrak memurlarının dikkat etmesi 
istenen diğer hususlar özetle şöyleydi: 1. Muamelesi bitmemiş olup da müracaat olunmak için eskiden beri torbalarda muhafaza edilen evra-
kın Hazine-i Evrak tarafından aranılan intizama sahip olmadığı görüldüğünden bundan sonra Hazineye konulması gereken torbaların evrakı 
muntazam birer kutu içinde bulundurulacaktır. Her kalem ve şubenin mahfazası üzerine ait olduğu kalem veya şubeye mahsus olan kod ile o 
kalem veya şube numarası yazılacaktır. Torbanın içine bir de fihrist ilave edilecek ve Mahzen-i Evrak defterine bu surette kayıt yapılacaktır. 2. 
Şube ve kalemlerde muamelesi biten evrak sandık içine konularak ihtiyat mahzeninde muhafaza edilecektir. Her sandığa mahsus birer defter 
tanzimiyle o sandığa konulan evraka sıra numarası verilecek ve bu numaralar deftere kaydedilecektir. 3. Kâtipler Mahzen-i Evrak dâhilinde 
evrak arayamazlar. Bir şube veya kalem için evraka müracaat hâsıl olursa defter veya evrakın numarası belirtilmek şartıyla o şube veya kalem 
müdürü yahut mümeyyizi tarafından mühürlü veya imzalı bir pusula olmadıkça hiçbir şahsa defter veya evrak verilmez. Kaidesi dâhilinde 
verilen defter ve evraktan aranılan malumat tespit edildikten sonra hemen iade edilir. Bu kurala riayet etmeyenler olursa bunlar Evrak-ı Umu-
miye Odası Müdüriyetine bildirilecek ve kendilerine ihtarda bulunacaktır.

10 DTA; MKT. 6788/5. Bahriye Muhasebeciliğine hitaben kaleme alınan Mektubî Kalemine Mahsus müsvedde. 15 Mart 1311 [27 Mart 1895]. 
11 DTA; Limanlar, 4751/3. 26 Nisan 1286 [8 Mayıs 1870].
12 DTA; BN. 334/11486. Bahriye Nezareti’nden Dersaadet Liman Riyaseti’ne. 24 Kanun-ı sani 1327 [6 Şubat 1912].
13 DTA; BN. 41/701. Yoklama Kalemi evrakı. 15 Teşrin-i evvel 1331 [28 Ekim 1915]. DTA; MBN 1032/197. Dördüncü Daire Kalemine mahsus 

müsvedde evrak. 18 Mart 1330 [31 Mart 1914].
14 DTA; BN. 554/21271.Binanın planına dair bkz. EK-2.
15 Mesela 8 Ağustos 1891’de Eser-i Nüzhet vapuruna ait üç çuval evrak Mahzen-i Evrak’a teslim edildi. DTA; Islahat, 47/72. 27 Temmuz 1307 

[8 Ağustos 1891]. Yine aynı şekilde İdare-i Mahsusa’ya ait 1898-1908 yıllarına muhasebe ve maaş defterleri 14 Aralık 1909’da yedi çuval 
içerisinde Mahzen-i Evraka teslim edilmişti. DTA; BN. 249/7202. İdare-i Mahsusa’nın 1 Kanun-ı evvel 1325 [14 Aralık 1909] tarihli pusulası.
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şehriye, manifesto tezkereleri ve izn-i sefine senetleri gibi) her sene Fener Bahçesi’nde yakılmaktaydı. Bir ara bundan 
vazgeçilmiş ve 1887 senesinden itibaren biriken evrak 1.500 çuval içerisinde Gayr-ı Mamul Ambarı ile iki ayrı büyük 
depoyu doldurmuştu. Liman Riyaseti’nin söz konusu evrakın yakılmasına dair 1909 yılında yaptığı talep uygun gö-
rüldü. Lüzumsuz evrakın aslında 25 Mart 1875 tarihli Bahriye Nezareti tezkeresiyle yakılması tensip buyrulmuşken 
sonradan bundan vazgeçildiği ve yaklaşık 25 yıldır biriken bu evraktan lüzumsuz olanların yakılmasında bir mahzur 
olmayacağı bu müzakereler sırasında karara bağlanmıştı.16

1910 yılında yapılan inceleme neticesinde muamelesi biten evrak verilen onay üzerine bahriye kireçhanesinde 
yakılmak istenmişse de ocağın gerek içinde ve gerek önünde yakılmasında muvaffak olunamamıştı. Bunun üzerine 
tahminen 150.000 kıyye kâğıdın satılacağına dair gazetelere verilen ilan sonrası tüccar Rafael Kohen Efendi bir kıy-
yesi 12 paradan bu kâğıtları satın aldı.17 Aynı yılın eylül ayında Gayr-ı Mamul Ambarı içinde bulunan atik evrakın 
ayrımı yapıldı ve onlar da Kohen’e satıldı.18 1918 yılı başlarında Sadaret’in verdiği emir üzerine nezaretlerin merkez 
dairelerinde Tanzim-i Evrak Komisyonu adıyla bir heyet teşkil edildi.19 Kullanımı biterek arşive intikal ettirilmiş, 
hatta kullanılmakta olan evrak ve defterlerin ne kadar daha tutulacakları hakkında karar vermek bu komisyonların 
görevlerinden biriydi. Hangi arşiv malzemesinin satılmasında veya imhasında mahzur olmadığına karar vermek de 
aynı komisyona havale edilmişti. 

2. Vesikalara Erişim ve İade İşlemlerinde Yaşanan Sorunlar

Hazine-i Evrak’a teslim edilerek muhafaza edilen ve lüzum olduğunda alınıp yine iadesi lazım gelen mühim ev-
rak ve defterler mahzenden alınırken matbu bir senet karşılığında değil de basit bir kağıt parçasına yazılan notla talep 
edilmekteydi. “Bizim kaleme ait defterdir” diyerek usulsüz bir tarzda alınan bazı evrak ve defterlerin mahzene teslim 
edilmemesi önemli sorunlardan biriydi. Arşivden daireler tarafından talep edilecek mühim evrak ve defterlerin Bahri-
ye Matbaası’nda basılmış olup kalemlere verilecek olan pusulalarla imza karşılığında alınması ve alınan malzemenin 
de uzun süre kalemlerde alıkonulmayıp yine Hazine-i Evrak’a iadesi icap ediyordu. Kalemlerden gelen defterlerde 
bazen numara verilmemiş olmasının daha sonradan bu defterlere erişimi zorlaştırdığı, bu yüzden birçok defterin ge-
reksiz yere çıkarılması sonucu defterlerin ciltlerinin bozulduğu görüldü.20

Mekteb-i Bahriye’nin Mahzen-i Evrak’ta mahfuz bulunan ilk mektep programını talep etmesi gibi diğer birim-
lerden bazı talepler de söz konusu oluyordu. Mektepte teşkil edilen müzede sergilenmek üzere istenilen bu program 
birkaç gün içerisinde bulundu ve Bahriye Mektebi’ne gönderildi.21 Arşiv özel izinle çalışma yapmak isteyen araştır-
macılara da hizmet veriyordu. Deniz Harp Tarihi Çalışma Grubu içerisinde yer alan Ali Rıza Seyfi ve Bahriye Mektebi 
deniz tarihçisi Ali Haydar Emir’in Mahzen-i Evrak’tan istifade etmek üzere yaptıkları talebin onaylanmış olması buna 
bir örnektir.22

III. Cumhuriyet’in İlânından Sonra Bahriye Arşivi

Saltanatın ve Bahriye Nazırlığının lağvedilmesinden sonraki yıllarda tersane ambarlarında bulunan Bahriye Ne-
zareti evrakı yeni teşkilat gereği İstanbul Bahriye Komutanlığı emrinde muhafaza edildi. Taşradaki liman ve bahriye 
kumandanlıklarında birikmiş olan evrak da peyderpey arşive geldi.23 Fakat Mahzen-i Evrak’ta mevcut durum pek iç 
açıcı değildi. Gelen evrak ve defterler için bir liste tutulmadığı, bunların çuvallar içerisinde sağa sola rast gele bıra-
kıldığı, herhangi bir vesika arandığında bulunamadığı görüldü. 17 Kasım 1925 tarihinde teşkil olunan Bahriye Evrak 
Tasnif Komisyonu ise tasnif için yöntem arayışındaydı. Mesailerinin henüz başlarında bulunan komisyon azalarının 
Babıâli Mahzen-i Evrakı, Maârif Vekâleti Kütüphanesi, Robert Koleji Kütüphanesi, Tapu Müdüriyeti Mahzen-i Ev-
rakı gibi öteden beri intizam ve muvaffakiyetleri işitilen kurumlarda inceleme yapmaları uygun görüldü. Tapu ve 
Defterhane arşivlerini görmelerine izin çıktığı fakat Mülga Babıali Mahzen-i Evrakı’nın ziyaret edilmesinin Başveka-
let’çe muvafık bulunmadığı bildirildi.24 Kısa süre sonra  Mahzen-i Evrak için yeni bir tasnif heyeti teşkil edildi ve üç 

16 DTA; ŞUB.d. 731/114. Şura-yı Bahriye ilâmı. 5 Mayıs 1325 [18 Mayıs 1909].
17 DTA; BN. 357/12871. Bahriye Levazım Dairesi Kalemi. 24 Mart 326 [6 Nisan 1910].
18 DTA; BN. 408/15205. Mahzen-i Evrak Kalemi Mümeyyizliğinin 19 Ağustos 1326 [1 Eylül 1910] tarihli yazısı. 1911, 1912 ve 1915 yıllarında 

da lüzumuna ihtiyaç kalmayan atik evrakın hurda kağıt olarak tüccara satışı gerçekleştirildi. 1911-1912 yıllarında tüccar Kohen Efendi’ye 
yapılan satışla ilgili yazışmalar için bkz. DTA; BN. 296/9383. Belge Nu: 1-2. DTA; Muhasebe. 2430A/122. DTA; Muhasebe. 2266A/2. 1915 
yılında Gayr-ı Mamul Ambarı’ndaki atik evrakın satışına ilişkin bkz. DTA; MBN. Dosya Nu: 197. Belge Nu: 202-203.

19 DTA; BN. 582/23004. Maliye Nezareti’nden Bahriye Nezareti’ne. 26 Şubat 1918.
20 DTA; Umumi Evrak 27/40. Hazine-i Evrak Kalemi Mümeyyizi Tevfik imzalı ve 1 Temmuz 1318 [14 Temmuz 1902] tarihli yazı.
21 DTA; MBN. 703/485-486. Mektebi Bahriye Müdüriyeti’nden Bahriye Nezareti’ne. 10 Mayıs 1328 [23 Mayıs 1912].
22 DTA; BN. 196/4813. 24 Mayıs 1330 [6 Haziran 1914].
23 DTA; BDR. 27/660. İstanbul Bahriye Kumandanlığının 28 Aralık 1922 tarihli yazısı.
24 DTA; BV. 202/3781. Belge 1: Bahriye Vekaletinden İstihzarat-ı Umumiye Müfettişliğine. 29.1.1927. Belge 2: 1 Kanun-ı sani 1927. DTA; BV. 

329/7577. Bahriye Vekaletinin 17 Teşrin-i sani 1925 tarihli yazısı.
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bahriye zabiti ek görevle arşive gönderildi. Fakat tasnif faaliyetinde yine bir ilerleme kaydedilmedi. Arşivdeki mevcut 
dosyalar ile defterler tasnifsiz olmasının yanında bazıları zamanla harap da olmuştu.25

Bu sırada harp tarihinin yazılması maksadıyla Cumhuriyet’in ilk yıllarında teşkil edilen Tarih-i Harp Şubesinin 
İstanbul’daki biriminde görev yapan Salih Efendi ile meşhur deniz tarihçisi Ali Haydar Emir’in Mahzen-i Evrakt’an 
istifade etmek üzere Kasımpaşa’daki Divanhane’nin Adli Müşavirlik odasında çalışma yapmalarına izin verildi.26 

1929 - 1930 yıllarında Milli Müdafaa Vekâleti Deniz Umum Evrak Mahzeni Müdüriyeti adıyla tersanede faaliye-
tine devam eden arşivin adı 1933 yılı Kasım ayında Deniz Evrak Evi Memurluğu olarak değiştirildi.27

1933 yılında İstanbul adliye binasında çıkan yangın esnasında mühim evrak ve dosyaların yanmış olması Deniz 
Evrak Evi’ndeki mevcut yangın tertibatını gündeme getirdi. Yangın tehlikesine karşı alınan tedbirler ve tasnif heyeti-
nin çalışmaları hakkında hazırlanan raporda; “Evrak	ve	defterler	kârgir	ve	üç	kattan	ibaret	olan	Deniz	Evrak	Evi	ile	
iki	parti	arşiv	malzemesi	hâlinde	Deniz	Levazım	Ambarı’nın	üst	katındaki	iki	ambarda	muhafaza	edilmektedir.	Deniz	
Evrak	Evi	dikim	işleri	binasıyla	bir	çatı	altındadır	ve	çatı	saçakları	ahşaptır.	Bir	yangın	tertibatına	katî	surette	ihtiyaç	
vardır.” ifadeleri mevcuttu. Deniz Evrak Evi’nin yangından muhafazası için demir kapılar ile demir pencere kapakla-
rının aspestos levhalar ile kaplanması ve yangın tertibatı için gerekli düzenlemelerin yapılması istenmişti.28

Diğer taraftan iki ayrı kurum olan ve birbirleriyle idari olarak bir bağı bulunmayan Deniz Müzesi ile Deniz Evrak 
Evi’nin ne zaman bir araya geldiği merak edilen bir husustur. Deniz Müzesi 1934-1935 yıllarında tatil günleri de dahil 
olmak üzere tersanede ziyarete açık olarak faaliyet gösterdi. 7 Nisan 1935 tarihli bir arşiv vesikasında Deniz Müzesi 
Müdürü Binbaşı Hakkı Mustafa’nın haftada iki gün Harp Tarihi Encümeni Deniz Mütehassıslığı’nda çalışmak üzere 
yaptığı müracaata Milli Müdafaa Vekaleti’nce onay verilmesiyle29 bu iki kurum irtibat hâlinde olmaya başladı. Zira 
encümen, Deniz Evrak Evi’ndeki vesikalardan istifade ederek çalışmalarını yürüttüğü gibi müze müdürü de zaten dört 
ay sonra Deniz Evrak Evi tasnif komisyonu reisi olarak atandı. Komisyonun haftada iki gün toplanması, kısa süre 
zarfında bu işi neticelendirmesi istendi. Fakat azalardan bazılarının işe devamsızlıkları sebebiyle tasnif işleri layıkıyla 
yürümedi.30

Dikkat çeken bir diğer husus Cumhuriyet’in ilanından sonra Türk Deniz kuvvetleri sırasıyla Umur-ı Bahriye 
Müdüriyeti, Bahriye Dairesi Riyaseti, ikinci defa Umur-ı Bahriye Müdüriyeti, Bahriye Vekâleti, Deniz Müsteşarlığı 
ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adıyla Ankara’da, Donanma Komutanlığı ise İzmit-Gölcük’te teşkilatlanmasına 
rağmen bunların ve bağlı birliklerin işlemi biten evrakının İstanbul’daki Deniz Evrak Evi’ne gönderilmesidir.31 

A. II. Dünya Savaşı Tehlikesi Karşısında Müze ve Arşivin Anadolu’ya Nakli

II. Dünya Harbi başlayınca Kasımpaşa’da bulunan Deniz Müzesi’ne ait malzemeler zarar görmesinden endişe 
edilerek 1939 yılının son aylarında Anadolu’da birkaç yere nakledildi. 1 Ağustos 1941 tarihli bir vesikadan anlaşıldı-
ğına göre bu sırada Deniz Evrak Evi İstanbul’da faaliyetlerine devam ediyordu.32 Halûk Şehsuvaroğlu 1942 yılı Nisan 
ayında yazdığı bir makalesinde bahriyeye ait son 100-150 seneye ait vesikaların Divanhane’nin arkasındaki küçük bir 
binaya yerleştirilmiş olduğu bilgisini vermektedir. Vesikalar burada beş salona taksim edildiği gibi levazım ambarı 
salonlarına da Mülga Bahriye Nezareti’ne ait vesikalar konulmuştu.33

Savaş sebebiyle bir tehlikeye maruz kalması ihtimaline karşılık Bahriye Arşivi 1942 yılı ortalarında Bozüyük’e 
nakledildi ve arşiv malzemesi sandıklar içerisinde açılmamak üzere belediye binasına konuldu.34 1943 yılı Mart ayın-
da Deniz Evrak Evi müdürlüğü görevini emekli Binbaşı İshak Şenol yapmaktaydı.35 Açıkta olan dosyaların tanzimin-
de yardımcı olmak maksadıyla Genelkurmay Harp Tarihi Encümeni azasından Emekli Deniz Albayı Ahmet Rasim 

25 DTA; BV. 85/1261. Bahriye Vekaletinden İstanbul Bahriye Kumandanlığına. 12 Kanun-ı sâni 1928. DTA; DZM. 143/3665. Belge Nu: 1. 
Bahriye Mahzen-i Evrakı’ndan Deniz Müsteşarlığına. 6.8.1929. DTA; DZM. 94/2053.

26 DTA; DZM. 123/2911. Deniz Harbiye Mektebi Memurluğuna. 19 Haziran 1928. 
27 DTA; DZM. 16/265. Deniz Evrak Evi Memuriyetinden İstanbul Deniz Kumandanlığına.  26.11.1933.
28 DTA; DZM 151-3939. İstanbul Deniz Komutanlığının 13 Kanun-ı sâni 1934 tarihli raporu. DTA; DZM. 80/1498. İstanbul Deniz Kumandan-

lığından Deniz Müsteşarlığına. 16 Nisan 1934.
29 DTA; DZM. 84/1761. Belge Nu: 1. Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Zat İşleri Şubesi Müdürlüğünden Donanma Şubesi Müdürlüğüne. 7 Nisan 

1935.
30 DTA; DZM. 84/1761. Belge Nu: 2, 5-10. 
31 Mesela 1937 yılında 1925-1935 yılına olup muamelatı bitmiş yedi çuval içindeki defter ve evrak Ankara’dan İstanbul’a gönderilmiştir. DTA; DZM. 125/3002.
32 DTA; DZM. 227/6343. Deniz Evrak Evi Memurluğundan İstanbul Deniz Komutanlığına. 1.8.1941. Sayı: 30298.
33 Halûk Y. Şehsuvaroğlu, “Arşiv Meseleleri ve Bahriye İşlerimiz”, Deniz	Mecmuası, 1 Nisan 1942, Cilt 6, Sayı 364, s. 88-90. Yazar, söz konu-

su evrakın tasnifi hususuna da değinmekte ve bunun tasnifinin fazla güçlük göstermediğini, dosyası mevcut bulunan vesikaları dağıtmadan 
oldukları yerde tanzim ederek fişlemek icap ettiğini ifade ederek hiçbir suretle tasnif edilmemiş evrakın ise önce yıllara göre ayrılması ve 
ardından her seneye ait vesikaların mahzendeki dosya teşkilatına göre tertiplenmesi icap edeceği görüşünü bu makalesinde dile getirmiştir. Bu 
yaklaşımın modern arşivcilik tasnif sistemine uygun olduğu görülmektedir.

34 DTA; DZM. 119/2814. DTA; Müteferrik 2/61. Deniz Evrak Evi Miftah (Anahtar) Defteri.
35 DTA; DZM. 30/569.
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Barkınay 9 Aralık 1944 - 1 Ocak 1945 tarihleri arasında sözleşmeli olarak arşivde görevlendirildi. Muamelatı biten 
güncel deniz evrakı da birliklerden Bozüyük’e gönderilmeye devam etti. Deniz Evrak Evi Müdüriyeti görevinde 1947 
yılı Eylül ayında Numan Boysan görev yaptı. Evrak Evi 1949 yılı haziran ayına kadar Deniz Müsteşarlığı Donanma 
Şubesi’ne bağlı bir müdürlük olarak arşivcilik faaliyetlerine devam etti.36

B. Deniz Müzesi ile Deniz Arşivi’nin Tekrar İstanbul’a Nakli

II. Dünya savaşının sona ermesiyle Anadolu’da birkaç yere gönderilen Deniz Müzesi’ne ait malzemeler pey-
derpey İstanbul’a getirilerek Kasımpaşa’daki Divanhane’nin bir bölümünde tutuldu. Ankara’da Deniz Müsteşarlığı 
emrinde müze ve arşiv kısmında vazifeli Hâkim Yüzbaşı Halûk Şehsuvaroğlu İstanbul’da deniz müzesi açmak üzere 
1946 senesinde Deniz Müzesi ve Arşivi Müdürlüğüne tayin edildi.37 Bakanlar Kurulu’nun 7.3.1947 gün ve 3/5583 
sayılı kararnâmesiyle Dolmabahçe’deki Bezm-i Âlem Valide Sultan Camii ve caminin güney kısmında bulunan saray 
garajı, kayıkhane ve hamlacılar havuzunun mülkiyeti, Deniz Müzesi yapılmak üzere Milli Savunma Vekâletine veril-
di.38 Müze malzemeleri ile Bozüyük’teki arşiv Dolmabahçe Camii ve garajına nakledildi. 27 Eylül 1948’de müzenin 
resmi açılışı gerçekleştirildi, 10 Mart 1949’dan itibaren de müze ziyaretçilere açıldı.39 

Böylelikle müze ile arşivin bir araya getirilerek deniz tarihine bütüncül bir gözle bakılması amaçlanmış olabile-
ceği gibi tersane bünyesinde arşiv için yer bulunamamış olmasının da bu birleşmede etkisi olduğu söylenebilir. Halûk 
Şehsuvaroğlu’nun 1942 yılında kaleme aldığı bir makalede arşivcilik ve tasnif konularına olan ilgisinin müze ile 
arşivin aynı çatı altında toplanmasına vesile olduğu ihtimali de gözden uzak tutulmamalıdır.

Bozüyük’teki tarihi arşivin savaştan sonra İstanbul’a nakli sırasında arşivde bulunan evrak ve defterlerden 1908 
yılına, yani II. Meşrutiyet’in ilanına kadar olan döneme ait olanları seçilmiş ve bunlar İstanbul’a gönderilmiştir. Söz 
konusu tarihten sonraki evrak ile Cumhuriyet döneminde teşekkül etmiş olan evrak ise 1950 yılı Ağustos ayında ev-
vela İzmit’teki Üss-i Bahrî Komutanlığına, sonra da aynı yılın Aralık ayında İzmit Konca’ya nakledilmiştir. Buradaki 
arşiv, 1 Temmuz 1949’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığının teşekkülü üzerine Deniz Arşiv Amirliği olarak isimlen-
dirilmiş ve Merkez Daire Başkanlığına bağlanmıştır.40 Bozüyük’e nakledilen tarihi arşiv, yani koleksiyonunun büyük 
çoğunluğu Bahriye Nezareti evrak ve defterlerinden oluşan arşivin tamamı savaş sonrası İstanbul’a gönderilmek ye-
rine 1908 yılı sonrası olanlarının anlaşılamayan bir kararla ayrımı yapılarak Konca’ya gönderildiği  görülmektedir. 
Deniz Müzesi ve Arşivi Müdüriyeti’nin Konca’da kalan 1908-1928 yıllarına ait evrakın müze bünyesindeki tarihi 
arşive gönderilmesine ilişkin sonraki yıllarda talebi söz konusu olmuşsa da bunun gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. 

Deniz Müzesi ve Arşivi Müdürlüğü’nün Dolmabahçe’de faaliyete geçmesiyle Mülga Bahriye Nezareti evrakının 
tasnifine başkanlığını Kamil Kepecioğlu’nun41 yaptığı 3-4 kişiden oluşan bir heyet tarafından başlandı. 1948 yılı şubat 
ayında tasnif heyeti, eski deniz teşkilatına göre 3.450 defteri tasnif etti.42 Yazılacak fişler (özetler) defterlerin içeriğin-
de bulunan yazıların ehemmiyetine bağlıydı. Bazı defterlerde deniz tarihini aydınlatacak bir şey bulunamadığından 
bir fiş bile yazılmadığı gibi bazen de bir defterden 40-50 fiş yazılmaktaydı.43 1952 yılından itibaren aynı zamanda 
Topkapı Sarayı Müdürlüğü görevine de atanmış olan Deniz Müzesi ve Arşivi Müdürü Halûk Şehsuvaroğlu 1956 yılın-
da kaleme aldığı bir makalede kurumun adının Askerî Deniz Müzesi ve Arşivi olduğunu ifade etmiş ve müze ve arşiv 
malzemesinin muhteviyatına dair genel bir malumat vermiştir.44

 1956 yılında Dolmabahçe yolunun genişletilmesi esnasında Deniz Müzesi’nin müştemilatından olan garaj 

36 DTA; DZM. 201/5821. 26.12.1944. DTA; DZM. 55/1008. Deniz Evrak Evi Müdüriyeti yoklama kağıdı. 01.11.1947. DTA; DZKK. 11/231. 2 
Nisan 1974.

37 “İstanbul Deniz Müzesi Tarihçesi”, Deniz	Kuvvetleri	Dergisi, Temmuz 1976, Cilt: 82, Sayı: 494, s. 46.
38 “İstanbul Deniz Müzesi Tarihçesi”, s. 48. Garaj ve kayıkhanenin fotoğrafı için bkz. EK-3,4.
39 “İstanbul Deniz Müzesi Tarihçesi”, Deniz	Kuvvetleri	Dergisi, Temmuz 1976, Cilt: 82, Sayı: 494, s. 48. Halûk Y. Şehsuvaroğlu, “Deniz Müzesi 

ve Arşivi”, Bilgi, Cilt: X, Sayı: 115, Ekim 1956, s. 23.
40 DTA; DZKK. 11/231. 2 Nisan 1974. 
41 Kamil Kepecioğlu, 1934-39 yılları arasında önce Başvekâlet arşivi tasnif heyetinde, daha sonra ise heyetin başkan muavini ve şefi olarak 

görev yaptı. 1947-1952 yılları arasında Deniz Müzesi bünyesindeki Bahriye Arşivi’ndeki tasnif faaliyetlerine başkanlık etti. Hayatıyla ilgili 
ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Birinci, Tarihin	Gölgesinde	Meşâhir-i	Meçhûleden	Birkaç	Zât, Dergâh Yayınları, İstanbul 2001, s. 281-286.

42 DTA; DZM. 113/2644. Tasnif Heyeti Başkanı Kamil Kepecioğlu’ndan Deniz Müzesi ve Arşivi Müdürlüğüne gönderilen 31 Ocak 1948, 1 Mart 
1948 ve 17 Mayıs 1948 tarihli raporlar. 17.3.1948 tarihli bir belgeye göre Kamil Kepecioğlu ve Tahsin Akgürgen Deniz Arşivi’nde tasnif işleri 
için çalışan yevmiyeli işçiler olarak görülmektedir. Bunların maaşları müze gelirlerinden karşılanmakta olup günlük 5 liradan aylık 120 lira 
almaktaydılar. Aynı yılın aralık ayında adı geçenlerin görevlerine devam ettikleri görülmektedir. DTA; DZKK. 10/220.

43 DTA; DZM. 113/2644. Tasnif Heyeti Başkanı Kamil Kepecioğlu’ndan Deniz Müzesi ve Arşivi Müdürlüğüne gönderilen 14.03.1948 ve 18. 12. 
1948 tarihli raporlar. Tasnif heyeti tarafından müze müdüriyetine aylık, haftalık ve yıllık raporlar verildi ve tasnif faaliyetleri yakından takip 
edildi. 24.5.1949 tarihli rapora göre son bir hafta içerisinde tasnif heyetinden Refik Orhun 5, Kamil Kepecioğlu 95, Muhittin Fırat 43, Tahsin 
Akgürgen ise 25 fiş yazmıştı. Bazı zamanlar verilen fiş sayısındaki azalmanın sebebinin müdüriyet tarafından sorulduğu da görülmektedir. 
DTA; DZM. 113/2644. Tasnif Heyeti Başkanı Kamil Kepecioğlu’ndan Deniz Müzesi ve Arşivi Müdürlüğüne. 31 Mayıs 1949. DTA; DZKK. 
7/76.

44 Halûk Y. Şehsuvaroğlu, “Deniz Müzesi ve Arşivi”, Bilgi, Cilt: X, Sayı: 115, Ekim 1956, s. 23.
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ve kayıkhane binasının istimlak sahası içinde kalması sebebiyle bir kısım eşyanın nakledilmesi gerektiğinden Dolma-
bahçe Sarayı’nın kuzey kısmında bulunan arabacılar dairesi Deniz Müzesi’ne tahsis edildi. 15.000 adet arşiv defteri 
ile 1.100 kalem âsâr-ı atika eşya bu binaya taşındı. Deniz Müzesi’nin büyük kısmı 1960 yılına kadar Dolmabahçe 
Camii’nde teşhirde kaldı. 1960 yılında Yassıada mahkemeleri sebebiyle kurulan irtibat bürosu, zamanla genişleyince 
müze fonksiyonunu yapamaz hâle geldi ve teşhire kapatıldı. Bunun üzerine Beşiktaş’taki vergi dairesi binası müzeye 
tahsis edildi. Camideki eşyalar ile arabacılar dairesine nakledilen objeler buraya yerleştirilerek 27 Eylül 1961 günü 
Deniz Müzesi ve Arşiv Müdürlüğü ismiyle resmi açılışı yapıldı.45 Bu sırada arşiv, Dolmabahçe’deki arabacılar daire-
sinde bırakıldı.

Reşat Ekrem Koçu, 1966 yılı eylül ayında Deniz Müzesi’ni gezdiğini ve deniz albayı bir müdür, deniz yarbayı 
bir müdür yardımcısı, deniz üsteğmeni bir kütüphane müdürü, üç arşiv uzmanı (sivil veya emekli subay), dört deniz 
astsubayı, 45 deniz eri ve bir hademeden müteşekkil kadrosu bulunduğu bilgisini verir. Arşivin Dolmabahçe Sarayı 
müştemilatından olan bir binada faaliyet gösterdiğini ve 13.000’den fazla defter bulunduğunu yazan Koçu, tasnif edi-
len bu defterlerin Türk deniz tarihi açısından önemine değinir. İzmit Konca’da Deniz Kuvvetlerinin güncel arşivinin 
bulunduğu, orada 33 yılını dolduran arşiv malzemesinin Deniz Müzesi bünyesindeki tarihi arşive nakledildiği, fakat 
bu arşivdeki yer sıkıntısı sebebiyle birçok vesikaların Konca’da tutulmaya devam ettiği bilgisi de Koçu tarafından 
paylaşılmaktadır.46 Ayrıca Beşiktaş’taki müze binası içerisinde çoğu denizcilik tarihiyle ilgili olmak üzere tarih, coğ-
rafya ve biyografi üzerine 12.000 cilt kitap bulunduğu, Halûk Şehsuvaroğlu’nun vefatından sonra onun şahsi kütüp-
hanesinin de veresesinden satın alındığı bilgisi Koçu tarafından paylaşılmıştır. 

Dolmabahçe Sarayı müştemilatından arabacılar dairesinde Deniz Müzesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Bah-
riye Nezareti’nin evrakını muhtevi olan tarihi arşiv alınan karar üzerine 3 Ağustos 1970 tarihinden itibaren Ankara 
Lalahan’daki Muhabere-Elektronik Tesisler Komutanlığınca boşaltılan binalara taşındı. Eş zamanlı olarak İzmit Kon-
ca’da faaliyet gösteren arşiv de aynı yere nakledildi. 1970 yılı Kasım ayında nakiller tamamlandı. Deniz Kuvvetlerinin 
tarihi ve güncel arşivinin tek bir çatı altında muhafaza edilmesi amacıyla burada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Arşiv 
Müdürlüğü adıyla yeni bir teşkilatlanmaya gidildi.47 Fakat alelacele yapılan bu nakiller bazı sorunları da beraberinde 
getirdi. 

Lalahan’a nakledilmiş olan Tarihi Deniz Arşivi’nin durumunu görüşmek üzere 25-27 Şubat 1974 tarihlerinde 
Deniz Müzesi’nde bir toplantı yapıldı. Toplantılardaki görüşmeler sırasında Deniz Tarihi Arşivi’nin müteaddit surette 
konuş değişikliğine tâbi tutulmuş olması ve hâlen bulunduğu yere çok acele bir şekilde nakledilmiş olup planlı ve 
sistemli bir yerleşmenin yapılamamış olduğu tespitinde bulunuldu. Tarihi arşivin tasnifi maksadıyla görevlendirilmiş 
emekli personelin tümüyle İstanbul’da, yani Deniz Müzesi Müdürlüğü’nde konuşlanmış olması ve şimdiye kadar ya-
pılan tasnif faaliyetlerinin genellikle bir sisteme bağlı olmadan yürütülmesinden doğan sorunlar masaya yatırıldı. Ar-
şiv malzemesinin tasnif için Lalahan’dan Beşiktaş’a gönderilmesi ve bunların tekrar geri getirilmesinin zaten ziyade 
yıpranmış olan vesikaların bir kat daha harabiyete uğrattığı üzerinde duruldu.48 Mikrofilm faaliyetlerinin 1962 yılında 
Dz.KK. karargahında konuşlandırılmış olmasına mukabil yeterli bilgiye haiz personel olmaması da ayrı bir problemdi. 
Deniz Müzesi ile Tarihi Arşiv Müdürlüğünün tasnifi için çok sıkı koordineli çalışması icap ettiğine de dikkat çekildi.

Lalahan’dan İstanbul’a gönderilerek tasnife tabi tutulan defterlerin mikrofilme alınıp alınmamasına dair de üze-
rine bir not yazılıyordu. Bunlar önce tekrar Lalahan’a iade edilir, sonra oradan mikrofilme alınacak olanlar Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı karargâhına gönderilirdi. Mikrofilme alım işlemi bitenler tekrar Lalahan’a iade edilirdi.

1982 yılı ortalarında alınan yeni bir karar gereği İstanbul’dan Lalahan’a gönderilmiş olan Mülga Bahriye Neza-
reti evrakının tekrar İstanbul’a nakli kararlaştırıldı. Bu sırada Dolmabahçe Sarayı müştemilatından olup Deniz Kuv-
vetlerine tahsisli eski arabacılar dairesi binası 1980 yılında yıkılarak Deniz Kuvvetleri tarafından iki katlı olarak 
yeniden inşa edildi. Şu anda da kullanılmaya devam eden bu binaya İstanbul’dan Ankara’ya gönderilmiş olan arşiv 
malzemelerinin nakli gerçekleştirildi. 

Tasnif uzmanlarının ve araştırmacıların büyük bir bölümünün İstanbul’da olması bu nakil için gösterilen en 
büyük gerekçeydi. Nakil işlemleri 1984 yılı Kasım ayında tamamlandı. Lalahan’daki tarihi arşiv malzemesinden İs-
tanbul’a en son olarak 1993-1994 yıllarında zâbitân künye defterleri geldi.49  

45 “İstanbul Deniz Müzesi Tarihçesi”, s. 48.
46 Reşat Ekrem Koçu, “Deniz Müzesi”, İstanbul	Ansiklopedisi, Cilt 8, İstanbul 1966, s. 4450.
47 “İstanbul Deniz Müzesi Tarihçesi”, s. 48; Halûk Özdeniz, İstanbul	Deniz	Müzesi, Ak Yayınları, İstanbul, tarihsiz, s. 9; DTA; DZKK. 11/231. 2 

Nisan 1974. 
48 DTA; DZKK. 11/231. 2 Nisan 1974. 
49 DTA; DZKK. 11/232. 25 Ocak 1985. İskender Pala; “Arşivin Önemi ve Tarihi Deniz Arşivi”, Deniz	Kuvvetleri	Dergisi, Sayı: 564, Kasım 1995, 

s. 78.
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Bu arada 1941, 1954 ve 1962 yıllarında o zaman Konca’da bulunan deniz arşivinden Gn.Kur ATASE Başkanlı-
ğında uzman olarak görev yapan emekli deniz subaylarına gönderilen bazı gemi jurnalleri ile harp tarihine ait evrak 
iade edilmediğinden bunlar 1985 senesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca talep edildi.50 İlk zamanlar bu talebe 
olumlu bir cevap alınamadığı anlaşılmakla birlikte gemi jurnalleri 1996 yılında Deniz Tarihi Arşivi’ne iade edildi. Bu 
tarihte 907 adet defterin Deniz Tarihi Arşivi’ne teslimi gerçekleşti.51  

Tarihi belgeler tekrar Deniz Müzesi bünyesinde olmak üzere İstanbul’a nakledilince arşiv, müze teşkilatı içeri-
sinde bir şube olarak faaliyetlerine devam etti. Önceleri sözleşmeli emekli deniz subayları defterleri tasnife devam 
etti, 1980’lerin ortalarında ise Osmanlıca bilen, üniversite mezunu sivil memur arşiv uzmanları istihdam edilmeye 
başlandı. Bu süreçte daha evvel defterler içerisinden bazı sayfaların okunarak özete alınmasıyla oluşturulan fişler bir 
araya getirilerek bunlar katalog hâline getirildi ve yayınlandı. Bahriye Nezareti’ne ait bazı belgelerin de katalogları 
hazırlandı ve birkaç cilt hâlinde basıldı.52 

III. Deniz Tarihi Arşivinin Muhtevası

Osmanlı Devleti’nin bahriye işlerine dair arşiv malzemesi günümüzde iki ayrı kurumda muhafaza edilmektedir. 
1867 yılı öncesi yani Bahriye Nezareti’nin teşkilinden önceki bahriye defter ve belgeleri Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivi koleksiyonlarının muhtelif fonları arasında yer almaktadır. 1867’den Cumhuriyet’in ilanına kadar olan süreçte 
teşekkül eden arşiv malzemesi ise Deniz Tarihi Arşivi’nde bulunmaktadır. Bu arşivde muhtelif tarihlerde yapılan 
tasnif çalışmaları neticesinde ön tasnifi tamamlanmış defter serileri olduğu gibi hâlihazırda tasnifi devam eden belge 
fonları da mevcuttur. Ön tasnifi tamamlanarak katalogu yayımlanmış defter koleksiyonları, bunların içeriği ve sayısal 
bilgileri aşağıda gösterildiği üzeredir:

Meclis-i Bahriye (MB.d.)

Kaptanpaşanın en önemli yardımcısı mahiyetinde olan Meclis-i Bahriye, ümerâ-yı bahriyeden oluşan, Tersane-i 
Âmire ve donanma-yı hümâyunun her türlü meseleleriyle ilgili olarak reform tespit çalışmalarını yürüten bir nevi 
amirallik konseyi hüviyetindeydi. 1867’de Bahriye Nezareti’nin teşkilinden sonra meclisin vazifesi devam etmiş, fa-
kat bu sefer bahriye nazırının yardımcısı durumuna girmiştir.53 Osmanlı bahriyesinin en üst karar mercii olan Bahriye 
Meclisi’nde alınan kararların yazıldığı mazbata müzekkere defterlerinden günümüze intikal eden defter sayısı 156 
adet olup bunlar 1837-1877 yılları arasını kapsamaktadır. Söz konusu defterler daha evvelden Şura-yı Bahriye defter 
fonu içerisinde bulunmakla birlikte yapılan son tasnifle bunlar Meclis-i Bahriye Defterleri fonunda araştırmacıların 
hizmetine sunulmuştur. Adı geçen meclise ait az sayıda belge de mevcut olup bunların tasnifi devam etmektedir.  

Şura-yı Bahriye (ŞUB.d.)

Bahriye Meclisi’nin yerine 1877’de kurulan Şûrâ-yı Bahriye Meclisi’nde tutulan mazbata, müzekkere ve ilam 
defterleri Osmanlı denizcilik tarihine ilişkin en önemli kaynakların başında gelmektedir. 1877-1915 tarihlerini kapsa-
yan bu koleksiyondaki defter sayısı 750’dir. 

Erkân-ı Harbiye-i Bahriye (EHB.d.)

Bahriye Nezareti’nin teşkilinden önce Tersane Kumandanlığı, daha sonra Erkân-ı Harbiye-i Bahriye Riyaseti 
ve II. Meşrutiyetten sonra da Birinci Daire unvanını alan bu daire Bahriye Nezareti’nin kurmay başkanlığı görevini 
yürütmekteydi. Bu fondaki defter sayısı 138’dir.

Erkân-ı Harbiye-i Bahriye Jurnaller (EHB.J.d.)

Daha evvel “Gemiler” başlığı adı altında tasnif edilmiş bulunan bu bölümdeki defterler gemilerin seyir, muha-
sebe, makine, maaş, işaret, demirbaş eşya defterleridir. 1804-1922 yılları arası tutulan bu defterler içerisindeki seyir 
jurnalleri denizcilik tarihi araştırmaları açısından son derece önemlidir. Şimdilik 1.661 civarında defter olduğu tespit 

50 DTA; DZKK. 11/232. 25 Ocak 1985.
51 Nuray Aydınus, Tarihi	Deniz	Arşivi’nde	Bulunan	İngiltere	ile	İlgili	Belgeler	Katalogu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmalar Enstitüsü 

Arşivcilik Bölümü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1997, s. 12.
52 Bu kataloglardan ilki 1980 yılında Şura-i Bahri Bölümü katalogu adıyla, sonuncusu ise 2001 yılında belge katalogu adıyla yayınlanmıştır. 

Bkz. Deniz	Kuvvetleri	Komutanlığı	Genel	Arşivi,	Şura-i	Bahri	Bölümü	Kataloğu, Dz.K.K.lığı Yayınları, Ankara 1980. Tarihi	Deniz	Arşivi	
Belge	Kataloğu	XV, Deniz Basımevi, İstanbul 2001. Bu ilk ve son tarihli iki katalogun yayınlanması süreci içerisinde  diğer bölümlere ilişkin 
muhtelif tarihlerde yaklaşık 12 adet katalog daha mevcuttur.

53 Ali İhsan Gencer, Bahriye’de	Yapılan	Islahât	Hareketleri	ve	Bahriye	Nezareti’nin	Kuruluşu, TTK. Yayınları, Ankara 2001, s. 328-330.
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edilmekle birlikte bu fondaki defterlerin tasnifi devam ettiğinden sayı konusunda net bir rakam verilmesi mümkün 
değildir.  

Muhasebe Kalemi Defterleri (MUH.d.)

Bahriye Nezareti’nin maliye ve muhasebe ile ilgili işlemlerinin yapıldığı bu fon içerisinde Bahriye Nezareti’nin 
teşkilinden önceki döneme ait, 1670-1867 tarihleri arasını kapsayan toplam 550 adet muhtelif muhasebe defteri mev-
cuttur. Nezaret öncesi döneme ait en fazla defter serisi bu koleksiyonda bulunmaktadır. Koleksiyondaki toplam defter 
sayısı 2.969 olup, defterler 1670-1922 tarihleri arası kayıtları ihtiva etmektedir.

Fondaki en eski tarihli defter Sultan IV. Mehmed dönemine ait H. 1081-1083 (M. 1670-1673) tarihli “Eyâlât-ı 
Rumeli ve Anadolu Kaleler Mustahfazatı Vukuat ve Muhasebe Defteri”dir. (Defter Nu: 9030). Bu defter aynı zamanda 
Deniz Tarihi Arşivi’ndeki en eski tarihli defter olma özelliğine sahiptir. 

Tersane-i Âmire Defterleri (TRS.d.)

Osmanlı Devleti’nin en büyük sanayi kurumlarından biri olan Tersâne-i Âmire ve bağlılarının 1717-1922 tarih-
lerine ait faaliyetlerinin yazılı olduğu bu defterler 1838 adettir. Fon içerisindeki en eski tarihli malzeme 1717-1718 
tarihli, yani Sultan III. Ahmet döneminde tutulmuş olan ve 1 numara ile kayıtlı bulunan Donanma Kalyonları Masa-
rifât Defteri’dir. 

Tersane-i Âmire Fabrikalar Defterleri (TRS.FAB.d.)

Tersane-i Âmire fabrikalarında tutulan muamelat defterleri olup 1856-1922 tarihlerini kapsamaktadır. 183 adettir. 
Fondaki en eski tarihli defter, 1856 yılında tutulan Yalı Köşkü Fabrikası Malzeme Sarf Defteri’dir.

Yoklama Kalemi Defterleri (YKL.d.)

Merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilen zabitan ve efradın maaş, yoklama, emeklilik, yetim aylığı tahsisi ve 
bilgileriyle ilgili işlemlerin kaydedildiği defterlerdir. Yoklama Kalemi Müdüriyeti evrakını havidir. Bu fonda 3.542 
adet defter mevcut olup, bunlar 1789-1922 yılları arasını kapsamaktadır.

Bahriye Daireleri (I,II,III,IV,V) Defterleri 

II. Meşrutiyet’in ilanından sonra Bahriye Nezareti’nde daireler esas alınarak bir teşkilatlanma yapılmıştır. Bu 
fondaki defterler 1909-1922 tarihleri arası kayıtları ihtiva etmekte olup, tasnif faaliyeti devam ettiğinden defter sayı-
sıyla ilgili net bir rakam vermek şimdilik mümkün değildir.

Bahriye Sandıklar İdaresi Defterleri 

Bahriye Nezareti bünyesindeki Debboy Sandığı, Amele Eytam Sandığı, Teshilat Sandığı, Amele Temin-i İstikbal 
Sandığı gibi sandıkların varidat, yevmiye, maaş, tahakkuk işlemlerine ilişkin olarak tutulmuştur. Bu fonda 94 adet 
defter mevcut olup 1862-1907 tarihleri arasındaki kayıtları ihtiva etmektedir.

Mektubî Kalemi Defterleri (MKT.d.)

Bahriye Nezareti’nden gerek bağlı daire ve birliklere gerekse diğer nezaret ve makamlara gönderilecek yazışma 
metinlerinin hazırlanması, temize çekilmesi ve ilgili yerlere gönderilmesine ilişkin işlemler Mektubî Kalemi’nde icra 
edilirdi. Bu koleksiyonda bulunan defterlerin büyük bir kısmı gönderilen yazışma evrakının suretinin kaydedildiği 
defterlerdir. Ayrıca Mabeyn-i Hümayun’dan gelen irade-i seniyyelerin bir sureti bu kalemdeki defterlere yazılırdı. Fon 
içerisinde tahrirat, tezkere, takrir, maruzat, ilam, telgraf, ahkâm ve buyrulduların suretlerinin kaydedildiği müsvedde 
defterleri önemli bir yekûn tutmaktadır. 1814 – 1911 tarihleri arasını kapsayan bu defterlerin sayısı 1.808’dir.

Bu bölümdeki en eski tarihli defter 5820 numaralı “Mektubi Takrir Defteri”dir. 138 sayfadan oluşan defterde H. 
1229-1231 (M. 1814-1816) tarihleri arasında Babıâli ile yapılan donanma, tersane vb. muhtelif konulardaki yazışma 
suretleri kayıtlıdır.

Heyet-i Sıhhiye Defterleri

Bahriyenin sağlık hizmetleriyle ilgili defter ve evrakı kapsamaktadır. Hastane kayıtları, sıhhi raporlar ve protokol 
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defterleri bu fon içerisinde yer almaktadır. 1838-1922 yılları arasını kayıtlarını muhtevi bu defterlerin sayısı 174’dür.

Limanlar Bölümü Defterleri

Limanlara ait işlemler, vapur şirketlerine ve mürettebata ait tesciller ile köprülerden geçiş yapan gemilerden 
alınan vergiler, limanlarla ilgili davalar, tahlisiye rüsumu gibi kayıtları ihtiva eden bu fondaki defterler 1839-1922 
tarihleri arası kayıtları kapsamakta olup 628 adet defterden oluşmaktadır.

Bahriye Islahat Komisyonu Defterleri 

Bahriye Nezareti bünyesinde teşkil edilen ıslahat komisyonlarının faaliyetlerine dair 1873-1910 tarihleri arasın-
daki kayıtları ihtiva eden bu fondaki defterlerin sayısı 300’dür.

Bahriye Mektepleri Defterleri 

Bahriye Nezareti bünyesinde eğitim veren Mekteb-i Bahriye, Haddehane Şakirdan Mektebi, Çarkçı Ameliyat 
Mektebi, Sıbyan Taburu, Tüccar Kapudan Mektebi, Gedikli Zabitan Mektebi gibi okulların muamelat evrakıdır. Öğ-
rencilerin künye bilgileri, imtihan notları, maaşları ve sicillerine ilişkin bilgiler mevcuttur. Defterler 1867-1922 yılları 
arası kayıtları kapsamakta olup 94 adettir.

Bahriye Divan-ı Harbi Defterleri 

Haklarında dava açılan efrat ve zabitanın muhakeme ve tahkikat kayıtlarını içeren defterlerdir. 1839-1917 tarih-
leri arası kayıtları kapsamakta olup 181 adet defter mevcuttur.

Tersane-i Âmire Amele Defterleri 

Tersane-i Âmire Fabrika ve imalathanelerde görevli amelelerin yoklama ve yevmiye defterleridir. Bu fonda 272 
adet defter mevcut olup, 1872-1922 tarihleri arası kayıtları ihtiva etmektedir. 

Tersane-i Âmire Mağaza ve Ambarlar Defterleri

1907-1922 yılları arasında Tersane-i Âmire Gayr-i Mamul Ambarı’nın tevzi, yevmiye, cins, muvazene defterle-
rinden oluşur. 446 adettir. 

Evrak Kalemi Defterleri

1852-1913 tarihleri arası tutulan 167 adet evrak kayıt defterinden oluşur.

Muhakemât Dairesi Defterleri 

Divan-ı harp mahkemeleri tarafından verilen hükümlerin temyiz incelemelerine ilişkin Muhakemât Dairesi def-
terleri olup 167 adettir. 1873-1917 tarihleri arası kayıtları kapsar. 

Künye Defterleri

Bahriyede görev yapan subay, astsubay ve memurların künye kayıtlarını içeren 408 adet defter mevcuttur. 
Bahriyeli subay, astsubay ve memurlarla ilgili bilgi veren arşivdeki bir diğer kaynak, sicil-i ahvâl veya terceme-i 

hâl evrakını ihtiva eden şahsî dosyalardır. 2011 yılında başlatılan tasnif faaliyeti kapsamında tasnifsiz bir halde bulu-
nan bu dosyalardan 5.625 kişiye ait dosyanın arşivcilik usul ve esaslarına göre kimliklendirme işlemleri tamamlanarak 
erişime hazır hâle getirilmiştir.

Yukarıda açıklanan defter fonlarının haricinde hukuki ve adli işlemlere dair tutulan 1897-1917 tarihleri arasını 
kapsayan 33 adet Hukuk Müşavirliği defteri; Müteferrik başlığı altında Ereğli Maden-i Hümayununa ait varidat, kö-
mür irsaliye gibi hususlardaki muamelata ilişkin 1865-1916 tarihleri arası kayıtları ihtiva eden 11 adet defter ile Sicil-i 
Ahval Komisyonu’na ait 3 adet defter de mevcuttur.

Defter koleksiyonundaki bazı fonlara ait defter sayısında zamanla değişiklikler olması muhtemeldir. Zira devam 
eden belge tasnif faaliyetleri sırasında çıkan defterler ilgili fona ilave edilmektedir. Defter koleksiyonunda adları ge-
çen fonların evrakının tasnifi ise devam etmektedir. Bunlar içersinde bulunan Evrak-ı Umumiye başlıklı fon Evrak-ı 
Umumiye Müdüriyetine ait vesikaları muhtevi olup, içerisinde çok farklı konulara dair evraka rastlanmaktadır. İrade-i 
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seniyye kayıtları, evrak havale kayıt defterleri, tezkere-i samiye kayıt defterleri, Mabeyn ve Sadaret ile Bahriye Neza-
reti arasında cereyan eden yazışma evrakı fon içerisinde yer almaktadır. 1707-1928 tarihleri arasını kapsayan bu fonda 
359 adet dosya mevcuttur. 

Yine yukarıda açıklanan bölümlerin haricinde Mülga Bahriye Nezareti başlığı altında oluşturulmuş ve neredeyse 
tamamı belgelerden müteşekkil, tasnif edilmemiş çok sayıda dosya mevcut olup bunların ön tasnifi devam etmektedir. 
Tasnif faaliyeti devam ettiğinden arşivde bulunan defter ve belge miktarı konusunda kesin bir rakam vermek şimdilik 
mümkün olmamakla birlikte yukarıda açıklaması yapılan bölümlerdeki defter sayısının toplam 18.000 civarında oldu-
ğu söylenebilir. Özeti yapılan defterlere ilişkin hazırlanan katalogların basımı yapılmış olup, Deniz Kuvvetleri Komu-
tanlığının kurumsal internet sayfasından kataloglara erişim sağlanabilmektedir. Ayrıca aynı sayfada arşivde bulunan 
defter koleksiyonlarının listeleri de ayrı bir başlık altında araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Son yıllarda yapılan 
çalışmalar neticesinde arşivin kurumsal intranet bilgisayar sisteminde sayısal ortama aktarılmış olan defterlerin tama-
mını incelenmek de mümkündür. Defter koleksiyonlarının bütünü üzerinden yapılacak araştırma ve inceleme yöntemi 
sonucu ortaya konulacak bir çalışmanın konuya daha bütüncül bir yaklaşım sağlayacağı muhakkaktır.

C. Fotoğraf Arşivi

Deniz Tarihi Arşivi, Bahriye Nezareti’nden intikal eden defter ve belge koleksiyonlarına ilave olarak zengin bir 
fotoğraf arşivine de sahiptir. Fotoğraflar genellikle Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi bahriyesine ait olup, gemiler, 
limanlar, tersaneler, bahriye mektebi, şahıslar, gemilerdeki eğitim, talim ve tatbikatlarla ile ilgilidir. Bazı fotoğraf al-
bümleri bağış ve satın alma yoluyla temin edildiği gibi Bahriye Nezareti döneminde elde edilen ve günümüze intikal 
eden albümler de mevcuttur. Fotoğraf koleksiyonunda 182 albüm bulunmakta olup bunlar içerisinde toplam 10.316 
adet fotoğraf vardır.   

D. İhtisas Kütüphanesi

Bahriye Nezareti bünyesinde 1897 yılında Bahriye Müze ve Kütüphanesi İdaresi adıyla açılan kütüphanenin 
devamı niteliğinde bulunan ve hâlen Deniz Tarihi Arşivi çatısı altında olan kütüphanede modern kütüphanecilik esas-
larına göre kataloglama çalışmaları devam etmektedir. Bu yüzden koleksiyonda bulunan toplam kitap sayısına dair 
kesin bir rakam vermek mümkün olamasa da şimdilik 20.000’e yakın kitap bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık 7.000’i 
Osmanlıca matbu nadir eser kategorisindedir. Sayısı 289 civarında olan ve tamamı sayısal ortama aktarılan el yaz-
ması eserlerin katalogu hazırlanmış olup basım aşamasındadır. Yine kütüphane bünyesinde bulunan harita, atlas ve 
portolonların toplam sayısı 1.576 civarında olup, haritaların katalogu54 basılmıştır. Kütüphaneyi özel kılan bir diğer 
unsur ise köklü bir mazisi bulunan Osmanlı bahriyesindeki yayıncılık faaliyetleri sonucu basılan bazı kitap ve sü-
reli yayınların çoğunun kütüphane koleksiyonları arasında bulunmasıdır. Bahriye Matbaası’nda basılan bu yayınlar 
arasında başta bahriye salnâmeleri olmak üzere, Mecmua-i Fünûn-ı Bahriye, Ceride-i Bahriye, Risâle-i Mevkute-i 
Bahriye, Donanma Mecmuası, Deniz Mecmuası ve Deniz Kuvvetleri Dergisi olup, bunların neredeyse bütün sayıları 
kütüphanede mevcuttur.

E. Devam Eden Faaliyetler

1. Tasnif

Tasnife yönelik usul ve esaslar belirlendiği ve teşkilat şemalarının çıkarıldığı bir hazırlıktan sonra tasnifsiz bir 
hâlde bulunan bahriye evrakının ön tasnifine 2011 yılı Ekim ayında başlanılmıştır. Aradan geçen yedi senede tasnif 
hususunda önemli bir mesafe alınmış olup bu faaliyet hâlen devam etmektedir. Belgelerin işlem gördükleri tarihler-
deki asli düzeni içerisinde, fonların parçalanmadan korunup tasnif edilmesi prensibine dayalı Provenans sistemine 
göre ve DES (Dosya Envanter Usulü) sitemi olarak da adlandırılan bu ön tasnifte elde edilen özetler, geçici katalogda 
kayıt altına alınmaktadır.  Bunlara kutu ve gömlek numarasından erişim sağlanmakta olup ön tasnifi yapılan belgeler 
araştırmacıların da hizmetine sunulmuştur. Ön tasnif çalışmasının sona ermesinden sonra defter ve belgelerin analitik 
tasnif olarak tanımlanan tasnif safhasına geçilmesi planlanmaktadır.

2. Sayısallaştırma 

Belge tasnif işlemlerinin başlamasıyla eş zamanlı olarak, temin edilmiş olan beş adet optik belge tarayıcı ma-

54 Deniz	Müzesi	Harita	Katalogu, Haz. Komisyon, DZKK Yayınları, Ankara 2001, 437 s. 
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kinesiyle daha evvel ön tasnifleri yapılmış olan defter fonlarının sayısal ortama aktarılması faaliyeti 2011 yılı Eylül 
ayında başlatılmıştır. Sayısal ortama aktarılan bu arşiv malzemesi daha sonra mikrofilme alınmakta ve böylece uzun 
yıllar boyunca muhafazası amaçlanmaktadır. Sayısallaştırma işleminde bugüne kadar künye defterleri, Şura-yı Bahri-
ye, Mektubi, Tersaneler ve Gemiler (seyir jurnalleri), Muhasebe, Yoklama gibi bölümlerdeki defterlerin dijital ortama 
aktarılması tamamlanmıştır. Diğer defter koleksiyonların sayısallaştırılmasına devam edilmektedir.

3. Belge bakım ve onarımı

Bu husus arşiv için önem arz eden konuların başında gelmektedir. Koleksiyonlar içerisinde bulunan bazı belge 
ve defterler çeşitli sebeplerle (Arşivin sık yer değiştirmesi, tarihi belgeler için daha önceleri arşivde gerekli nem ve ısı 
ayarının yapılmaması, bazı defter ve belgelerin gerek arşiv çalışanları gerekse araştırmacılar tarafından sık kullanıl-
ması, v.b.) yıpranmış veya tahrip olmuş durumdadır. Bu malzemelerin günümüz modern arşivcilik tekniklerine uygun 
olarak bakım ve onarımının yapılması fevkalade önemlidir. Fakat arşiv bünyesinde bunun için bir ünite olmaması bu 
faaliyetin düzenli olarak icrasını mümkün kılmamaktadır. Deniz Müzesi bünyesinde kâğıt restorasyon atölyesi bu-
lunmakla birlikte burada istihdam edilen personel mevcudu az olduğundan (hâlihazırda bir kişi) arşiv malzemesinin 
düzenli ve sistematik olarak bakım ve onarımı şimdilik mümkün görülmemektedir.

4. Araştırmacı Hizmetleri

Yerli ve yabancı araştırmacılara hafta içi mesai saatleri dâhilinde hizmet vermekte olan Deniz Tarihi Arşivi’nin 
son beş yıllık istatistiği göz önünde bulundurulduğunda yıllık araştırmacı sayısının 30 ila 35 kişi arasında olduğu 
görülmektedir. Bu araştırmacıların çoğu yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmakla birlikte doktora sonrası çalışma 
yapan araştırmacılar da mevcuttur. Arşivin araştırma salonunda bulunan bilgisayardan katalog taraması yapabilmekte 
ve aynı zamanda sayısallaştırılmış olan arşiv materyallerine anında erişim sağlanabilmektedirler. Belge suretlerinin 
kopyasının talep edilmesi durumunda bunlar CD’ye kayıt edilerek araştırmacıya verilmektedir.

SONUÇ

Osmanlı donanmasının ve bahriyesinin modernleştirilmesi amacıyla yapılan ıslahatlar çerçevesinde 1867 yılında 
teşkil edilen Bahriye Nezareti faaliyetlerine Cumhuriyet ilan edilene kadar devam etmiştir. Cumhuriyet’in ilanından 
sonra ise sırasıyla Umur-i Bahriye Müdüriyeti, Bahriye Dairesi Riyaseti, ikinci defa Umur-ı Bahriye Müdüriyeti, 
Bahriye Vekâleti, Deniz Müsteşarlığı ve Deniz Kuvvetleri adlarıyla teşkilatlanarak kurumsal devamlılık sağlanmıştır. 
Bahriye Nezareti’nin faaliyetleri neticesinde oluşan defter ve evrak koleksiyonları günümüzde Deniz Tarihi Arşivi’n-
de, Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönemde oluşan arşivsel malzeme ise Ankara Lalahan’da bulunan Deniz Kuv-
vetleri Komutanlığı Arşivi’nde muhafaza edilmektedir. Bu arşivde donanma gemilerinin seyir jurnalleri, personele ait 
şahsi dosyalar ile maaş bordroları, mahkeme ve hastane evrakı gibi arşiv materyalleri Türk Silahlı Kuvvetleri arşiv 
yönergesine göre muhafaza edilmektedir.

Makalemizin konusu teşkil eden Deniz Tarihi Arşivi, son çağ Osmanlı denizcilik tarihi araştırmalarına kaynaklık 
edecek defter ve evrak koleksiyonuna sahip olup ihtiva ettiği malzemeyle Türkiye’nin en önemli ihtisas arşivlerinden 
biridir. Osmanlı Devleti’nin Karadeniz, Akdeniz, Adriyatik, Kızıldeniz ve Basra Körfezi ile Arap yarımadası çevresi 
gibi çok geniş bir sahada denizcilik faaliyetlerinde bulunduğu göz önüne alındığında çeşitli milletlerle münasebetlerde 
bulunduğu açıktır. Söz konusu yerlerde bulunan liman ve bahriye kumandalıklarında görev yapan bahriye subaylarına 
gönderilen emirler ile oralardan Bahriye Nezareti’ne gelen raporlar şüphesiz o dönemin siyasi, askeri, iktisadi ve top-
lumsal tarihi için önemli bilgiler içermektedir. 

Osmanlı Devleti’nin en büyük askeri sanayi tesisi ve sanayileşmenin öncü kurumlarından biri olan Bahriye Ne-
zareti bünyesindeki Tersane-i Âmire’nin faaliyetlerine dair oluşan muamelat defter ve evrakı da ayrı bir önemdedir. 
Tersanenin modernizasyonu kapsamında Avrupa’daki tersaneler ve fabrikalarla kurulan ilişkiler, oralara sipariş edilen 
ve satın alınan vapur ve diğer malzemelere dair evrak bu fon içerisinde yer almaktadır. Avrupa ülkelerine gerek staj 
gerekse eğitim amacıyla gönderilen bahriye zabitleri, bazı Avrupa devletlerinde istihdam edilen ataşenavalların rapor-
ları şüphesiz tarih yazıcıları için önem arz eden kaynaklardır. Yine denizcilik tarihi açısından önemli olan deniz ticari 
taşımacılığına ilişkin belgelere de bu arşivde erişim sağlamak mümkündür. İdare-i Mahsusa’nın II. Meşrutiyet’in 
ilanına kadar Bahriye Nezareti’ne bağlı olduğu bu bağlamda hatırlanmalıdır. Aynı şekilde Ereğli Maden-i Hümayun 
Nezareti de Bahriye Nezareti’ne bağlı olarak faaliyetlerini yürüttüğünden bu kurumun muamelat evrakına Deniz Ta-
rihi Arşivi’nden ulaşılabilmektedir.

Arşivde yer alan koleksiyonlar arasında bir diğer önemli evrak koleksiyonu Birinci Dünya Harbi’ne ilişkin neza-
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retler arasında yapılan yazışmalardır. Bahriye Nezareti’ne bağlı liman reislikleri ile kömür ambarı memurluklarından 
gelen telgraf ve raporlar aynı zamanda bir istihbarat bilgisidir. Bu bilgiler başta Sadaret olmak üzere Harbiye Nezareti 
ile paylaşılmıştır. Deniz Tarihi Arşivi’ndeki mevcut koleksiyon göz önüne alındığında yakınçağ Osmanlı denizcilik 
tarihi için olduğu kadar aynı döneme ilişkin siyasi, iktisadi, içtimai ve askerî tarih araştırmaları için bu arşivin arz 
ettiği önemin kayda değerdir. 

Yarbay rütbesinde şube müdürü bir deniz subayı ile bir idari işler deniz astsubayı, bir fotoğrafçı astsubay, iki mik-
rofilm uzmanı, bir kütüphaneci ve bir kütüphane memurunun görev yaptığı Deniz Tarihi Arşivi Şube Müdürlüğünde 
Osmanlıca bilir arşiv uzmanı konumunda görev yapan arşivci sayısı ise son katılımlarla birlikte on kişiye ulaşmıştır. 
Deniz Tarihi Arşivi gerçek işlevi olan Türk denizcilik tarihinin aydınlatılmasında son derece önemli olan tarihî vesi-
kaları muhafaza, tasnif ve erişime hazır hâle getirme fonksiyonunu Deniz Kuvvetleri Komutanlığının verdiği destekle 
yerine getirmektedir. Tasnif faaliyetlerinin hızlandırılması amacıyla mevcut olan sivil memur arşivci sayısına son yıl-
larda dört kişinin ilave olunması bu desteğin bir göstergesidir. Ayrıca arşiv için önem arz eden teknolojik donanım ve 
ekipman ihtiyacı da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından temin edilmektedir. Bu bağlamda beş adet hassas optik 
belge tarayıcı makinesi, mikrofilm makinesi, yedekleme üniteleri ile kütüphane programı temin ve tedarik edilerek 
kullanıma başlanmıştır. Araştırmacılara verilen hizmetlerde yeni birtakım adımların atılarak bu konuda bazı iyileştir-
meler yapılmış olması da şüphesiz ayrı bir önem taşımaktadır. 

Türk denizcilik tarihine ilişkin tarihi ve kültürel objeleri muhafaza etmek, sergilemek ve gelecek nesillere aktar-
makla görevli olan Deniz Müzesi, bünyesinde bulundurduğu Deniz Tarihi Arşivi ve arşivdeki ihtisas kütüphanesi ile 
bu sahada araştırma yapacaklara bütüncül bir yaklaşım sağlaması açısından önemli bir sorumluluğa sahiptir. Bunun 
gereğini imkânlar elverdiği ölçüde yerine getirmek için her türlü çabanın gösterilmekte olduğu ortaya konulan çalış-
malardan da anlaşılmaktadır. 

ÖZET

Osmanlı Devleti’nden intikal eden arşiv malzemesinin büyük çoğunluğu günümüzde Başbakanlık Osmanlı Ar-
şivleri’nde muhafaza edilmektedir. Bu arşiv bünyesinde yer almayan ve elinde önemli miktarda arşiv malzemesi 
bulunduran başka kurumlar da mevcuttur. İstanbul Deniz Müzesi’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Deniz Tarihi Arşivi 
bunlardan biridir. Arşivdeki koleksiyon esas itibarıyla 1867’de teşkil edilen Osmanlı Bahriye Nezareti’nin evrakıdır. 
Bununla birlikte 1840’lı yıllardan itibaren Bahriye Meclisi ve Tersane-i Âmire’de tutulan defterler de bulunmaktadır. 
Arşiv, sahip olduğu defter ve belge koleksiyonuyla yakınçağ Osmanlı denizcilik tarihi araştırmalarında başvurulacak 
en önemli kurumdur.

Bu makalede önce Bahriye Nezareti Mahzen-i Evrakı’na dair gözlemlerde bulunularak bir Osmanlı nezaret ar-
şivinin teşekkülü, işleyişi ve günümüze intikaline kadar geçirdiği safhalar ile mevcut durumu üzerinde durulacaktır. 
Söz konusu arşivin yakınçağ tarih araştırmalarındaki önemine vurgu yapılacak, yalnızca yakın dönem denizcilik tarihi 
araştırmalarında değil aynı zamanda o döneme dair bazı askeri, siyasi ve kültürel konularda da malzeme ihtiva ettiği 
üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Deniz Tarihi Arşivi, Arşivcilik, Osmanlı Arşivleri, Bahriye Nezareti Arşivi.

ABSTRACT

The great majority of archival materials pertaining to Ottoman Empire has been preserved in the State Archives 
of the Prime Ministry [Başbakanlık	Osmanlı	Arşivi] today. Nevertheless, there are also other institutions retaining a 
significant amount of documents, not found in the State Archives of the Prime Ministry.  Naval History Archives [Den-
iz	Tarihi	Arşivi] functioned under the Naval Museum Command is one of them. The majority of documents found in 
the archive mainly consists of the records of Minister of Naval Affairs [Bahriye	Nezareti] established in 1867, together 
with the registers has been kept in the Imperial Arsenal [Tersane-i	Âmire] and Council of Navy [Bahriye	Meclisi] since 
1840s. Therefore, Naval Ministry Archives with regard to its richness of registers and documents is the most important 
institution for those who research about the late Ottoman naval history.

After having shared my preliminary observation about the documents of the Maritime Archive, in this article, 
I am going to elaborate the establishment of the Maritime Archive, its activities and historical evolution. Later, the 
importance of the archive is underlined for the studies of the contemporary history, which not only concern itself with 
the late Ottoman naval history but also military, political and cultural histories of the time.

Key Words: The Naval History Archive, Archival Studies, Ottoman Archives, Maritime Archive
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OSMANLI TARİHİ ARAŞTIRMALARI AÇISINDAN FLORANSA 
DEVLET ARŞİVİ

Mikail ACIPINAR*

GİRİŞ

Osmanlı Devleti’nden tevarüs eden arşiv kaynakları günümüzde İstanbul ve Ankara olmak üzere başlıca iki 
şehirdeki arşivlerde toplanmıştır. Sayıları milyonlarla ifade edilen bu arşivlerdeki defter ve belgeler, Osmanlı tarihi-
nin birçok alanına olduğu kadar imparatorluk coğrafyasında yaşamış olan çeşitli toplulukların ve milletlerin tarihine 
de ışık tutacak nitelikte ve zenginliktedir. Daha önceki yıllarda Osmanlı arşivlerinde muhafaza edilen belge türleri 
ve içerikleri üzerine çeşitli çalışmalar ortaya konmuştur. Bu sayede yurtiçi arşivlerinin önemi ve mahiyeti hakkında 
yeterince bilgi sahibi olunmuştur. Öte yandan Osmanlı arşivlerinin siyasi, askerî, ticari ve daha birçok açıdan tamam-
layıcısı mesabesinde olan yurtdışı arşivleri de son dönemlerde yerli ve yabancı araştırmacıların artan miktardaki ça-
lışmalarıyla tanınmaya başlanmış, buna paralel olarak söz konusu arşivlerde yer alan çeşitli türdeki vesikalar Osmanlı 
tarihi araştırmalarında daha yoğun şekilde kullanılır olmuştur. Buna bağlı olarak Osmanlı tarihini ilgilendiren veya 
Osmanlı tarihiyle ilgili muhtelif belge koleksiyonları barındıran yurtiçi ve yurtdışı arşivleri hakkında çeşitli seminer 
ve sempozyumlar da düzenlenmiştir1.

Bu toplantılarda sunulan bildiriler daha ziyade Osmanlı arşivleri ve arşiv vesikaları üzerine iken, bazı bildiriler 
yurtdışındaki arşivlerin önemine vurgu yapmak üzere kaleme alınmıştır. Söz konusu çalışmalar bir bütün olarak dik-
kate alındığında, Osmanlı tarihine ilişkin çok sayıdaki arşivde muhafaza edilen belgelerin Osmanlı tarihi araştırma-
larında kullanılmasının önemi daha iyi anlaşılmaktadır. Bilhassa yurtdışı arşivlerinde yer alan bu zengin vesikaların 
bir kısmının yurtiçindeki arşiv belgelerinden daha tafsilatlı ve mühim bilgiler içerdiği kolaylıkla görülebilmektedir. 

Bu minval üzere başta İtalya, Fransa, Dubrovnik, İspanya, Portekiz, Almanya, Hollanda, Rusya, Polonya, Avus-
turya ve İngiltere’de bulunan arşivlerin yanı sıra Avrupa’nın ve Balkanların farklı şehirlerinde yer alan birçok arşivden 
bahsetmek de mümkündür. Osmanlı tarihi söz konusu olunca, özellikle ilk dönemler için, İtalyan şehirlerindeki devlet 
arşivleri ayrı bir öneme sahiptir. Bunlar arasında, barındırdığı belge sayısı ve muhteviyatı itibariyle en bilineni ve 
zengin olanı Venedik Devlet Arşivi’dir2. Türkçe vesikalar bakımından Venedik kadar zengin olmasa da Floransa ve 

*	 Doç.	Dr.,	Katip	Çelebi	Üniversitesi,	SBBF,	Tarih	Bölümü,	Çiğli-İZMİR,	e-posta:	mikail.acipinar@ikc.edu.tr
1 Bunlardan en erken tarihlisi olmak üzere Türkiye sınırları dışındaki şehir ve manastır arşivleriyle ilgili bir seminer için bk. Balkanlar	ve	İtal-

ya’da	Şehir	ve	Manastır	Arşivlerindeki	Türkçe	Belgeler	Semineri	(16-17	Kasım	2000), Ankara 2003; Başbakanlık Osmanlı Arşivleri Genel 
Müdürlüğü tarafından 2005 yılında İstanbul’da düzenlenen ve yayımlanan sempozyum için bk. Uluslararası	Türk	Arşivleri	Sempozyumu	
(17-19	Kasım	2005), İstanbul 2006;  Osmanlı arşiv mirası üzerine daha kapsamlı bir kongre ise 2012 yılında Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü’nün öncülüğünde gerçekleştirilmiş ve kongrede sunulan bildiriler ertesi sene iki cilt halinde yayımlanmıştır; bk. Osmanlı	Coğrafyası	
Kültürel	Arşiv	Mirasının	Yönetimi	ve	Tapu	Arşivlerinin	Rolü	Uluslararası	Kongresi	Bildirileri	(21-23	Kasım	2012-İstanbul), (haz: M. Yıldı-
rır-S. Kadıoğlu), C. I-II, Ankara 2013.

2 Venedik Devlet Arşivi’ndeki Türkçe vesikalar üzerine ilk kapsamlı çalışmalar Tayyip Gökbilgin tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalardan 
bazı örnekler için bk. M. Tayyip Gökbilgin, “Venedik Devlet Arşivindeki Vesikalar Külliyatında Kanunî Sultan Süleyman Devri Belgeleri”, 
Belgeler-Türk	Tarih	Belgeleri	Dergisi, C. I/2 (Temmuz 1964), s. 119-220; Aynı yazar, “Venedik Devlet Arşivindeki Türkçe Belgeler Kolek-
siyonu ve Bizimle İlgili Diğer Belgeler”, Belgeler-Türk	Tarih	Belgeleri	Dergisi, C. V-VIII, S. 9-12 (1968-1971), s. 1-151; Arşivde yer alan 
“Türk Dökümanları serisi” için bk, Maria Pia Pedani Fabris, I	“Documenti	Turchi”	dell’archivio	di	stato	di	Venezia, Roma 1994; Aynı yazar, 
Inventory of	the	Lettere	e	Scritture	Turchesche	in	the	Venetian	State	Archives, Brill-Leiden 2010.
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Pisa gibi Toskana bölgesi arşivleri ile Cenova3, Papalık, Modena4, Milano5 ve Napoli’deki6 arşivler de Osmanlı tarihi 
araştırmaları için kayda değer miktarda belgeye sahiptirler. Bu çalışmaya konu olan Floransa arşivleri ve ihtiva ettiği 
belgeler ise tarihi süreç içerisinde iki ülke arasında yaşanan inişli çıkışlı münasebetler ve gelişmelere bağlı olarak 
çeşitlilik arz etmektedir. Bu münasebetle Floransa arşivindeki belgeler, ilki Osmanlılarla yüz yıldan fazla süren kesin-
tisiz ilişkiler evresine, ikincisi ise ilişkilerin tamamen koptuğu ve iki devlet arasındaki münasebetlerin ağırlıklı olarak 
denizlerde yaşanan askerî mücadelelere dönüştüğü yıllara ilişkin olmak üzere iki farklı dönem halinde değerlendi-
rilebilir. Söz konusu dönemlere ait belgelerin ortaya çıkmasına neden olan gelişmelere kısaca değinmek, Floransa 
arşivlerinde bulunan vesika ve raporların mahiyetlerinin anlaşılması açısından önemlidir.

1451 yılı öncesinde de mevcut olduğuna dair bulgular bulunmakla birlikte, bilhassa II. Mehmed devrindeki 
gelişmelerle derinlik kazanan Osmanlı-Floransa ilişkileri, 15. yüzyıl boyunca oldukça müspet bir seyir izlemiştir. Çe-
şitli siyasi ve askerî nedenlere bağlı olarak iniş çıkışlar yaşasa da, bu münasebetler Kanuni’nin hükümdarlığının son 
yılına kadar sürdürülmüştür. Daha ziyade Fatih’in İstanbul’un fethinden sonra izlediği iç ve dış politikalar neticesinde 
Osmanlı ülkesindeki ekonomik güçlerini arttıran ve ticari yönden zenginleşen Floransalılar, özellikle Venedik’e karşı 
takip edilen politikalarda bir denge unsuru ve ticari müttefik olarak ön plana çıkmıştır7.

İki devlet arasındaki resmi münasebetler zamanla ilerlemiş, bu ilişkiler Floransalılara Galata semtinde bir konso-
losluk evinin tahsis edilmesiyle daha da gelişmiştir. Floransa baylosunun idaresinde ve ağırlıklı olarak İstanbul’da bir 
araya gelen Floransalı tacirler, başta ham ipek ve yünlü kumaş ticareti olmak üzere diğer bazı ürünlerin ticaretiyle de 
meşgul olmuşlardır. İstanbul dışında dönemin Bursa ve Edirne gibi gelişmiş diğer Osmanlı şehirlerinde de boy göste-
ren Floransalılar, 16. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı ülkesi ile yaptıkları ticarete de yansıyan ülkelerindeki dâhili ge-
lişmelerden8 de etkilenmişlerdir. Müteakiben Floransa gemilerinin 1560’da Cerbe Savaşı’nda ve bundan iki yıl sonra 
Medici hükümdarı I. Cosimo tarafından tesis edilen şövalye birliğinin 1565’teki Malta Kuşatması’nda Osmanlı karşıtı 
koalisyonda yer alması, iki ülke münasebetlerinin tamamen kopmasına sebep oldu. Başarısız Malta Kuşatması’ndan 
bir yıl sonra padişahın emriyle İstanbul’daki tüm Floransa vatandaşları ve temsilcileri sınır dışı edildi9. Bu tarihten 
itibaren iki ülke arasındaki ilişkiler Akdeniz’de cereyan eden korsan mücadeleleri şeklini aldı ve yukarıda da bahsedil-
diği üzere, Floransa arşivlerindeki Osmanlı tarihiyle ilgili vesikaların farklı bir muhteviyata bürünmesine neden oldu. 

2014 yılında düzenlenen bilimsel bir toplantı münasebetiyle 1566 yılından sonra Akdeniz’de yaşanan mücade-
leler ve Medicilere bağlı Şövalye Birliği’nin Osmanlı sularına yönelik seferleri neticesinde ortaya çıkan çok sayıdaki 
yazışma ile belgenin Osmanlı denizcilik tarihi bakımından önemine değinmiştik10. Bu bildiride ise Floransa arşivleri-
nin Osmanlı Devleti’nin siyasi, askerî, ticari ve sosyal tarihi bakımından taşıdığı önem ve Osmanlı tarihi araştırmala-
rına katkısı üzerinde durulacaktır.

Floransa Devlet Arşivi (ASF)

Floransa arşivlerinin barındırdığı çeşitli koleksiyonlar, Osmanlı tarihi bakımından özellikle 15. yüzyıl gibi belge 

3 Cenova arşivinde Osmanlı tarihi ile ilgili en kapsamlı defter serileri Archivio Segreto’da yer almaktadır. 16 ila 18. yüzyıllar arasında Ceno-
va’nın diğer Avrupa ülkelerinin yanı sıra Osmanlı Devleti’yle ilişkilerine dair vesikaların yer aldığı; Lettere	da	Costantinopoli	(1671-1712), 
Giunta	del	traffico-affari	col	Levante	(1574-1722), Oriente-Costantinopoli	(1442-1796), Lettere	di	ministri-Costantinopoli	(1556-1715), Let-
tere	consoli-Costantinopoli ve Fondo	Corsica gibi alt tasniflerle birlikte Lettere	di	principi başlığı altında Cezayir (1540-1598) ve Tunus’la 
(1656-1776) yapılan yazışmalar Magistrato	delle	comunità içerisinde Atti	del	levante (1667-1794) başlığı altında ise Doğu Akdeniz’le ilgili 
yazışmalar bulunmaktadır. Bunun için bk. Archivio	di	Stato	di	Genova:	guida	generale	degli	archivi	di	stati, s. 314, 319-320.

4 Modena Devlet Arşivi’nde yer alan Osmanlılarla ilgili belgeler ilk kez Grignaschi tarafından tanıtılmıştır. (Mario Grignaschi, “Les documents 
ottomans conservés aux Archives de la Maison d’Este à Modena”, IX.	Türk	Tarih	Kongresi	Bildirileri, C. II, Ankara 1988, s. 819-827); Bunu 
müteakiben Vitelli daha geniş bir tanıtım yapmıştır. (Assunta Vitelli, “I documenti turchi dell’Archivio di Stato di Modena”, Annali	dell’Uni-
versità	degli	studi	di	Napoli	“L’Orientale”.	Rivista	del	Dipartimento	di	Studi	Asiatici	e	del	Dipartimento	di	Studi	e	Ricerche	su	Africa	e	Paesi	
Arabi, 54/3 (1994), s. 317-348 ); Arşivdeki İtalyanca ve Türkçe belgeleri merkeze alan son çalışma Nevin Özkan tarafından kaleme alınmıştır. 
Bk. Nevin Özkan,	Modena	Devlet	Arşivi’ndeki	Osmanlı	Devleti’ne	İlişkin	Belgeler	(1485-1791)-(Tıpkıbasım-Çeviri-Değerlendirme), Ankara 
2004.

5 Osmanlıların Milano Dukalığı ile ilişkileri için bk. Franz Babinger, “XV. Yüzyılda Osmanlı Devleti-Milano Dukalığı İlişkileri”, Belleten, 
49/194 (1985), s. 373-390.

6 Mahmut Şakiroğlu, “Napoli”, DİA, C. 32 (2006), s. 383-385.
7 İki ülke ilişkileri üzerine yapılan bir çalışma için bk. Mikail Acıpınar, Osmanlı	İmparatorluğu	ve	Floransa:	Akdeniz’de	Diplomasi	Ticaret	ve	

Korsanlık	1453-1599, Ankara 2016.
8 Bu tarihlerde İspanya’nın bölgede artan gücü ve buna bağlı olarak Floransa’da yaşanan askeri ve siyasi gelişmeler için bk. Franco Angiolini, 

“Spagna, Toscana e Politica Navale”, Istituzioni,	potere	e	società:	Le	relazioni	tra	Spagna	e	Toscana	per	una	storia	mediterranea	dell’Ordine	
dei	Cavalieri	di	Santo	Stefano	(Pisa,	18	Maggio	2007), a cura di Marcella Aglietti, Pisa 2007, s. 41-66; Carlo Mangio, “Firenze, Madrid, 
Stambul: Alcuni momenti di una triangolazione difficile (Sec. XVI-XVII)”, Istituzioni,	potere	e	società:	Le	relazioni	tra	Spagna	e	Toscana	
per	una	storia	mediterranea	dell’Ordine	dei	Cavalieri	di	Santo	Stefano	(Pisa,	18	Maggio	2007), a cura di Marcella Aglietti, Pisa 2007, s. 69-
83; İstanbul’da bulunan Floransa baylosunun Osmanlı yöneticilerinin bu durumdan duyduğu rahatsızlıkla ilgili kaleme aldığı mektup için bk. 
ASF, Mediceo	del	Principato	477, c. 379v.

9 Acıpınar, Osmanlı	İmparatorluğu	ve	Floransa, s. 144 vd.
10 Mikail Acıpınar, “Osmanlı Denizcilik Tarihinin Kaynakları: Floransa ve Ceneviz Arşivleri” Osmanlı Denizcilik Tarihini Yazmak: Sorun-Kay-

nak-Yöntem, (Atölye Çalışması) 28-29 Nisan 2014, İstanbul. [Yayımlanmamış bildiri]
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sıkıntısının yaşandığı bir dönem söz konusu olduğunda, Osmanlı diplomatik, ticari ve kültürel tarihi ile ilgili önemli 
bilgiler sunmaktadır. II. Mehmed ve halefi II. Bayezid zamanında iki ülke arasında siyasi ve diplomatik bağlamda 
oldukça yakın bir işbirliğine şahit oluyoruz. Fatih’in takip ettiği dış politika esnasında Floransalı casus ve tüccarlardan 
her fırsatta yararlandığı, özellikle o tarihlerde İtalya’nın siyasi ve askerî durumuyla yakından ilgilendiği bilinmektedir. 

Osmanlı Sarayı’nın ihtiyaç duyduğu bilgileri ilk yıllarda Floransalı Benedetto Dei sağlarken, İstanbul ve Flo-
ransa arasındaki irtibat ve haberleşmeyi daha sonra Cem Sultan meselesinde de aktif rol alacak olan Paolo da Colle 
üstlenmiştir. II.Bayezid’in, yine kardeşinin İtalya’daki ikameti esnasında peşine taktığı Paolo da Colle’nin İstanbul’a 
ulaştırdığı ve bir kısmı günümüze ulaşan raporlar11 kadar, Osmanlı casusu İsmail Bey’in İtalya’daki seyahati esnasın-
da Colle’nin de onun yanında yer alması dikkate değer konulardandır. Sadece bu birkaç isim bile iki ülke arasındaki 
yakın işbirliğinin en açık göstergesidir. Özellikle Benedetto Dei tarafından kaleme alınan ve Floransa Devlet Arşivi’n-
de bulunan kronik, on yıldan fazla kaldığı Osmanlı ülkesi ve birebir görüştüğünü ileri sürdüğü Fatih’in politikaları, 
fetihleri ve kişiliği hakkında çok kıymetli bilgiler içermektedir12. Öte yandan 15. yüzyıldan 1531 yılına kadarki tarihi 
sürece ilişkin, ticari konulardan baylos atamalarına kadar farklı konuları içeren ve çoğunluğu Latince olan belgelerin 
önemli bir bölümü Giuseppe Müller tarafından yayımlanmıştır13.

Resim-I: Floransa	Devlet	Arşivi	Binası Resim-II: Arşiv	Araştırma	Salonu

Floransa arşivlerinde muhafaza edilen ve on beşinci yüzyıldan itibaren Galata başta olmak üzere Bursa ve Edirne 
gibi merkezlerde cereyan eden ipekli ve yünlü kumaş ticaretine ilişkin bazı bilgilere copie	di	conti, memoriale ve 
ricordanze’lerde rastlamak mümkün olmakla birlikte, bu ticaret için Floransalıların Osmanlı topraklarında bulunduk-
ları süre zarfında tuttukları muhasebe kayıtları da Osmanlı ticaret tarihine ışık tutmaktadır14. Medici, Salviati, Gondi, 
Guanti, Corbinelli, Strozzi, Michelozzi, Albizzi ve Capponi gibi önde gelen Floransalı ailelere bağlı firmalar veya özel 
şirketler (compagnia), Osmanlı ülkesi ile çoğunlukla tekstil ürünleri ve ham ipek takası üzerinde yoğunlaşan ticaret-
lerini sürdürmek için İstanbul’a bazen temsilci ve ajanlarını bazen de doğrudan aile üyelerinden birilerini yollamak-
taydılar. Galata’daki ticarethaneleri veya evlerine yerleşen bu ajanlar, çoğu zaman birkaç firmanın temsilciliğini de 

11 II. Bayezid’e sunduğu uzun rapor için bk. Franz Babinger, “Lorenzo de’ Medici e la Corte ottomana“, Archivio	Storico	Italiano, CXXI, Dis-
pensa III/1963, Firenze 1963, s. 338-343.

12 Dei’nin kroniği 1985 yılında Barducci tarafından yayımlamıştır. Bk. Benedetto Dei, La	cronica	dall’anno	1400	all’anno	1500, (haz.) Roberto 
Barducci, Firenze 1985.

13 Giuseppe Müller, Documenti	sulle	Relazioni	delle	Città	Toscane	coll’oriente	Cristiano	e	coi	Turchi	fino	all’anno	MDXXXI, Società Multigra-
fica Editrice, Roma 1966.

14 Örneğin 15. yüzyılda Floransa’nın d’Oltrarno semtinde yün loncası çalıştıran birçok aileden birisi olan Guantiler’e ait yünlü kumaş firmasının 
ortaklarından olan Bartolomeo di Piero Guanti’nin kısa süre İstanbul’da kaldıktan sonra Bursa’ya yerleştiği, 1487 sonbaharında ise yerine kar-
deşi Simone’yi bırakarak İstanbul’a döndüğü bilinmektedir. Firmanın 1484 ile 1488 yılları arasında Bursa’daki faaliyetlerine ilişkin kayıtlar 
ve diğer bilgiler için bk. Hidetoshi Hoshino, “Il commercio fiorentino nell’Impero Ottomano: costi e profitti negli anni 1484-1488”, Industria 
tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo, a cura di Franco Franceschi e Sergio Tognetti, Firenze 2001, s. 113-123; 
Yine Corbinelli ve diğer aile firmaları hakkında bk. Hidetoshi Hoshino, “Alcuni aspetti del commercio dei panni fiorentini nell’Impero Otto-
mano ai primi del ‘500”, Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo, a cura di Franco Franceschi e Sergio 
Tognetti, Firenze 2001, s. 125-135.
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üstlenmekteydiler15. Diğer şehirlerle ticari ilişkilerini ise yine Floransalı olan temsilciler vasıtasıyla sürdürüyorlardı. 
İşte imparatorluğun en büyük merkezlerinde ikamet eden bu ajanların ve temsilcilerin çoğunlukla günü gününe tuttuk-
ları muhasebe kayıtları bugün Floransa arşivlerinde muhafaza edilmektedir. Söz konusu kayıtlardan bir kısmı yayım-
lanmış, bir kısmı ise çeşitli çalışmalara konu olmuştur16. Diğer yandan söz konusu tüccarların Osmanlı topraklarına 
gönderdikleri ürünlere ait sigorta kayıtları da ticareti yapılan ürünler, bu ürünlerin miktarları, değerleri ve tüccarların 
iş bağlantıları hakkında emsalsiz bilgiler sunmaktadırlar17.

 Floransa Devlet Arşivi’nin Osmanlı siyasi, askerî ve denizcilik tarihine ilişkin en geniş ve önemli belgeleri, 
arşivin başlıca üç belge koleksiyonunu oluşturan Mediceo	del	Principato	(MdP),	Miscellanea	Medicea	(MM)	ve	Me-
diceo	Avanti	il	Principato	(MAP) tasniflerinde yer almaktadır. MdP fonunda muhafaza edilen vesikalar Floransa’nın 
Osmanlı Devleti ile ilgili yazışmalarının önemli bir kısmını barındırmaktadır. Osmanlı tarihini ilgilendiren birçok 
yazışmanın yer aldığı MdP ve MM fonları esas şeklini I. Cosimo (1537-1574)  döneminde almıştır. Bir corpus ni-
teliğindeki MdP, önemli kısmı Medici hükümdarlarına ve idarecilerine ait olmak üzere siyasi, askerî, diplomatik ve 
ekonomik konulara ilişkin yurtiçi ve yurtdışı yazışmaları barındırmaktadır. Arşiv koleksiyonu 1532 ila 1737 yılları 
arasını kapsayan üç milyonun üzerinde mektubu muhtevi 6.400’den fazla defterden oluşmaktadır.18 

Oldukça kapsamlı bir içeriğe sahip olan Mediceo fonu, Osmanlı ülkesindeki her türlü gelişmeyi aktaran avvi-
so’lardan Osmanlı ordusu ve donanmasının faaliyetlerini anlatan çeşitli vesikalara kadar yüzlerce defterden müteşek-
kildir. Mediceo fonunda “Levante” alt başlığı altında Floransa ile ilişkilerin bozulmasından sonra Osmanlılarla barış 
müzakereleri gerçekleştirmek üzere gönderilen elçilerin faaliyetleri, Türklere karşı yapılacak seferlere ilişkin bilgiler, 
İstanbul’daki gelişmeleri haber veren raporlar ile Floransa’nın Osmanlı Devleti ve Garb Ocaklarıyla münasebetlerine 
ilişkin bilgiler içeren Osmanlıca, İtalyanca ve Arapça belgeler listelenmiştir19. İran ve Suriye bölgesine dair vesika-
ların da bulunduğu Levante serisine ait defterlerin neredeyse tamamı Osmanlılarla ilgilidir. Çoğunlukla İtalyanca 
ve Osmanlıca belgelerin bulunduğu 4274, 4274/A, 4275, 4276 ve 4279 numaralı defterlerin içerisinde Osmanlılarla 
sürdürülen barış müzakereleri, Türklere karşı oluşturulan ittifaklar ve Lübnan bölgesinde isyan eden Dürzi Ma‘noğlu 
Fahreddin’le yapılan yazışmalar20 dışında, Grandukalara ve Floransalı yöneticilere İstanbul, Doğu Akdeniz ve Kuzey 
Afrika hakkında yazılan mektuplarla avvisolar yer almaktadır. “Baroni	e	signori	d’Illustrissimo” ve “Turchi	e	Bar-
bareschi” başlığını taşıyan 1075 ve 1078 numaralı defterler de 1670-1732 yılları arasını kapsayan Türkçe belgeleri 
içermektedir. Belgelerin önemli bir bölümü Cezayir ve Tunus’taki Osmanlı idarecileriyle Floransalı yöneticiler ara-
sındaki mektuplaşmalara aittir21. Bunların kayda değer bir kısmı Şövalyeler Birliği tarafından esir edilen Müslüman 
Türk esirlerin kurtarılmasına ilişkin mektuplardır22. 

Toskana Devleti’nin ilk Grandukası olan I. Cosimo dönemine ait Mediceo fonundaki 271 filza ise 17 ayrı katalog 
halinde tasnif edilmiştir. Carteggio	universale	di	Cosimo	I	de’	Medici başlığını taşıyan tasnifte yer alan dosyalar 329 
numaralı dosya ile başlayıp 659a numaralı dosyayla son bulmaktadır23. 1536’dan I. Cosimo’nun hayatını kaybettiği 
1574 yılına kadarki zaman zarfını kapsayan evrakların yer aldığı dosyalar, özellikle İstanbul’da görev yapan baylos-

15 Bu ticaret ajanlarından biri olup 15. yüzyıl sonlarından itibaren Galata’ya yerleşerek (1497-1506) uzun süre burada yaşayan Giovanni di 
Francesco Maringhi, Mediciler de dâhil olmak üzere farklı Floransalı firmaların temsilciliği ve aracılığını yapmıştır. Galata’da kaldığı süre 
içerisinde tuttuğu kayıtlar Richards tarafından yayımlanmıştır, bk. G.R.Bramlette Richards, Florentine Merchants in the Age of the Medici: 
Letters and Documents from the Selfridge Collection of Medici Manuscripts, Cambridge 1932. 

16 Hidetoshi Hoshino-Maureen Fennell Mazzaoui, “Ottoman Markets for Florentine Woolen Cloth in the Late Fifteenth Century”, International 
Journal of Turkish Studies, Vol. 3/2 (Winter, 1985-86), s. 17-31; Angela Orlandi, “Oro e monete da Costantinopoli a Firenze in alcuni docu-
menti Toscani (secoli XV-XVI)”, Relazioni economiche tra Europa e mondo Islamico secc. XIII-XVIII: Atti della “Trentottesima di Studi” 1-5 
maggio 2006, a cura di Simonetta Cavaciocchi, Vol. II, Le Monnier-Firenze 2007, s. 981-1004; Konuyla ilgili en güncel çalışmalardan birisi, 
Salviati Ailesi’nden Giovanni Salviati’nin 15. yüzyılın son yıllarında İstanbul’daki ticari faaliyetlerini de kapsayan muhasebe defteridir, bk. 
Ingrid Houssaye Michienzi, “Les milieux d’affaires florentins, le commerce des draps et les marchés ottomans à la fin du XVeet au début du 
XVIe siècle”, Mélanges de l’École française de Rome-Moyen Âge, 127-2 (2015), s. 2-25.

17 Bruno Dini, “Aspetti del commercio di esportazione dei panni di lana e dei drappi di seta fiorentini in Costantinopoli, negli anni 1522-1531”, 
Studi	in	memoria	di	Federigo	Melis, Vol. IV, Napoli 1978, s. 1-54.

18 Bunun için bk. Archivio	Mediceo	del	Principato,	Inventario	Sommario, Roma 1996, s. 143-144.
19 Gino Guarnieri, I	Cavalieri	di	Santo	Stefano	nella	storia	della	Marina	Italiana	(1562-1859), Pisa 1960, s. 15-16. Osmanlı Devleti’yle yapılan 

yazışmaları içeren defterler için bk. Archivio	Mediceo	del	Principato,	Inventario	Sommario, s. 143-144. 
20 Bu tasnifte yer alan defterlerdeki belgelerin önemli bir kısmı Carali tarafından yayımlanmıştır. Bk. P. Paolo Carali, Fakhr	ad-Dîn	II:	Principe	

del	Libano	e	la	corte	di	Toscana	1605-1635, Vol. II, Roma 1938.
21 Archivio	Mediceo	del	Principato,	Inventario	Sommario, s. 25.
22 Mektuplara ilk kez dikkat çeken Bombaci,  bu mektupların Tunus’la ilgili beş tanesini yayımladıktan sonra (Alessio Bombaci, “Diplomi 

Turchi del R. Arhivio di Stato di Firenze: Lettere da Tunisi ai Granduchi di Toscana (1626-1703)”, Rivista	degli	Studi	Orientali, Vol. XVIII 
(1939), s. 199-217), Gallotta da Cezayir’le ilgili on üç adet mektubu yayımlamıştır. Bk. Aldo Gallotta, “Diplomi Turchi dell’Archivio di Stato 
di Firenze, Lettere da Algeri ai Granduchi di Toscana (XVII secolo)”, Studi	Magrebini, XI/1979, s. 167-205.  Arşivde yer alan Türkçe bir esaret 
mektubuyla ilgili son çalışma tarafımızdan yapılmıştır; bk. Mikail Acıpınar, “Floransalılara Esir Düşen Erdoğmuş Oğlu Hamza’ya Yazılan 
Türkçe Bir Mektup (1576)”, Erdem:	İnsan	ve	Toplum	Bilimleri	Dergisi, Sayı 66 (2014), s. 5-18. Konuyla ilgili diğer bir çalışma için ayrıca 
bk. Mikail Acıpınar, “XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Toskana Grandukalığında Türk Esirler”, Tarih	İncelemeleri	Dergisi, C. XXV/1 (Temmuz 
2010), s. 15-38.

23 Carteggio	Universale	di	Cosimo	I	de	Medici,	Archivio	di	Stato	di	Firenze başlıklı kataloğun ilki 1982, sonuncusu ise 2017’de hazırlanmıştır. 
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lara gönderilen talimatları veya onlar tarafından Floransa’ya gönderilen mektupları içermesi bakımından önem arz 
etmektedir. Başkentte meydana gelen diplomatik gelişmelerden askerî harekâtlara kadar pek çok meseleyi havi bu 
mektuplarda ayrıca dönemin önemli Osmanlı ricali ve siyasi gelişmeleri ile ticari ve kültürel konular hakkında da 
ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.

  

Resim-III: Baylos	G.	Buondelmonti’ye	Ait	Bir	Mektup	(1556)
Resim-IV: Toskana	Grandukasına	Gönderilen	Hediyelerin	

Bir	Listesi	(ASF,	MdP	4274/A,	Ins.	VI,	c.	44)

Yukarıda kısaca bahsedilen tasnifler ayrıca Santo Stefano Tarikatı komiserlerinin ve kaptanlarının mektuplarını, 
onlara yazılan talimatları, donanma mürettebatına ilişkin bilgileri, tarikatın detaylı sefer ve savaş raporlarını, Osmanlı 
toprakları ve gemilerinden elde edilen Müslüman-Türk esirlerin isimlerini havi listelere sahip defterleri bünyesinde 
barındırdığı için, Osmanlı tarihi açısından emsalsiz bilgiler içermektedir24. 

Son Medici Grandukasının öldüğü 1737 yılına kadar muhtelif konulara ait vesikaların bir araya getirilmesiyle 
ortaya çıkan Miscellanea	Medicea tasnifi de değişen sayıda belgeyi içeren dosyalardan müteşekkildir25. Türkçe belge 
tespit edilemeyen Miscellanea	Medicea fonunda, Osmanlı tarihiyle ilgili oldukça önemli ve çok sayıda İtalyanca 
yazışma ve belgeye rastlamak mümkündür. Bunlar daha ziyade askerî ve diplomatik konuları içermekte olup, Osman-
lıların özellikle Avrupa’ya yönelik askerî faaliyetlerine değinen ve bazıları ise anonim olan çeşitli raporlar barındır-
maktadır. Özellikle 102 numaralı dosya içerisindeki tamamı Osmanlılarla ilgili olan 18 ve 45 numaralar arasındaki 
evraklar değişen miktarda sayfa sayısına sahip olup, Impero	Ottomano başlığı altında tasnif edilmiştir26. Bu başlık 

24 Defterlerin listesi için bk. Archivio	Mediceo	del	Principato,	Inventario	Sommario, s. 48-49 ve s. 63-66.
25 Üç cilt halinde yayımlanan kataloglar için bk. Silvia Baggio-Piero Marchi, Miscellanea	Medicea	I	(1-200), Roma 2002; Beatrice Biagio-

li-Gabriella Ciebi-Veronica Vestri, Miscellanea	Medicea	II	(201-450), Roma 2009; Beatrice Biagioli-Gabriella Ciebi-Veronica Vestri, Miscel-
lanea	Medicea	III	(451-730), Roma 2014.

26 Miscellanea	Medicea	I, s. 491-493.
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altında Osmanlılarla ilgili bir kısım avviso’lar ve padişahlar tarafından çeşitli hükümdarlara gönderilen mektupların 
İtalyanca suretleri dışında, Osmanlılara karşı yapılan askerî hazırlıklardan Osmanlı ordusunun faaliyetlerine kadar 
oldukça farklı konulara ilişkin relazione’ler de yer almaktadır. Bunların yanı sıra, zikredilen bu vesikalardan bir kısmı 
da Osmanlı sultanları tarafından Grandukalara gönderilen Osmanlıca nâmelerin Toskana diline (dalla	lingua	turca	
alla	lingua	toscana) çevrilen suretlerini içermektedir. Örneğin 1667 yılında iki devlet arasındaki barış müzakereleri 
münasebetiyle IV. Mehmed tarafından II. Ferdinando’ya yazılan bir nâmenin sureti27, Osmanlıların diğer Avrupa dev-
letleriyle yaptıkları antlaşmaların İtalyanca kopyaları28 ve Viyana Seferi’ne ilişkin raporlar Osmanlı tarihi araştırma-
ları için oldukça ayrıntılı ve değerli bilgiler sunmaktadır.

SONUÇ 

Avrupa ve Akdeniz havzası devletleriyle yüzyıllardır süren bir ilişkiler ağının merkezinde yer alan Osmanlı Dev-
leti, sadece ülke içerisinde değil ayrıca ülke sınırları dışında da bir arşiv hazinesinin ortaya çıkmasına vesile olmuştur. 
Devletlerarası ilişkilerin doğal bir sonucu olarak, çeşitli vesilelerle kaleme alınan belgelerin gerek Osmanlılar gerekse 
ilgili devletlerin tarihinin yazımında birlikte kullanılması kaçınılmaz bir durumdur. Bu yalnızca ülkelerarası ilişkiler 
bağlamında düşünülmemelidir. Osmanlı Devleti hakkında hazırlanan tafsilatlı rapor, mektup veya benzeri yazışmalar, 
Osmanlı tarihinin çok farklı alanlarına eşsiz katkılar sunabilecek özellikte bilgiler barındırmaktadır.

Bir dönem için Osmanlılarla yakın ilişkiler tesis eden Floransa da bu bakımdan önemli bir arşiv hazinesine 
sahiptir. Diplomatik, siyasi, askerî ve ticari bakımdan Osmanlı tarihinin karanlıkta kalmış veya tam olarak aydınla-
tılamamış noktalarına katkı sağlayabilecek özellikte belgelere sahip olan Floransa arşivi, ayrıca Osmanlıların İtalya 
politikası ve Avrupa siyasetinin anlaşılabilmesi için de önemi haizdir. Son yıllarda yurtdışı arşivlerinde bulunan bel-
gelerin yardımıyla Osmanlı tarihi hakkında yapılan çalışmalarda artış görülse de, bu çalışmaların bir kısmında sadece 
Osmanlı Türkçesi belgelerin kullanılması büyük bir eksikliktir. Bu bağlamda Floransa Devlet Arşivi de sahip olduğu 
Osmanlıca belgelerin yanı sıra İtalyanca vesikalarla Osmanlı tarihi araştırmalarına yeni ve otantik bilgiler sunacak 
zenginliktedir. Söz konusu arşiv, Osmanlı araştırmalarına yeni açılımlar getirecek ve hiç şüphesiz bilinenlere kayda 
değer katkılar yapacak başka arşivlere sadece bir örnek teşkil etmektedir. 

ÖZET

Osmanlı İmparatorluğunun büyük bir güç olarak ortaya çıkışının doğal bir sonucu da Akdeniz’le bağlantısı olan 
çeşitli Avrupa devletlerinin yanı sıra bazı İtalyan şehir devletleriyle de siyasi, askerî ve ticari münasebetlerin tesis edil-
mesidir. Bu şehir devletlerinden birisi olan Floransa’da yer alan Archivio	di	Stato	di	Firenze de, Osmanlılarla ilişkilere 
bağlı olarak kayda değer belgeler barındırmaktadır. Floransa arşivlerinde, iki farklı dönem halinde ele alınabilecek 
Osmanlı-Floransa münasebetleri nedeniyle Osmanlı tarihi ile ilgili ticaretten diplomasiye, kültürel münasebetlerden 
Akdeniz’de yaşanan mücadelelere kadar kıymetli bilgiler sunan Osmanlı Türkçesi ve İtalyanca belgeler ortaya çık-
mıştır. Farklı tasnifler ve seriler içerisinde yer alan bu vesikalar, Osmanlı tarihinin az bilinen veya eksik kalan yönle-
rine ışık tutarken, Osmanlı yöneticilerinin Avrupa ve İtalya siyaseti hakkında da kayda değer veriler sunmaktadır. Bu 
bildiri Floransa Devlet Arşivi’nin Osmanlı tarihi açısından önemine dikkat çekmeyi ve söz konusu arşivlerdeki belge 
tasnifleri ile bunların içerikleri hakkında bilgi vermeyi hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlılar, Floransa Devlet Arşivi, Akdeniz, İtalya, Medici, avviso

27 Miscellanea	Medicea	II, 359, no. 8; 502, cc. 453-454.
28 1615 yılında Avusturya’ya verilen ahidâmenin kopyası için bk. Miscellanea	Medicea	III, c. 455/15.
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OTTOMAN RUMELI (COPIES OF HÜCCETS AND SINIRNAMES 
PRESERVED IN OTTOMAN TAPU TAHRIR DEFTERS OF XVI 
CENTURY)

Milena Petkova-ENCHEVA*

The Balkans are often referred as a contact zone to different communities throughout the centuries. During the 
XVth and throughout the XVIth c. in this Europe’s periphery zone the sources of information reveal the processes 
of colonization and migration of population, i.e. a process defined as the beginning of the ottoman “contact” and the 
ottoman adaptation to the achievements of the European civilization model.1 Numerous number of scholarly studies 
are focused on the history of the Ottoman Empire and the important ottoman sources shedding light on economic, 
social, political, demographic development, i.e. all aspects of the ottoman “imperial mind”.2 The sources, enjoying 
big interest of a wide range of scholars, are the ottoman taputahrir defters revealing the demographic, social and eco-
nomic situation in the Ottoman provinces throughout centuries.3 Speaking about ottoman geography, the tahrir defters 
also remain a basic source on toponymical and topographical source of information, enable the reconstruction of the 
boundaries of different administrative units, mapping the variety of settlement networks, tracing back the migration 
processes in different Ottoman provinces. 
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turies,	The Isis Press, Istanbul, 2009; Colin Imber, The	Ottoman	Empire	1300	–	1481,	The Isis Press, Istanbul, 1990; Suraiya Faroqhi, Towns	
and	Townsmen	of	Ottoman	Anatolia:	Trade,	Crafts	and	Food	Production	in	an	Urban	Setting,	1520	–	1650, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1984, etc.

3 Страшимир Димитров, “Демографски отношения и проникване на исляма в Западните Родопи и долината на Места през XV – XVIII 
век” [Demografski otnosheniya I pronikvane na islama v Zapadnite Rodopi I dolinata na Mesta prez XV-XVIII vek], Родопски	сборник, Т. 
1, София, 1995, с. 63-114; Страшимир Димитров, “Към демографската  история на Добруджа през XV-XVII в.” [Kam demografskata 
istoriya na Dobrudzha prez XV-XVII v.], ИБИД, 35 (1983), с. 27-61; Светлана Иванова, “Градовете в българските земи през XV век” 
[Gradovete v balgarskite zemi prez XV vek], Българският	15	век, Сoфия, 1993, с. 52-61; Милена Петкова-Енчева, “Поселищна мрежа 
и гъстота на населението в Източния дял на Тракийската низина през първата половина на XVI век (казите Стара Загора, Чирпан, 
Нова Загора и Хасково)” [Poselishtna mrezha I gastota na naselenieto v Iztochniya dyal na Trakijskata nizina prez parvata polovina na 
XVI vek (kazite Stara Zagora, Chirpan, Nova Zagora I Haskovo], Етнически	и	културни	пространства	на	Балканите.	Сборник	в	чест	
на	проф.	Цв.	Георгиева.	Ч.	1	Миналото	–	исторически	ракурси,	София, 2008, с. 244-288;  Milena Petkova-Encheva, “Yukarı Doğu 
Trakya’daki Yerleşim Aği: XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Hasköy Kazasına Dair Çalışması”, Dünden	Bugüne	Batı	Trakya	Uluslararası	Sem-
pozyumu.	Bildiler, Istanbul, 2016, p.27-34; Mahiel Kiel, “Urban development in Bulgaria in the Turkish Period”, The	Turks	of	Bulgaria:	The	
History,	Curlture	and	Political	Fate	of	a	Minority, Istanbul 1990, p.79-158; Mahiel Kiel, “Anatolia Transplanted? Patterns of Demographic, 
Religious and Ethnic Change in the District of Tozluk (N.E. Bulgaria, 1479-1873”, Anatolica 17 (1991), Leiden-Leuven 1991, p. 1-29; Вера 
Мутафчиева, Видин и Видинско през XV-XVI век. Предговор” [Vidin I Vidinsko prez XV-XVI vek. Predgovor], Боянич-Лукач,	Д.	Видин	
и	Видинският	санджак	през	XV-XVI	век, София, 1975, с. 5-49; Spiros Asdrachas, “Aux Balkans du XVe siècle : producteurs direct et mar-
ché”, Études	balkaniques, 6/3 (1970), pp. 36-69; Ömer Barkan, “Essai sur les donnèes statistiques des cahiers de recensement dans l’Empire 
Ottoman aux XVe et XVIe siècles”, Journal of Economic and Social History of the Orient I/1 (1957), p. 9 – 36, etc. 
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The present paper aims to draw your attention on taputahrir defters, preserved at Basbakanlik Osmanli Arsivi 
in Istanbul, containing copies of judicial records – hüccets4, and sınırnames. The sources under study dating back to 
XVI century provide information not only on the land property regime and the procedure of land, but also on the en-
vironment and everyday life in the ottoman province of Rumeli, and more specifically on the territory of Paşa sancak 
which, along with other territories, included parts of modern Eastern Upper Thrace. Including copies of sınırnames 
was not a usual practice for the taputahrir registrations (both detailed and synoptic) undertaken in the Ottoman empire. 
The preserved copies do not match the “classical” structure of the sinirnames in the means of Ottoman palaeography 
and diplomacy.  Even though, the information from the presented sources, preserved in the taputahrir registers, pro-
vides valuable information on the land property regime and more precisely on the procedure of land expropriation 
from the miri system and including it in the vakif belongings.

The village and its boundaries was the most known place for the medieval peasants, the place where they could 
practice different agricultural activities. The researchers’ interests in the villages and its boundaries covers wide range 
of topics related to the land categories, the village boundaries regulations, the agrarian surpluses and deficits, etc.5 
The village boundaries were under strict regulation of the ottoman authorities. For some researchers this practice was 
adapted from the conquered Balkan countries conquered by the Ottomans. The sources revealing this widely spread 
practice on the Balkans before the Ottoman conquest are the royal charters (decrees, χρυσόβουλο).6 Other historians 
state that the practice of defining and regulating the village boundaries was adjusted from the Seljuks.7

Cv. Georgieva assumes that the practice of fixing the village boundaries and the agrarian space of a village is a 
long existing practice existing on the Balkans before the Ottoman conquest as well as a procedure developed in the 
Seljuk empire.8 The utilization of the procedure and becoming a common practice from the XVth c. on was result of 
the Balkan-slavic model which was adapted by the Ottomans and became into practice. Thus the regulation of the 
village boundaries is an inherited practice of an existing administrative order which regulated the space where the 
peasants spent all their lives and practiced agricultural activities.9

The village boundaries were written in hududnames or sinur/sınırnames in the Ottoman capital of Istanbul.10 To 
record these documents an order by the central authorities was sent to the local judge (kadi) under whose jurisdiction 
was the relevant village. What followed was the compilation of a hüccet which contained detailed information on the 
village boundaries.

The copies of judicial records under study are preserved in a detailed register of Paşa sancak of 1570 containing 
information on timars, zeamets and vakıfs on the territory of the sancak.11

One of the copies of judicial record provides detailed information on the procedure of fixing the village bound-
aries of three of the settlements on the territory of the kaza of Eskihisar Zagra – Boğaz kesen, Kul Ibrahim and Sa-
ruca Reis.12 As the information from the hüccet shows the procedute on recording the boundaries of the villages was 
initiated in order to include them to the vakıf possessions of Mehmed Soollu Paşa in the sancak of Delvine (modern 
Albania). The procedure of including the villages into the vakıf possessions required a hududname of each of the vil-
lage boundaries. As the judicial record show the procedure starte with imperial order (emr-i şerif) sent to the kadi of 
Eskihisar Zagra Mevlana Musa bin Abdurrahman. The villages’ territory had to be recorded as one territory (maen), 
i.e. we could assume that they were neighboring villages. Thus the judicial records reveals the boundaries of the vil-
lage territories of the three settlements. 

 What followed was a joint visit of the kadi and people with expert knowledge (ehl-i vukuf) to see and de-
scribe in details the villages’ territory. The boundaries were witnessed in the kadi court where the hüccet was com-

4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), TT 498, f. 357, f. 363.
5 Анна Тверитинова, Симеон Певзнер, “Вакуфная грамота Хани-хатуна – внучки султана Мехмеда II”, Писмены памятники Востока. 

Историко-филологические исследования. Ежегодник 1970, Москва, 1974, с. 108-114; Stefka Parveva, “Rural Agrarian  and Social Stru-
cture in the Edirne Region during the Second Half of the Seventeenth Century”,  Eadem, Village, Town and People in the Ottoman Balkans 
16th-mid-19th Century, The Isis Press, Istanbul 2009, p. 11-60; Елена Грозданова, Българската селска община през XV-XVIII век [Bal-
garskata selska obshtinaprez XV-XVIII vek], Издателство БАН, София 1979,  с. 22-45; Цветана Георгиева, Пространство и пространства 
на…, с. 178-237; Evgenia Balta, “Économie et espace rural en Eubeé aux XVe-XVIe s.”, Eadem, Probléms et approaches de l’histoire otto-
man. The Isis Press, Istanbul 1997, p. 21-96.  

6 Вера Мутафчиева, “Аграрните отношения в Османската империя през XV-XVI век” [Agrarnite otnosheniya v Osmanskata imperiya prez 
XV-XVI vek], Османска социално-икономическа история, София, 1999, с. 62-67.

7 Halil İnalcık, “Land Possession outside the Miri System”,  An Economic and Social History of the Ottoman Empire, 1300-1914, Ed. By H. 
İnalcık & D. Quataert, Cambridge University Press, Cambridge 1994, p. 121-128.

8 Цветана Георгиева, Пространство и пространства…, с. 201-239. 
9 Eadem, p. 237-239. 
10 Вера Мутафчиева, Аграрните отношения…, с. 66-68; Елена Грозданова, Българската селска община…, с. 30-33, etc. 
11 BOA, TT 498, f. 357, f. 361.
12 BOA, TT 498, f. 361.
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piled. The other participants who witnessed the procedure were the representatives of the timar holders (vekils) who, 
as the record shows, seemed to be only informed on the worthcoming expropriation.13 So, the hüccet reveals the su-
preme role of the kadi in the procedure of the fixing of village boundaries who, along with the vekils – representaives 
of the timar holders, and the people with expert knowledge (ehl-i vukuf) along with other muslims participated in the 
procedure.

 Usually the village boundaries were marked by different and well known to all the village peasants objects 
like windmills, stones, hills and rivers14, thus providing information on the local environment.  Before we analyse the 
information from the judicial records I would like to introduce some data on the local environment from other sourc-
es. We shall begin with the information by Leonis Diakoni and his “Historiae” dating back to the Xth c.15 The author 
describes forests and bush woods along “with swamps and small rivers”. 

 An imperial order (ferman) of 1566 related to the forthcoming ottoman army from Istanbul to Thrace state 
to build new bridges to secure the moving of the troops. Kethüda Mehmed was in charge to investigate where the 
swamps and flooded areas were.16

 The travellers’ accounts XVIIth and XIXth centuries also witness big areas of swamps and bush woods on 
the territory of the kaza of Eskihisar Zagra.17 

 The hüccet providing information on the village boundaries and another one, also included in the same defter, 
but this time referring to the settlement of Hazır bey name diğer Rahoviçe18 contain detailed information on the local 
environment. The record describing the boundaries of Kul Ibrahim describes a little fortress. It is quite possible to 
consider it as a remnant from the Bulgarian medieval period witnessing the settlement network before the Ottoman 
conquest. Another important information form the judicial record this time of the village Hazır bey is that of a church. 
As the record shows, the church was located most probably near the village cemetery. 

 The next marker is the information about “water” – rivers, swamps and fields of reed and pasturelands on 
the territory of the kaza of Eskihisar Zagra. The information on the settlement network in the region refers to the es-
tablishment of a new settlement network, predominantly small and unstable villages with registered yürük taxpayers.   
The registration of 1518 refers to 77.1% of newly founded, small villages and the Non-Muslim population only makes 
up to 4.7% of the taxpayers.19 What different taxregistrations of XVth and XVIth c. show is a long going process on 
establishment of a new settlement network. The tax registration evidence the colonization of Muslims a great part of 
whom were the semi-nomadic groups of the yürüks colonized in the valley and known with their pastoral life and 
practicing agriculture as a supplement to their economy. The newcomers could easily adapt to the local environment 
providing huge pasturelands, rivers and swamps.

 The judicial records under study registered in taputahrir defters, contain information on the procedure on 
fixing the village boundaries and on the environment of some of the villages of the kaza of Eskihisar Zagra and wit-
ness a rare practice of the ottoman chancellery from palaeographic and diplomatic point of view. The hüccets also 
provide valuable information on the kadi institution and sicils of Eskihisar Zagra which were destroyed during the 
Russo-Turkish was of 1877-78. 

 The judicial records shed light on the procedure and the initial steps undertaken by the representatives of the 
provincial ottoman authorities in the process of expropriation of land from the miri system and including it to certain 
vakif belongings in Ottoman Rumeli. They also reveal all the participants in the so important procedure of fixing the 
village territory. On the other hand the judicial records could be an important source for the purposes of the environ-

13 In the registration of 1518 (BOA, TT 77) as well as in the registration of 1530 (BOA TT 370) the settlements of Kul Ibrahim and Saruca Reis  
were part of conditional holding (timar) related to the fulfilment of an office granted by the sultan to the askeri estate, the majority granted 
to sipahis and part of the state revenues. See: BOA, TT 77, f. 494, f. 503; BOA, TT 370, ff. 68-69. The settlement of Boğaz kesen was not 
included in the mentioned registrations. 

14 On the magical function of the village boundaries see: Цветана Георгиева, Пространство и пространства…, с. 202-203 and the literature 
quoted there.  

15 Leonis Diakoni, “Caloensis Historiae libri decem ve vellitione bellica Nicephori Augusti”, Krasimira Gagova, Тракия	през	Българското	
средновековие.	Историческа	география	[Trakiya	prez	Balgarskoto	srednovekovie.	Istoricheska	geografiya], Университетско издателство, 
София 2002, с. 22.    

16 Translation of the document is published in: Елена Грозданова, Стефан Андреев, Българите	през	XVI	век	по	документи	от	наши	и	
чужди	архиви	[Balgarite	prez	XVI	vek	po	dokumenti	ot	nashi	i	chuzhdi	arhivi],	Отечествен фронт, София 1986, с. 47.

17 Немски	пътеписи	за	Балканите	XVII	–	средата	на	XVIII	век.[Nemski patepisi za Balkanite XVII – sredata na XVIII vek], Ed.. by Mihail 
Yonov, Наука и култура, София 1986, с. 146; Френски	пътеписи	за	Балканите	XV	–	средата	на	XVIII век.[Frenski	patepisi	za	Balkanite	
XV	–	sredata	na	XVIII	vek],	Ed. by Bistra Tsvetkova Наука и култура, София 1975, с. 410-411; Английски	пътеписи	за	Балканите	(края	
на	XVI	–	30те	години	на	XIX	век	[Angliyski patepisi za Balkanite (kraya na XVI – 30te godini na XIX vek)], Ed. by Maria Todotova, Наука 
и изкуство, София 1987, с. 555-556.

18 BOA, TT 498, f. 361. 
19 Милена Петкова-Енчева, Поселищна мрежа и…, 252-266.
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ment history. During the XVIth century these territories seem to be covered with swamps and pasturelands. I assume 
a big role in the process of turning these lands into ariable lands was played by the semi-nomadic gropus, who, along 
with other Muslim migrated to the territory of the kaza of Eskihisar Zagra and reclaimed the economic potential of the 
land, i.e. adapted to the local environment.

ÖZET

Birçok bilimsel araştırma iktisadi, sosyal, siyasi ve demografik gelişmelere ışık tutan kaynaklara ve Osmanlı tari-
hine odaklaşıp tüm yönleriyle İmparatorluk zihniyetini ele almaktadır. Araştırmacıların yoğun ilgisini çeken kaynaklar 
arasında yüzyıllar boyunca Osmanlı taşralarında ya da Imparatorluğu’na bağlı bölgelerde geçen demografik, sosyal ve 
iktisadi olaylar hakkında bizi bilgilendiren ve mevki ve yer adları hakkında bir ana veritabanı sunan Osmanlı Tapu Tahrir 
defterleri yer almaktadır. Elde edinilen veriler ayrı ayrı idari birimlerin sınırlarının yeniden çizilmesine, çeşitli yerleşim 
yerlerinin tespitine ve Osmanlı taşralarında görülen iç göç hareketlerinin anlatılmasına imkan oluşturmaktadır.

Makalem, XV-XVI yüzyıllarda hazırlanan, hüccet senetlerinin ve sınırnamelerin kopyalarını ihtiva eden ve Istan-
bul’daki Osmanlı Arşivi muhafaza edilen Tapu Tahrir defterlere odaklaşmaktadır. Bu kaynaklar toprak sahipliği hak-
kında sadece değil, doğal koşullar ve Osmanlı Rumeli’nin, özellikle Paşa sancağına bağlı Eskihisar Zağra kazasının 
günlük hayatıyla ilgili bilgiler sunmaktadır. Hüccetlerin kopyaları, örneğin Mehmed Sokollu Paşa vakfının hücceti, 
köy sınırlarının belirlenip kaydedilmesi yöntemlerine, bazı toprakların miri statüsünün kaldırılıp vakıf malına dönüş-
türülmesine ışık tutmaktadır. Hüccetler, XVI yüzyılda Yukarı Trakya’nın doğusunda mevcut ve muhtemelen Yürükle-
rin yerleşmesine sebep olan geniş bataklık bölgeler ve otlaklar gibi doğa özellikleri hakkında bizi bilgilendirmektedir. 
XV-XVI yüzyıllarda Balkanlara göç eden Yürükler bu bölgede birçok yeni yerleşim yerleri kurup sürülerini besleme-
ye devam ettiler. Hüccetlerin sundukları bilgilere göre Yürükler hem Ormanlık arazileri baltalayıp bataklıkları korutup 
geniş bir alanı buğday yetiştirilmesine uygun toprağa dönüştüler, hem yeni ortama ve iktisadi imkanlarına alıştılar.

Anahtar Kelimeler: Hüccet, Çevre Tarihi, Köy Sınırları

ABSTRACT

Numerous number of scholarly studies are focused on the history of the Ottoman Empire and the important otto-
man sources shedding light on economic, social, political, demographic development, i.e. all aspects of the ottoman 
“imperial mind”. Some of the sources, enjoying big interest of a wide range of scholars, are the ottoman taputahrir 
defters revealing the demographic, social and economic situation in the Ottoman provinces throughout centuries and 
in the terms of ottoman geography, remaining basic sources on toponymical and topographical information, enabling 
the reconstruction of the boundaries of different administrative units, mapping the variety of settlement networks, 
tracing back the migration processes in different Ottoman provinces, etc. 

The present paper presents taputahrir defters, XVIc., preserved at Basbakanlik Osmanli Arsivi in Istanbul, con-
taining copies of judicial records – hüccets, and sınırnames. The sources provide information not only on the land 
property regime, but also on the environment and everyday life in the ottoman province of Rumeli, and more specifi-
cally on the territory of Paşa sancak and the kaza of Eskihisar Zagra.  The copies reveal the procedure on recording the 
village boundaries and the land expropriation from the miri system and including the possession into vakif belongings, 
in our case the vakif of Mehmed Sokollu Paşa. 

On the other hand, the hüccets provide information on the local environment – big areas of swamps and pasture-
lands on the territory of modern Eastern upper Thrace, where during the XVth and XVIth c., is evidenced the estab-
lishment of a new settlement network, predominantly yörük settlements. The data shows that the local environment 
seemed to be of great importance for them: they could settle with the sheep flocks, reclaim land in forest or swamps 
to grow mainly wheat. The information from the sources reveals the process of adaption to the local environment and 
to its economic potential.

Key Words: Hüccets, Environment, Village Boundaries
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SIRBİSTAN`DA SAKLANAN OSMANLICA MALZEME VE 
BELGELER

Mirjana MARINKOVIĆ*

Bugünkü Sırbistan topraklarında Osmanlı döneminden kalma Osmanlıca yazma belgeler bulunmaktadır. Bazıları 
devlet arşivlerinde, bazıları ise kütüphaneler veya müzelerde saklanmaktadır. Osmanlıca arşiv malzemesi pek zengin 
olmadığı halde hem Sırp hem de Türk  tarihinin yeniden yazımı için olağanüstü önem taşımaktadır. 

Osmanlıca yazmaların durumunu Bosna’dakininkiyle mukayese etmek istersek görürüz ki Sırbistan’da daha az 
malzeme muhafaza edilmiştir. Bunun sebepleri sürekli savaş ve ayaklanmalar, yangınlar ve seller gibi doğal felaketler, 
ama bunun yanısıra da dikkatsizlik ve bu malzemenin önemini küçümseyen ilkellik ve bilinçsizliktir. 

Osmanlıca arşiv belgelerinin en büyük kısmı Sırbistan Arşivi’nde bulunmaktadır. Sırbistan Arşivi 1898. yılında 
kurulmuştur. Çeşitli fonlarında Osmanlıca belgelere rastlanabilir.   Bu arşivdeki Osmanlıca malzeme günümüze kadar 
bilimsel araştırmalarda pek az kullanıldı. Osmanlıca malzemenin en yoğun bulunduğu fon Prens Miloş Obrenoviç’in 
Kançılaryasıdır. Kançılarya 1815 ile 1839 arasındaki dönemde oluşan belgeler içermektedir. Bilindiği gibi Miloş 
Obrenoviç hem yerli hem de Sırbistan dışındaki Osmanlı görevlileri ve yöneticileriyle sürekli olarak yazışmalarda 
bulunuyordu. 

“Yerli Türkler’in Prens Miloş’e” adlı fon Sırpça olarak yazılan 572 belgeden ibarettir. Bu “Yerli Türkler” Sırp 
kökenli Müslüman nüfusu demektir. Ama genel olarak onlar Türkler olarak anılıyordu. Bu vesikalar Sırbistan içindeki 
ekonomik, siyasal ve aile durumu inceleyenler için bir önem taşımaktadır. Sırbistan topraklarında yaşayan memurlar 
ve makamlar tarafından Osmanlıca olarak yazılmış mektup, dilekçe, arzuhal, buyuruldu, tapu ve buna benzer belgeler-
den ibarettir. Bu malzeme de Osmanlı düzeni, Sırbistan’ın yarı bağımsız konumu, Osmanlı-Sırp ilişkileri konusunda 
ilginç bilgiler sunmaktadır. Sosyal tarihimiz için bu belgeler çok faydalı olabilir, maalesef onlar da az kullanıldı.

“Dışarıdaki Türkler Prens Miloş’e” fonu ise Osmanlı Türkçesi olarak düzenleyen belgeler içermektedir. Bu fonda 
yaklaşık olarak 1500 belge bulunmaktadır.1 En önemli kısmı Prens’in Osmanlı devlet adamlarıyla (Ağa Hüseyin Paşa, 
Mustafa Reşit Paşa, Pertev Paşa vs.) yazışmalarıdır. Şimdiye kadar yapılan araştımalara bakarak diyebiliriz ki bu ya-
zışmalar konu ve üslubu bakımından XIX. asır Sırbistan Prensliği’ne farklı bir ışık vermektedir. Özellikle Miloş’un 
Osmanlı devlet ricaliyle olan ilişkileri yakından araştırmak ve doğru bir resim almak için pek önemlidir. Benim yap-
tığım araştıramalara dayanarak iki kitap basılmıştır. Birisi Turska	kancelarija	kneza	Miloša	Obrenovića	(1815-1839)	
(Prens	Miloş	Obrenoviç’in	 Türk	Kançılaryası	 1815-1839)	 (Belgrad, 1999),2 öbürü Turci	 sa	 strane	 knezu	Milošu.	
Fond	Knjažeske	kancelarije.	Dokumenti	na	turskom	jeziku	Arhiva	Srbije	(Dışarıdaki	Türkler	Prens	Miloş’e,	Prens	
Kançılaryası	Fonu.	Sırbistan	Arşivi	Türkçe	Belgeler	(Belgrad, 2009).3 Birinci kitap Prens Miloş’un Kançılayrasında 
çalışan tercümanlar, özgeçmişleri, onların düzenlediği mektuplar, Prens Miloş’un mühürleri vs. incelenmiştir. İkinci 
kitap kronolojik olarak 1814 ile 1827 arasındaki belgeler transkripsyon ve Sırpça çevirisi ile yayına hazırlanmıştır. 

Sırbistan Arşivinde Varia – Türkçe belgeler diye özel bir fonda pekçok Osmanlıca belgeler saklanmaktadır. Varia 
toplam olarak 10 kutu belgeden ibarettir. Konulara göre bu belgeler askeri, siyasal, toplumsal, idari olarak sınıflandı-
rılabilir. Bu belgeler şimdiye kadar arşivcilik usullerine göre henüz sınıflandırılmamıştır. Varia’da bulunan malzeme 

*	 Prof.	Dr.,	Belgrad	Üniversitesi	Filoloji	Fakültesi,	e-posta:	mirjana.marinkovic65@gmail.com
1 Aynı fonda Fransızca ve Yunanca bazı belgeler de vardır. 
2 Мирјана Маринкоивић, Турска канцеларија кнеза Милоша Обреновића (1815-1839), Историјски институт, Београд 1999.
3 Mirjana Marinković, Turci	sa	strane	knezu	Milošu.	Fond	Knjažeske	kancelarije.	Dokumenti	na	turskom	jeziku	Arhiva	Srbije,	Arhiv Srbije, 

Beograd 2009.
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çeşitli yer ve kişilerden toplanmıştır. Sırbistan Arşivi’ndeki diğer fonlarda da Osmanlıca belgeler de bulunmaktadır 
– Dış İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, (Sırbistan)  Şura-yı Devlet (Devlet Şurası), İç İşleri Bakanlığı, Hediye ve 
Satın Alınan Belgeler, Mita Petroviç gibi fonlar çeşitli Osmanlıca vesikalar içermektedir. Arasında Şura-yı Devlet ile 
Osmanlı yüksek memurları ile yazışmalar pek önemlidir.4 

2015 yılında Sırbistan Arşivi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Arşivleri arasında İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. 
Bunun sayesinde 1450-1700 arasındaki 14.893 dijital belge Sırbistan Arşivi’ne gelmiştir.

Sırbistan Bilim ve Sanatlar Akademisi Arşivinde de Doğu dillerinde yazılan belgeler vardır. Bunlar da henüz 
yeterli derecede araştırılmamıştır. Oryantal yazmalar Arapça, Türkçe, Farsça, İbranice ve Çağatayca olarak hukuk, 
edebiyat, din, tıp ve diğer konularda yazılan kitaplar içermektedir (toplam 262). Bundan başka 92 tane ferman, berat, 
özel mektuplar, edebi metinler ve diğer vesikalar saklanmaktadır. Hilandar Manastırına ait Osmanlıca belgeler bu 
arşiv tarafından satın alınmıştır.5 Kuşkusuz bu malzeme de çeşitli bilimsel araştırmalar için ilginç ve verimli olabilir. 
Örneğin, bu kütüphanede Belgrad’ı pek doğru bir şekilde tasvir ve terennüm eden Destan-ı	Belgrad	diye anonim bir 
yazarın şiirini bulduk ve neşrettik.6 

Belgrad Tarih Arşivi’nde (1945 yılında kurulmuştur) Belgrad tarihine ışık veren Osmanlıca malzemeyi bulduk. 
İki kitap özellikle düikkatimizi çekti. Birisi Kitabü’l-İnşa	öbürü Fetva	Mecmuası’dır.  Kitabü’l-İnşa	1760 yılında ya-
zılmıştır.7 Fetva	Mecmuası	Küçük Hüseyin Oğlu Mustafa Çelebi adında bir zata aittir.8 Bundan başka ilginç bir yazma 
eseri gördük – siyasal ve askeri durum hakkında bir Hıristiyan ve bir Müslüman arasında yapılan muhavere.9 Anlaşı-
lıyor ki Avusturya ile  Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler ve askeri tedbirler hakkında konuşuluyor. Belki bir 
makale veya master tezi için bu muhavere çok ilginç bir kaynak olarak kullanılabilir. 

Belgrad’da faaliyet gösteren kültür kurumları arasında Sırbistan Tarih Müzesi’nde yüz – yüz elli civarında Os-
manlıca belge saklanmaktadır. Hemen hemen tüm belgeler 19. ve 20. yüzyıldan kalma ve genel olarak Sırbistan’ın 
güney bölgesinde (İvranye ve çevresi) meydana gelmiştir. Aralarında kişisel evraklar (nüfus cüzdanları), pasaportlar, 
mektuplar, tapu sentleri, hüccetler, nüfus tezkereleri bulunmaktadır. İlgi çeken bir tanesi 8 Temmuz 1318 tarihli Ruş-
tiye Mektebi Şehadetnamesidir. Şu anda özel bir kataloğ yapılmaktadır ve yakında dijitalleştirilecektir. Böylelikle ya-
bancı araştırmacılara bu yeni ve kullanılmamış kaynaklar sunulmuş olacaktır. Bu müzede saklanan malzeme üzerine 
şimdiye kadar hiç bir araştırma yapılmamıştır, ama özetleri yazılmıştır. Geçen sene aynı müzede saklanan mühür ve 
mühür yüzükler resimli ve açıklamalı kitap halinde yayımlanmıştır. Bir kısmı elli bir Osmanlı mühürleri ve mühür 
yüzükleri için tahsis edilmiştir.10   

“Svetozar Marković“ Üniversite Kütüphanesi’nde (1926 yılında kurulmuştur) Eski ve Nadir Kitaplar Koleksi-
yonu çerçevesinde Oryantal Yazmalar bulunmaktadır.  Yazma eser sayısı 397 olup 633 cilt halindedir. Yazma kitaplar 
Arapça, Osmanlıca ve Farsça olarak yazılmıştır. Osmanlıca eserler 126 ciltten ibarettir ve genellikle hukuk, tarih, 
felsefe ve edebiyat ile ilgilidir. Tüm koleksiyon skenlenip kütüpnanenin Elektronik Kataloğuna içine alınmış ve araş-
tırmacılara sunulmuştur. Bunun yanısıra bu yazmalar Avrupa Elektronik Kütüphanesinin bir parçası olmuştur.   

 Tüm Sırbistan’daki şehirlerde arşiv ve müzeler vardır. Onların fonlarında Osmanlı döneminden kalma her Doğu 
dillerinde yazma kitaplar ve belgelere rastlanabilir. Aralarında en fazla tapu, mürür tezkereleri, arzuhaller, vasiyet-
nameler, hüccetler, telegraflar, mektep şehadetnameleri  veya hüviyet cüzdanları bulunmaktadır. Bütün bu malzeme 
değerli tarihsel veriler sunmaktadır. 

Yeni Pazar Ras Arşivinde saklanan Oryantal arşiv malzemesi (toplam 16 kutu, 5,80m) çeşitli yazmalar ve vesi-
kalardan ibarettir. Bir sürü tapu senetleri (toplam 240 tapu senedi) iki sene önce kitap halinde yayımlanmıştır.11 Bu 
kitapta yer alan tapu senetleri 19. yüzyılın sonlarından itibaren 20. yüzyılın başlarına kadar zaman dilimine aittir. 
Hepsi Yeni Pazar ve çevresinde araziler ve  sahiplerine işaret ederek canlı toplumsal tarih yazmak için oldukça faydalı 
kaynaklardır. Aynı arşivde 18. yüzyıldan kalma iki sicil saklanmaktadır.12 Bunlardan birisi, daha doğrusu kısımları 

4 Олга Зиројевић, “Писани трагови Османског царства на тлу Југославије”,  Зборник за оријенталне студије, 1, Српска академија наука 
и уметности. Међуодељенски одбор за оријенталне студије, Београд 1992, p. 47-48. 

5 Ibid.,  p. 53.
6 Mirjana Marinković, “Anonim Bir Osmanlı Dönemi Şairinin Yapıtı – Destan-ı Belgrat, VIII”,	Milletlerarası	Türkoloji	Kongresi.	30:	Eylül-04	

Ekim	2013,	İstanbul, (VIII. International Turcology Congress, 3- September-04 October, Istanbul) Bildiri Kitabı (Book of Papers), III. İstanbul 
2014, p. 309-323.

7 Бранка Бранковић и др, Векови	Београда	/XVI-XX	век/, Историјски архив Београда, Београд 2003, p. 10. 
8 Ibid., p. 12. 
9 Ibid., p. 3-4. 
10 Владимир Мереник, Ирена Колај Ристановић, Печатњаци	и	печати	у	Историјском	музеју	Србије, Историјски музеј Србије, Београд 

2016.
11 Enver Ujkanović, Sead Ibrić, Zbirka	osmanskih	tapija	Arhiva	“Ras”.	Novi	Pazar	i	okolina,	Istorijski arhiv “Ras”, Novi Pazar 2015. 
12 О. Зиројевић, Писани трагови, p. 53.
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1766-1768 arasında tutulan Yeni Pazar kadı sicillleri Ahmed Aličić tarafından Boşnakça’ya çevrilip yayınlanmıştır.13 
2016 başlarında Türkiye devleti ile işbirliği sayesinde Ras Arşivi Yeni Pazar ve yöresine ilişkin dijital formatta tahrir 
defterleri elde etmiştir. Bu şekilde şu anda Ras Arşivinde toplam olarak dijital 16.073 sayfalık 147 defter saklanmak-
tadır. (Defterler Yeni Pazar, Yeni Pazar Syeniçe, Syeniçe, Yeni Varoş, Prepol, Bijelo Polje, Berane, Bihor, Trgovişte, 
Taşlıca, Kolaşin, Nikşiç ve İpek ile ilgilidir.) Yine Yeni Pazar’daki Gazi İsabeg Kütüphanesinde Yeni Pazar yöresinde 
yazılan yazma kitaplar ve diğer malzeme bulunmaktadır.    

Birkaç sene önce eski Sırbistan başkenti olan Kragujevac şehrindeki Şumadiya Arşivinde kimsenin haber olma-
dığı Osmanlıca kitap ve belgeler bulunduğu ortaya çıktı. Birkaç yazma ve kitap yanında çeşitli tapu senetleri ve resmi 
belgeler  bulunmaktadır. Genel olarak tüm vesikalar 19. ve 20. yüzyılın başlarında meydana geldi. Toplam olarak 
171 belge (yaprak sayısı 170-200 arasında) mevcuttur.  Bir tanesi Fransızca, diğerleri Osmanlıca. Belgeler arasında 
beratlar, mürür tezkereleri, tapu senetleri, mektuplar vs. bulunmaktadır. Çoğu 19. yüzyılından ya da 20. yüzyılının 
başlarından kalmadır. Bu malzeme esas alınarak henüz hiçbir araştırma yapılmamıştır. 

Hemen hemen bütün diğer Sırbistan şehirlerinde bulunan arşivlerde veya müzelerde de birkaç Osmanlı dönemin-
den kalma yazma eserler veya belgeler saklanmaktadır. Ama onların sayısı birkaç taneden fazla değildir. Pojarevaç 
Tarih Arşivinde mesela 1 berat ve 3 hüccet saklanmaktadır. İvranye Halk Müzesinde 13 tapu senedi bulunmaktadır, 
Zayeçar Tarih Arşivinde 8 tapu senedi ve Negotin Tarih Arşivinde 2 hüccet ve bir tapu senedi muhafaza edilmektedir. 
Bunlar arasında Aleksinac Memleket Müzesi çok güzel bir örnektir çünkü nüfus tezkeresi olan sırf bir Osmanlıca 
vesikaya sahiptir. Bu nüfus tezkeresinin Pavle Şiptar (Arnavut) adında bir hancıya ait olup 1907 yılında çıkarıldığı an-
laşıldı. Bu tezkereden yola çıkarak daha geniş bir araştırma yaptık ve han ve hancısı hakkında ilginç bilgilere vardık.14 
Bu ufak belgeler de bölgesel tarihler ve önde gelen kişiler için özel bir önem taşımaktadırlar. 

Belgrad’da bulunan Sırp Ortodoks Kilisesi Müzesi (1854 yılında kurulmuştur) 1539-1754 arasında meydana 
gelen yetmişten fazla Osmanlıca vesikaya sahiptir. Bu malzeme genellikle Fruşka Gora dağında bulunan manastırlar 
ile ilgilidir.15 Bazı manastırların arşivlerinde Osmanlıca belgeler vardır. Örnek olarak Kosova’da bulunan Banjska 
manastırında birçok tapu senetlerini neşrettik.16

Görüldüğü gibi kültür merkezi ve başkenti olan Belgrad’daki arşiv ve kütüphanelerde en büyük sayıda Osmanlı 
döneminden kalma eser ve evraklara rastalanabilir. Ne yazık ki yüzyıllar boyunca binlerce belge ve yazma kitap ebedi-
yen kaybolmuştur. Sırbistan Arşivi dışında tüm diğer kurumlardaki malzeme somut bir devlet makamından çıkan bel-
geler bulunmamaktadır. Sadece Sırbistan Arşivi Prens Miloş Obrenoviç Kançılaryasında yazılan ve toplanan vesikala-
rı saklamaktadır. Kesinlikle bu fon araştırmalar için en faydalı ve en önemli olabilir. Araştırmalar hala başlamaktadır. 

Diğer yandan Sırbistan içindeki kurumlarda saklanan malzeme vatandaşlar ve koleksyonculardan satın alınıp 
veya hediye alınmıştır. Ama önemli olan, bu malzemenin Sırbistan’da yaşayan insanlar tarafından yaratılmasıdır. Bu 
vesikalara dayanarak Sırbistan ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler, Sırbistan’daki toplumsal hayat, eko-
nomik durum, aile ilişkileri, Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki münasebetlerı, devlet otoritesi, vergi sistemi, 
göç meselesi, toprak sahipliği ve buna benzer konular incelenebilir. Yine de günümüze kadar yapılan araştırmalardan 
memnun olamayız. 

Gösterdiğimiz gibi Sırbistan topraklarında saklanan Osmanlıca arşiv malzemesi artık sistemli araştırılmaya baş-
lıyor. Açıkça söylemeliyiz ki bu mesleğe ilgi gösteren ve Osmanlıca metinler iyi okuyabilen araştırmacılar pek nadi-
ren ortaya çıkmaktadır. Başka bir sebebi de Osmanlıca doğru dürüst öğrenmenin çok zaman almasıdır. Dolayısıyla 
Türkiye’deki üniversiteler ve arşivler ile işbirliği yapmak ve bu alanda ortak projeler düzenlemek vazifelerimizden 
en önemli birisidir.       

13 Ahmed S. Aličić, Sidžili	kadije	kaze	Novi	Pazar	od	1766.	do	1768.	godine, Istorijski arhiv Ras, Historijski arhiv Sarajeva, Novi Pazar- Sara-
jevo, 2012. 

14 Мирјана Маринковић, “Ко је био власник Нерића хана”, Караџић, нова серија, бр 6/2014, Завичајни музеј Алексинац, p. 34-45.
15 О. Зиројевић, Писани трагови, p. 48.
16 Мирјана Маринковић, “Турске тапије из архиве манастира Бањска”, Саопштења, XLVIII, 2016, p. 329-346.
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ÖZET

Bu çalışmada Sırbistan’daki arşiv ve kütüphanelerde saklanan Osmanlıca malzeme ve belgeler ve üzerine yapı-
lan araştırmalar hakkında kısa bilgi verilmektedir. Osmanlı döneminden kalma yazma kitap ve belgeler birkaç kurum-
da muhafaza edilmektedir. En önemlisi Sırbistan Arşivi’dir. Bu Arşiv’in en zengin fonu 1815-1839 arasında faaliyet 
gösteren ve Osmanlı devlet ricaliyle ilişkide bulunan Prens Miloş Obrenoviç’in Kançılaryası’dır. Bundan başka Sırp 
Bilim ve Sanatlar Akademisi Arşivi’nde de Osmanlıca belge ve metinler saklanmaktadır. Aralarında genel olarak kişi-
sel evrak ve edebi eserler bulunmaktadır. Belgrad Tarih Arişivi ise oldukça ilginç yazma kitaplar saklamaktadır. Birisi 
Fetva Mecmuası, öbürü bir Kitabü’l-İnşa. Sırbistan Tarih Müzesi’nde de yaklaşık olarak 150 belge bulunmaktadır. 
Tüm belgeler 19. ve 20. yüzyıldan kalma ve genel olarak Sırbistan’ın güney bölgesinde (İvranye ve çevresi) meydana 
gelmiştir. Aralarında kişisel evraklar (nüfus cüzdanları), pasaportlar, mektuplar, tapu sentleri, hüccetler, nüfus tezkere-
leri bulunmaktadır. Svetozar Marković Üniversite Kütüphanesi’nde Eski ve Nadir Kitaplar Koleksiyonu çerçevesinde 
Oryantal Yazmalar bulunmaktadır.  Yazma eser sayısı 397 olup 633 cilt halindedir. Yazma kitaplar Arapça, Osmanlıca 
ve Farsça olarak yazılmıştır. Osmanlıca eserler 126 ciltten ibarettir ve genellikle hukuk, tarih, felsefe ve edebiyat ile 
ilgilidir. Sırbistan coğrafyasında bazı şehir arşivlerinde Osmanlıca kaynaklar saklanmaktadır. En zengin şehir arşivle-
rimiz Yeni Pazar Ras Arşivi ve Kragujevac Şumadiya Arşividir. Sırbistan’da saklanan Osmanlıca belgeler henüz ye-
terince araştırılmamıştır fakat şimdiye kadar yapılan incelemer Osmanlı dönemi tarihimize bakış açısını yavaş yavaş 
değiştirmeye başlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sırbistan, Osmanlıca Kitaplar, Belgeler, Arşiv Malzemesi

ABSTRACT

This study gives brief information about the Ottoman materials and documents kept in the Serbian archives and 
libraries and the researches conducted on them. Written books and documents dating from the Ottoman period are kept 
in several institutions. The most important is the Serbian Archives. The richest fund of this Archive is the Office of 
Prince Miloš Obrenović, operating between 1815 and 1839, keeping connections with the Ottoman state government. 
Furthermore, Ottoman documents and texts are kept in the Serbian Academy of Sciences and Arts Archives. In gener-
al, there are personal documents and literary works in these archives. The Belgrade Historical Archives, on the other 
hand, keep quite interesting hand written books. One is Fetva Mecmuası, the other one is Kitabü’l-İnşa. The Serbian 
Historical Museum also has about 150 Ottoman documents. All documents date back to the 19th and 20th centuries 
and have generally produced in the southern region of Serbia (Vranje and its surroundings). They include personal 
documents (identity cards, passports, letters, deeds, custody, population certificates). Svetozar Marković University 
Library has Oriental Scripts in the Collection of Old and Rare Books. The number of hand written works is 397 and 
it is in the state of 633 volumes. Books are written in Arabic, Ottoman and Persian. Ottoman artifacts consist of 126 
volumes and are usually related to law, history, philosophy and literature. Ottoman resources are also kept in some 
city archives on Serbia’s territory. Our richest city archives are Novi Pazar Ras Archives and Kragujevac Šumadiya 
Archives. The Ottoman documents preserved in Serbia have not yet been sufficiently researched, but they have grad-
ually began to change the point of view towards our history of the Ottoman times.

Key Words: Serbia, Ottoman Books, Documents, Archives Material
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الميراث العثماني للنفط والطاقة

Mohanad YOUSUF*

 المقدمة:

فيما كان علم التأريخ قد ارتبط بمعرفة األجيال واألحداث فإننا اليوم قد ال نبتعد كثيراً في نظرتنا إليه في كل ما يتعلق بجهود 
اإلنسان أو األمم سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أو حتى دينية، إال فيما يتعلق كونه نظرية للمعرفة للوصول إلى 

حقيقة تلك األحداث .

التاريخية هي وسيلة المؤرخ وتفسيرها هي األساسية لكتابة  الوثائق األصلية والتي تعد أرقى أنواع المصادر  ولما كانت 
المختلفة  إلى دوافع اإلنسان  المجال تكمن في الوصول  الحديث والمعاصر فإن صعوبة هذا  التاريخ  التاريخ وبخاصة في حقل 

وتركيبته واألحداث الغير موثقة التي تجبره على اتخاذ القرارات إلى جانب ظروفه البيئية واالجتماعية وسواهما.

خاصة إذا اعتبرنا أن التاريخ الحديث والمعاصر ال يقترن بالماضي القريب فحسب وإنما هو سلسلة من الحركة البشرية 
والسنن وما يصاحب هذه الحركة من تغير أو تطور أو تجدد أو حتى انحدار وهزيمة. وهذا ما يدعونا إلى التفريق بين التفسير 

التاريخي لألحداث وبين التفسير العلمي أو السياسي لها بشكل عام. 

ولما زادت عند المؤرخين المعاصرين ميادين مصادر كتابة التاريخ الحديث والمعاصر وما أحاط ذلك من تطورات واسعة 
في نشر الدراسات والبحوث، وحين تعددت وسائل وأوعية نقل المعلوماتية باختالف مستوياتها زادت نظم التأليف في حقول هذا 
التاريخ وأخذت تتطور بارتباطها بعلوم ومواضيع أخرى، وأصبح التأثير متبادالً بين تلك العلوم حتى أصبحت اعتبارات العلوم 
األخرى ذات تأثير واضح في الدراسات التاريخية المعاصرة، وفي ظل هذه الظروف أصبح التخصيص واجباً والدقة مرتبطة 

بجميع عناصر هذا الموضوع .

وإذا كانت الوثائق والحصول عليها واعتبارها مصدراً أصيالً في كتابه التاريخ ألنها أساس المعلوماتية التي تقودنا بصورة 
رئيسية إلى المعرفة فإننا في هذا الجانب اصبح التوسع في الهوة والمسافة بين باحثينا ومؤرخينا من جهة وبين الباحث الغربي من 

جهة أخرى واسعاً وال يمكن لنا حتى المقارنة بينهما .

حفلت سنوات بداية القرن العشرين بالتطورات المهمة وشهدت تحوالت واسعة على جميع النواحي االقتصادية واالجتماعية 
الدولة  الغربية على  المصالح  وتكالب  الغربي  التوسع  ذروة  في  كان  الذي  العصر  وارتبطت بظروف  الدينية  والسياسية وحتى 

العثمانية، والتطور التكنولوجي الذي وظفته القوى الطامعة إلغراضها اإلستراتيجية واالقتصادية. 

الوثائق غربية  أنواع  منا االطالع على  يتطلب  التاريخية  الدراسات  في مصادر  الذي حصل  التطور  فان  الحال  وبطبيعة 
وشرقية، عثمانية ومحلية لتقديم تاريخ وثائقي لكل حقل من حقول التاريخ السياسي واالقتصادي واالجتماعي في إدراج النصوص 

المتاحة والتأكيد على المصادر التي ليست بمتناول الجميع.

Dr.	Öğr.	Üyesi,	Yalova	Üniversitesi,	İslami	İlimler	Fakültesi,	FDB,	Din	Sosyolojisi	Anabilim	Dalı,	e-mail:	ellaammyousif@gmail.com  *
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وفي هذه الفترة الزمنية التي رسمت شكل دول المنطقة الجديدة والتي استمر تأثيرها حتى يومنا الحاضر. ربما تكون هنالك 
عوامل مشتركة قد جمعت بريطانيا والواليات المتحدة في بسط النفوذ االمبريالي على العالم اال إنهم اختلفوا في نظرتهم حول 
التعامل مع الدولة العثمانية وميراثها، وفي استخدام قدراتهم المتاحة للحصول على اكبر قدر من المصادر الطبيعية لهذه البالد، 

والذي ادى ذلك الى بداية النزاعات الدبلوماسية والتنافس االحتكاري بينهما.

ورغم ان الدول االستعمارية التقليدية قد بالغت بشكل كبير في عقد االتفاقات والمعاهدات الهادفة الى تمزيق الدولة العثمانية 
خالل العقد الثاني من القرن العشرين اال انه كانت هنالك عوامل أخرى تدخلت في مجرى األحداث.

جاء هذا البحث مبني على معايير عدة منها اني اعتمدت في كتابة البحث على وثائق الخارجية الرسمية االمريكية كمصدر 
اساسي لهذا البحث، اضافة الى اني لم اعتمد على المصادر البريطانية اال في مجال محدود جدا، رغم ان المصادر األمريكية قد 
تتفق او تختلف عن المصادر البريطانية في أمور كثيرة، كذلك أعطيت للمادة غير المنشورة أفضلية على المادة المنشورة وكذلك 
اعتماد المنهج التاريخي الوصفي في سرد الوقائع ومن هنا جاء توزيع البحث من فصول ومباحث اعتمادا على المادة الوثائقية 

المتاحة.

في  الوطنية  والوثائق  السجالت  (ادارة  عن  الصادرة  الوثائق  على  معتمدا  البحث  لهذا  اول  كمصدر  األكبر  القسط  وكان 
الواليات المتحدة) (National Archives and Records Administration) حيث أعادت الخارجية األمريكية نشر وثائقها 

التي تتعلق بالقضايا الداخلية للبلدان األسيوية بشكل عام وبشكل محدد بلدان الشرق األوسط للفترة من 1910 – 1929. 

وتتضمن هذه السجالت، نصوص الوثائق والتي هي في الغالب مكتوبة ومرسلة من قبل الموظفين الدبلوماسيين والقناصل 
ومترافقة غالبا مع مالحظات بين وزارة الخارجية ودبلوماسيين وموظفي اجانب وتصريحاتهم ومذكرات و مراسالت اعدت من 

قبل موظفي الخارجية والوكاالت االتحادية مع موظفي وزارات الخارجية االخرى والمتعلقة بالشركات الخاصة واالفراد.

ان المجموعة االكبر لهذه الوثائق تتعلق بالقضية النفطية للبالد العثمانية وتشمل النشاطات التي قام بها ابناء العثمانيون حيث 
تحتوي هذه الوثائق على معلومات حول صناعة النفط في العراق وما يتعلق بالحقوق واستكشافات النفط وبضمنها جهود الواليات 

المتحدة في ان تحصل على حقوق متساوية في شركة النفط التركية.

لقد كانت الصعوبات التي واجهت هذا البحث ال تكمن في قلة المصادر الوثائقية المتوفرة فحسب بل انها كانت في صعوبة 
كتابة تاريخ الدولة العثمانية وليس أمامك مصادر وثائقية محلية فمنذ منتصف القرن التاسع عشر نجد ان معظم من كتب حول 
تاريخ المنطقة اعتمد في كتاباته على مصادر اجنبية والتي كانت تعبر بطبيعة الحال عن مصالحها الخاصة كل بحسب اتجاهاته 
ولعلي ما وجدته في تقارير القنصلية األمريكية في بغداد حول األوضاع في الدولة العثمانية خالل هذه الفترة قد ساعد الى حد ما 

في إكمال الصورة بصورة منطقية. 

وهذا ما دفعني الى اختيار هذا الموضوع ومن زاوية اخرى تختلف عن نظرة المصادر االستعمارية البريطانية وان كانت 
تربطهما المصالح االمبريالية واالطماع االقتصادية واالهداف التبشيرية مع ان وسائلهما وسياستهما ونظرتهما حول المنطقة كانتا 

مختلفتين مما اعطى ذلك اتجاه جديد ونظرة اخرى للمنطقة ومن هنا تاتي اهمية هذا الموضوع.

وقد راعيت في اختيار هذه المجموعة ان تغطي صورة متسلسلة ومترابطة الهم الميراث العثماني خالل هذه السنوات قدر 
االمكان محاوال اال يكون متفرق وجامد وان تعطي هذه الوثائق صورة واضحة لذلك الميراث. 

وهذه الوثائق انما هي عالمة لعدة وجوه من حياتنا االجتماعية والدينية واالقتصادية، ومثلها كمثل الدستور الذي بين صفحات 
الكتب في حياتنا،  وياتي التوثيق ليؤسس لنا مؤسسة من المعرفة والمعلومات والتي هي بالتاكيد تضاف الى كمية اهتماماتنا في 

اية قضية مثيرة اليوم.

 وفي الحقيقة انه ال احد يستطيع ان يلم بكيفية جمع هذه الوثائق لمجاميع الباحثين، فالدارس للتاريخ المعاصر سيجد اشياء 
كثيرة مبهمة وكثير من المعالم مجهولة، اضافة الى سعة وجوه المعرفة التي جعلت الباحثين يتيهون في معرفة المصادر التي قد 
يستفيدون منها. لذلك جاء هذا البحث لتكريس الجهود وايجاد الوثائق التي تتعلق بتلك الجهود المعرفية ومحاولة للدخول الى ما 

يعرف بمؤسسة التاريخ االجتماعي او االقتصادي او السياسي. 



Arşiv Dairesi Başkanlığı

795

وهذه الوثائق في النهاية تكون قليلة مثلها مثل الوثائق التي تاتي من خالل االوراق المعدة لكي ال تتكون شواهد تاريخية وانما 
تنشأ لالستخدام اليومي،  فهذه الوثائق تكون مهمة جدا على الصعيد التاريخي النها ببساطة ال تكون معدة للدراسات التاريخية. 

تعد الوثائق من األصول التاريخية التي يعتمد عليها التاريخ وهنالك قاعدة تقول (ال تاريخ دون وثائق) وهي تخضع الى منهج 
البحث التاريخي الوصفي وتمر بالمراحل نفسها من حيث جمع الوثائق واالصول ونقدها سلبا ام ايجابا ثم تدخل مرحلة التأليف بين 
الحقائق وتركيبها وعرضها مع إخضاعها لمنهج النقد الذاتي بنوعيه الداخلي والخارجي.و هذه المراحل التي يجب على المؤرخ 

عادة في كتابة التاريخ ان يركن اليها. 

ولما كانت كلمة الوثيقة كلمة عامة تعني بانها أي شيء مادي يستعمل لتسجيل المعرفة وانها تطلق على المستند كان قانوني 
ام غير قانوني فيفضل بعض الباحثين المعاصرين استعمال كلمة اكثر دقة وشموال وهي (الوثيقة الديبلوماتية) ويراد بلفظ الديبلوما 
بصورة عامة تعيين زمان اية وثيقة تاريخية من ارتياد الوسائل والسبل كافة للوصول الى الحقائق والنتائج االيجابية والديبلوما هو 
لفظ انحدر من كلمة اغريقية االصل وهي DIPLO ومعناها يطوي او يضاعف ومن هنا سمي هذا العلم بعلم االوراق المطوية 

وان كان يشمل ايضا دراسة كل السجالت واالضابير التي كانت تحتفظ بها الدوائر المختلفة. 

ففي القانون األمريكي الصادر في 1943/7/7 فقد جاء تعريف الوثيقة فيه (الكتب واالوراق والخرائط والصور الفوتوغرافية 
او اية مواد وثائقية اخرى بغض النظر عن شكلها الطبيعي او صفتها كانت قد عملت وتسلمت بواسطة احدى االدارات الحكومية 
اما طبقا لقانون من القوانين او لعالقتها باحد االعمال الحكومية على ان يكون محتفظا بها في احدى االدارات او من النوع الذي 

يحفظ كدليل او بينة او الحتوائها على معلومات قد تكون دليال على قرار او خطة ما ونظام ما او أي اجراء حكومي)1.

كتاب  او  تكون صورة  فقد  خاصا  ماديا  يلتزم شكال  لم  االرشيفية(  للوثيقة  تحديده  في  االمريكي  القانون  ان  نالحظ  فنحن 
اوخريطة ولكن يجب ان تكون قد عملت او تسلمت من قبل احدى االدارات الحكومية، ومن ذلك نرى ان الوثائق االرشيفية قد 
القانون ان اية وثيقة لم تستلمها  الملفات وقد وضح  استثنيت من كل وثائق المعارض والمكتبات وصور الوثائق الموجودة في 
الحكومة االمريكية ال تعتبر وثيقة ارشيفية قانونية)2 وعلى هذا االساس اعتمدت هذا البحث هذا التعريف في التعامل مع الوثائق 

األمريكية.

1 – 1 تحديد إنتاج النفط العثماني

لدخول  تأريخي  العراق من خالل عرض  في  النفط  تنمية حقول  في  أمريكية  األنكلو –  النفط وحول مشاركة  في مسألة   
المصالح الغربية عامة واألمريكية خاصة في مجال االستثمار حقول النفط في العراق.

 فمن حيث الفرضيات هو ارساء مبدأ التملك للدولة المحتلة لكل مصادرها الطبيعية للدولة التي قامت باالحتالل في القانون 
الدولي، ومن هنا جاءت فكرة احتكار النفط العثماني دون سواه في بلدان العالم األخرى وتوزيعه بين الدول التي خرجت منتصرة 
من الحرب العالمية األولى كإحدى غنائم الحرب، كذلك تعزيز مفهوم التملك المشترك بين األمم ومفاهيم تبوأ المصالح االقتصادية 

للشركات أو األفراد كجزء أساسي لسياسات حكومية رسمية وإن يتعامل دبلوماسييها كموظفي لدى تلك الشركات .

تلك  شروط  وفق  العثمانية  الدولة  تشكل  كانت  التي  الدول  شكل  ثابتة  بصورة  حددت  قد  عقدت  التي  النفطية  فاالتفاقيات 
المعاهدات واالمتيازات التي أعطيت للشركات،  حيث نجد أن المصالح النفطية المشتركة كانت قد أخذت بعداً جديداً في النمو 
النفطية  في توافق الشركات  المنافسة بين الشركات للحصول على االمتيازات المختلفة وهذا ما بدا جلياً  والتوافق رغم حاالت 
األمريكية والبريطانية من مسألة تحديد إنتاج النفط ، وإن يعامل النفط العثماني كاحتياطي بمعزل عن إنتاج النفط في المنطقة 

بالرغم من الحاجة العالمية للنفط منذ ذلك التاريخ وحتى زماننا هذا.

وهنا ال بد من الوقوف حول مسألة تحديد إنتاج النفط العثماني حيث أن هذه القضية قد نوقشت على أعلى المستويات لدى 
الحكومات الغربية والذي تضمن مسألة نقل النفط عبر سوريا الى حيفا ومعارضة نقل النفط عبر تركيا، وكذلك المسالة المهمة 
االخرى وهي مناقشة الكونغرس األمريكي أمر استعمال القوة المسلحة لحماية إمدادات النفط فكان القرار أن اعتبر النفط العثماني 

1  سالم عبود االلوسي التشريعات الوثائقية، ج 1 ، مطبعة الحرية، بغداد، 1985 ، ص 33.
2  محمد احمد حسين، الوثائق التاريخية –القاهرة 1954 ، ص 10.
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المكتشف في كركوك هو االحتياطي العالمي وال يكون ضمن سلة االنتاج الكبير للنفط العالمي .

تاثير رئيسي في  النفط االنكلو – فارسية والتي كانت لهذه الشركة  البريطانية مرتبطة بشركة  النفطية  لقد كانت المصالح 
مجرى االحداث في المنطقة ولقد اشرت الى ان بداية التوجه االمريكي نحو المنطقة وكسر العزلة التي كانت الواليات المتحدة 
تحيط نفسها بها كان بسبب الحاجة الفعلية الى النفط وانتشار المخاوف بتقلص النفط فيها واتساع الحاجة الفعلية الى النفط ومن هنا 
بدا النزاع االمبريالي بسبب مطالبة كل واحد من منهم بالحقوق المنسوبة اليه في االمتيازات الممنوحة من الدولة العثمانية ومما 
ادى ذلك الى منافسات ومنازعات وتسويات. كذلك اشرت في الوقت نفسه الى ما اوردته التقارير األمريكية حول المعادن وكمياتها 

ومدى االستفادة منها.

واما شركة النفط التركية ورغم تاريخها االحتكاري لالمتيازات وغياب منهج االستثمار فيها الذي كان سائدا انذاك. اال انه 
كان لتجار النفط في تقيمهم للمنطقة بحسب مخططاتهم االحتكارية واستخدامهم لكافة األساليب والوسائل الدبلوماسية والسياسات 

لحكومية فضال عن تهديداتهم بالمقاطعة او اللجوء الى التحكيم او الوسائل كافة المتاحة الى الوصول الى غاياتهم.

فالسياسة النفطية األمريكية والتي اعتمدت على المفاوضات النفطية والتي كانت ابتدءآ مستندة على االتفاقيات النفطية كاتفاقية 
سان ريمو والتي اعتمدت لرسم حدود المنطقة اعتمادا على المصالح النفطية ورغم عدم اعتراف الواليات المتحدة بهذه االتفاقية 
اال انها كانت اساسا للمفاوضات لتقسيم الميراث العثماني الراضي النفط وتوزيع االنتدابات وكذلك توزيع الحصص والمشاركات 

في نفط العراق.

النفطية  المباحثات  وكذلك  البريطانية  الشركات  وممثلي  األمريكية  المصالح  ممثلي  بين  التي جرت  النفطية  فالمفاوضات   
المفاوضات من نتائج حول توزيع الحصص  الفرنسية حول نفط الموصل وما برز في تلك  بين الحكومة األمريكية والحكومة 
والمشاركة في ملكية النفط واالتفاق بشكل كامل وضامن على ان نفط العثماني انما هو الخزين االستراتيجي العالمي للمائة السنة 

القادمة.

حيث تناولت في المفاوضات النفطية التي عقدتها حكومة الواليات المتحدة مع كل من حكومتي فرنسا وبريطانيا حول النفط 
العثماني وموقف الحكومة األمريكية من االتفاقات السرية التي وقعت حول النفط بين فرنسا وبريطانيا وبخاصة اتفاقية سان ريمو 

والمطالبة بحصة في امتيازات هذا النفط.

اما الحكومة البريطانية والفرنسية هما صوت واحد في سياستهم بشان كل  المعنيين  غير االتراك لالمبراطورية العثمانية، 
وال يوجد اي سوء تفاهم او اختالف بالراي بين البلدين.

حيث اتفق الغرب على مجموعة مبادئ منها انه قد تم احتالل بغداد، القدس، البصرة، من ايدي االتراك فاذا كان االتراك 
ال يستطيعون استعادتها بقوة السالح فانهم ال يحصلون عليها ابدا عن طريق المفاوضات. وانه قد تولد عند العرب مفهوم ناجح 

وقناعة باستقالل الحجاز وانهم ثبتوا بموقفهم. 

ثم في الثالث والعشرين من كانون األول عام 1917  أعلن مارك سايكس المندوب الخاص للحكومة البريطانية بيانه في 
اجتماع اللجنة المركزية السورية في باريس والخاص بالسياسة البريطانية حول المنطقة، بانه قد ضمن استقالل الحجاز وهي 

حقيقة مهمة وذات اهمية كبيرة النه سيمهد الطريق الى منح سوريا االستقالل3 .

1 – 2 االحتكار النفطي 

خلفية االهتمام بالنفِط العثماني...

وهذه السيطرةِ على اإلحتياطيات النفطية في الشرق االوسط اصبحت نافذة بعد سقوط الدولة العثمانية وقد أُنجزْت من خالل 
. استعمال تقنيتين، ملكية مشتركة.... وعقود طويلة المدى الستكشاف وانتاج وتصفية ونقل وبيعِ للنَفط الخاّمِ

P.R.F.R.US, 1918 Sep I, Vol, I. P: 244.  3
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إّن تأريَخ التطويَر والتركيِز النفطي في الشرق األوسِط، تصاعدت أهميته من خالل كونه أساس التجهيِز النفطي المستقبليِ 
لفرض إرادة  (من خالل السعِر المستقبليِ وسلوِك اإلنتاجِ) وجاءت عمليات التطويِر والتركيِز من قبل شركاَت النفط الرئيسيةَ 

السيطرةِ على إالحتياطيات النفِطية العثمانية.

فمنذ السنوات االخيرة للدولة العثمانية، مالَت شركاُت النفط الرئيسية إلى االتجاه إلى احد الصنفين فيما يتعلق بسياساتِها التي 
اإلحتياطيات  اسناد عملياتَها حول سيطرةِ  َسنَوات من  لعدّة  المخاوَف سائدة  َكانْت  ناحية  فيها. فمن  النفطية  باإلحتياطيات  َتتعلُّق 
. ومن جهة أخرى َكانْت الشركاَت التي أنجزْت أهمية عملها كموّزعين، ويَمتلُكون بِْضعَة إحتياطيات َصغيرةَ  واإلنتاج للنَفط الخاّمِ

.4 النتاج النفط الخامَّ

فمثال أسندْت شركة شل الملكيةَ الهولنديةَ نموها بشكل رئيسي على سيطرتها لإلحتياطيات واإلنتاجِ في جزر الهند الشرقية 
الهولندية، حيث أكتشف النفط سنة 1890. ولكي تسّوَق نَفطها الخامَّ، فقد طّورت الشركةَ المصافي، والنقل، والتُسّويُق والوسائَل 
االخرى لالنتاج، وعلى نفس النمط، سارت شركة االنكلو - فارسية المحدودة، والتي بدات في 1901 حينما َمنَح امتياز حق التنقيب 
عن النفط من وليام دارسي. الى شركة االنكلو - فارسية المحدودة والتي ُشّكلَت في 1909 الكتساب هذا االمتياز، والذي اعيد النظر 

فيه في 1933 لتَْغطية ما مجموعه 000،100 ميل مربّع.

. ثم ركزت اهتمامها بأربعة ِمْن  في 1887، دَخلَت حقَل اإلنتاجِ بصورة قليلة، بشركتين تابعتين كمنتجين مصنّفيِن للنَفط الخاّمِ
الوظائِف هي اإلنتاجِ. التصفية، والنقل، والتسويق، لكن القاعدةَ الرئيسيةَ لنموها في الداخل وأألسواق الخارجية َكاَن سيطرتَها على 

.5ِ النقِل، والتصفية، والتسويق. وفي 1904، أنتَجت الشركة أكثر ِمْن ُسدس إنتاج النفط الخاِم األمريكيِ الكلّي

َكانْت الواليات المتّحدةِ المنتَج األكبر في العالَم ِمْن حيث الُمنتَجاِت الخاّمِ والمصفّاةِ للتصديِر في بداية القرِن، وكانت هيمنة 
ستاندرد في النقِل المحليِ، والتصفية، والتسويق في موقع مهيمن في التجارة الدوليِة للنَفط الخاّمِ وُمنتَجاتِه المصفّاةِ. وقدرة الشركةَ 
لإلْنجاز وإالْبقاء في ذلك الموقعِ من خالل السيطرةِ الشاملِة على اإلحتياطيات وعلى اإلنتاجِ الفعليِ واالكتشاف الدوريِ لحقوِل 
النفط الجديدةِ حيث أبقت اإلنتاج الداخلي بمثل هذا المستوى العالي ومستقرا بالنسبة إلى ْخلُق فائض للتصديِر في كافة الَسنَواِت 

الـ35 األولى ِمْن تأريخِ الشركةَ. 

في أوائِل العشريناِت، قادْت مجموعةَ جديدةَ كليَّاً ِمْن العوامِل شركاَت النفط العالمية لعَْكس سياستِها التقليديِة في عدِم التحيز 
في اإلحتياطيات العثمانية. وهذه العوامِل الجديدةِ تتُلّخُص كالتّالي:

ان الخوف من نَْقِص النفِط في أمريكا. هو خوف راسخ من ان الواليات المتّحدة قد تَستنفذُ النفَط في سنوات. والدور الحيوي 
للنفِط في أالقتصاد الصناعي الحديث والذي َكاَن يشكل وبشكل واضح جر الشعب األمريكي الى حرب عالميِة. 

ان الخوف من نَْقِص النفِط في الواليات المتّحدةِ َكاَن عالياَ وكاد بل اصبح عامال اساسيا ومهما في العالقاِت الدوليِة بعد الحرب 
العالمية األولى، حيث كان النَْقص في امدادات النفط الذي ولدته الحرب بطلباتِها الكبيرةِ على التجهيزاِت األمريكيِة، قد أُطيَل إلى 
1919 - 1920. ونَما حالة من الخوِف الوطنيِ بوجهة نظًر والتي تفيد بأّن األهميِة العسكريِة للنفِط في وضمان تجهيز النفط في 

الحرِب الحديثِة ستعرض المصالح الوطنية للخطر. 

الوقت ذات مصداقيةَ. ففي تشرين األوِل  بالتقديرات، والتي إعتبرْت في ذلك  1918-24 دُِعمْت  أثناء  النظر  وهذه وجهِة 
1919، ذَكر د. فان مانينج مدير المكتِب األمريكيِ للطاقة: بان حقوَل النفط المحليةَ غير قادرة على تلبية متطلباتنا الداخلية في ظل 

الطرِق الحاليِة لالستخدام والصناعِة.

وفي كانون الثّاني 1920، علق د. جورج أوتيس سميث، مدير المسح الجيولوجي األمريكيِ، على تجهيز النفِط: بان موقع 
الواليات المتّحدةِ فيما يتعلق بالنفَط يُْمِكُن أَْن يكون أفضل وان يَُكوَن ُمَميَّزاً. وفي مايِس 1920، قاَل د. سميث: بان على األمريكان 

أَْن يَعتمدوا على المصادِر االجنبية أَو إن عليهم إن يَستعملوا نفطا أقل. 

وفي 1920، توقَّع األمريكان بأّن أالستهالك َسيُكوُن في 1925 معتمدا على حقول النفط االجنبية وقد يصل إلى اكثر ِمن 150 

تقرير إلى اللجنِة التجاريِة اإلتحاديِة، أصدَر خالل اللجنة الفرعيِّة على إحتكاِر اللجنة المشرفة على األعمال الصغيرةِ، مجلس شيوخ أمريكي، ،Cong, d, sess 83 (واشنطن، 1952)،   4
فصل  «تطوير السيطرةِ المشتركِة على النفِط األجنبيِ»   ص . 37-46.

 Daniel yergin, The Prize the epic quest for oil, money, power, the free press, New York 1992, P 24.  5



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

798

مليون برميِل ومن المحتمل بقدر 200 مليون من  النفط الخاّمِ ُكّل َسنَة، أضْف إلى هذا االحتمال بأنّه خالل 5 - 3 َسنَوات فقط فان 
إنتاج الواليات المتحدة الداخلي َسيَْبدأُ باالنهيار بسبب زيَاْدَة سرعِة الطلب وبسبب إعياِء أالحتياطيات.

الطاقة  لتوليد  النفطية  المنتجات  وإستعماِل  المحّرِك  النقِل  نمو  بسبب  بسرعة  تتُطّوُر  َكانْت  الَوقت  ذَِلك  في  األسواِق  تلك 
الكهربائيِة، وإستعماالت أخرى. وكان من المهم جداً معرفة كمية النفط في األسواق الخارجيِة والتي َكانْت تنمو، خاصة بعد إن 

تقدِّمت البحريِة البريطانيِة في 1912، بتحويل ُمعظم أساطيِل شحن العالِم ِمْن الفحِم إلى زيِت الوقود كمصدر للطاقِة6.

1 – 3 اإلحتياطيات العثمانية

المتزايدةِ  حاجاتِهم  إلْشباع  األوسِط  الشرق  إلى  وأالجنبية،  الرئيسية،  أالمريكية  النفط  شركات  مصالَح  دارَت   1920 بعد 
إلحتياطياته. 

وهذه المنطقِة كانت انذاك ال تَعطي وعدَا بكنز من النفِط فحسب، لَكنَّها َكانَت واحدة من المناطق التي ليست فيها موانَع سياسيةَ 
وخاّصةَ انها لَْم تَْبدُ منيعة. فاالمتيازات في هذه المنطقِة ُمنِحْت بعد 1920 للمناطِق الكبيرةِ، وتَْضمن في عدد ِمْن الحاالِت، كامل 
الطريقة  الرئيسيِة. وبهذه  الدوليِة  النفط  ِمْن شركاِت  بِعدّة  إمتلكْت  تابعة  كانت شركة  البالد، وحامل االمتياز عموماً  المنطقِة في 

اصبحت ُكّل ِمْن شركاِت النفط الدوليِة الرئيسيِة السبع مهتمة بنفط الدولة العثمانية.

قَْد  َكانوا  انهم  أَو  العثمانية  اإلحتياطيات  إلى  المباالةَ  أّما  األمريكية  الشركاِت  قبل  من  السيطرةِ  تقنيات  كانت  فقبل 1920 
أُحبطوا بشكل كبير في ُجهوِدهم إلكتِساب اإلحتياطيات في نصف الكرة األرضيِة الشرقيِة، بسبب االجراءآت التقييدية والسياسات 

االستعمارية ِمْن الحكومات الغربية وِمْن المصالح النفطيِة الخاّصِة. 

اما بعد 1920، أصبحت الشركات تهتم باإلحتياطيات العثمانية بشكل كبير، ودَفعَت بالمخاوِف الثنائيِة من نَْقص متوقّع للنفِط 
األمريكيِ ومن احتكار بريطاني هولندي لإلحتياطيات الغربية. 

هذا اإلهتماِم المتزايِد ُحفَّز أيضاً بالكلِف المتصاعدةِ للنفِط األمريكيِ واالكتشافات الحاليِة والمتوقّعِة لإلحتياطيات العثمانية 
الكبيرةِ والتي يَتحّمِل مالكيهم في تجهيز جاهز ِمْن النفِط الرخيِص، والذي يؤدي الى السيطرة على األسواِق المستهلكِة المهمِة7.

وهذا اإلهتماِم الُمتزايِد تُحّوَل إلى ُجهِد ناجحِ للشركاِت النفط األمريكيِة في إكتِساب اإلحتياطيات النفطية الكبيرةِ في أمريكا 
الجنوبية، وأساساً في فينزويال، وفي الشرق األوسِط. 

وهذه السيطرةِ على اإلحتياطيات العثمانية أُنجزْت من خالل استعمال تقنيتين، ملكية مشتركة وعقود طويلة المدى لبيعِ النَفط 
. ففي الشرق األوسِط، نُِسجْت مصالح شركاِت النفط الدوليِة السبع سوية بالملكية المشتركِة ِمْن الشركات التابعِة لهذه المشاريعِ  الخاّمِ
المشتركِة. وهذه الُمَشابََكة ِمْن السيطرةِ جاءت من خالل تأريخِ من المفاوضاِت الدبلوماسيِة السياسيِة والخاّصِة والتي ْسبقُت تشكيل 

منظمةَ الشركات الُممتَلَكِة والتابعِة معاً.

 وبتحليِل اإلدارةِ والسياساِت التابعِة لهذه الشركات. فان المصالح في الشرق األوسِط تكونت من خالل خمس ِمْن شركاِت 
للعقوِد،  الطويلة  . والفترة  الخاّمِ النَفط  لبيعِ  المدى  العقوِد طويلة  ِمْن خالل  بينهم مباشرةً  فيما  تشابكت  السبع والتي  الدوليِة  النفط 
والكميات العظيمة للنفِط التي تَضّمنتهاْ، والطبيعة غير العادية لطرِق التسعير وشروَط البيعِ، وإدراج البنوِد التي تُحدّدُ تسويق النفِط 

جعلت من هذه العقوِد تَمتدُّ أبعد بكثيًر وراء صفقات العمِل العاديِة.

ففي العراق فان ثالثة ِمْن الشركاِت البريطانيِة الجنسيِة كانت تسيطر على كامل اإلحتياطيات النفطية للعراق:

1. شركة نفط العراق المحدودة لها امتياز لمدة 75 َسنَة في محافظاِت بغداد والموصل شرق نهِر دجلةَ وقد منح لها في 1925  
بعد «احياء وتنقيح» االمتيازات التي َمنحت ِمن قِبل تركيا قبل الحرب العالمية األولى

2. شركة نفط الموصل. لها امتياز مدته 75 َسنَة في المنطقةَ التي تغطي غرب نهِر دجلةَ وشمال خّطِ العرض 33°، وَمنَح 
هذا االمتياز أصالً إلى شركة تطويِر النفِط البريطانيِ في 1933

     Daniel yergin, the prize the epic quest for oil, Op CIT. p 28.  6
7  تقرير اللجنِة التجاريِ اإلتحاديِ على الملكيِة العربية في الصناعة النفطيِة (1923) , ، يَْعرُض 15، رسالة شركة ستاندرد اويل (نيويورك) 24 شباط 1922. ص. 105
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3. شركة نفط البصرة المحدودة، لها امتياز مدته 75 َسنَة في المنطقةَ التي تغطي محافظةَ البصرة، َمنَح في 1938.

النفط  وشركة   %23  ،75 وهولندي)  (بريطاني  الملكية  الهولندية  شل  شركة  منقسمة8ُ:  الثالث  الشركاِت  هذه  ملكيةَ  وإّن 
االنجليزية - إاليرانية المحدودة (بريطانية) 75، 23% وشركة النفط الفرنسية (فرنسية) 75، 23% وشركة االنماء والتطوير 
(أمريكية) : 75، 23% والتي تتكون من: شركة ستاندرد اويل نيو جيرسي، 875.11 %  وشركة سوكوني  875.11 % وارنست 

كولبنكيان (وهو ارمني يحمل الجنسية البريطانيِة) %5

المجموع %00.100  

1 – 4 تركيز السيطرِة على الميراث النفطي العالمي.

تَْشمُل الصناعة النفطية ِعدّة مراحل منفصلة، فالمرحلة األولى هي استكشاف واكتشاف النفِط. وعندما يُكتََشُف النَفط الخاّم 
حيث يَِجُب أَْن يُنتََج - اي حين ينتزَع ِمْن األرِض-  ينَقَل إلى مصفاة التي تُحّوُل النفط الخامَّ إلى الُمنتَجاِت الصالحة لإلستعماِل. وفي 
بَْعض الحاالِت تكون المصافي واقعة قُْرب مصادِر اإلنتاجِ؛ وفي حاالت اخرى، فان النفط يُتحّرُك ِعدّة ألف من االميال قَْبَل أَْن 
يِصُل الى المصفاة. وِمْن المصفاةِ فان المنتجات التامة الصنع تَنتقُل إلى مخارجِ المبيعاِت الُمْختَِلفِة، وبشكل عام، فان هذه العمليات 

أدّْت بالصناعِة الى تصنيفها تحت أربعة عناويِن وظيفيِة: االستكشاف واإلنتاج، تصفية، نقل، وتسويق.

اي حينما نقول الميراث النفطي فاننا نعني هذه المراحل االربعة من استكشاف وانتاج وتصفية ونقل وتسويق وهذه المراحل 
اساسية في الصناعة النفطية ومتالزمة وال تقبل التجزئة ، اذ انه من الخطا االعتقاد في هذه الصناعة اننا نعني فقط االكتشاف 

النفطي في الدولة العثمانية.

اذ ان السيطرة على الصناعة النفطيِة الدوليِة تنقسمُ سيطرة الواليات المتّحدةِ، على الصناعة النفطيِة (بضمن ذلك اإلحتياطيات، 
إالنتاج، التصفية، النقل، والتسويق) وُكّل األغراض العملية، بين احتكارات الدول وسبع شركات نفطية عالميِة كبيرةِ، خمسة منها 

أمريكية واخرى بريطانيةَ هولنديةَ.

والسيطرة باالحتكار الحكومي هو مفهوم غربي لم يكن موجودا في الدولة العثمانية. ففي بَْعض البلداِن، حين تسيطُر السلطاُت 
والمثاَل  ممنوعة.  بالشركاِت  الخاّصِة  العمليات  تكون  والتسويق،  اإلنتاجِ  ِمْن خالل  النفطيِة  الصناعة  ُكّل مراحل  الرسمية على 
األكثر تمييزاً هو في روسيا السوفيتية، التي تتْحمُل الحكومة السيطرةَ الخاّصةَ على الصناعة النفطيِة في روسيا، ألبانيا، النمسا، 
تشيكوسلوفاكيا، هنغاريا، رومانيا، بولندا. ففي 1949، سيطرْت هذه البلداِن على 1.6 % ِمْن االحتياطيات العالمية وفّسرْت 4.8 

% ِمْن اإلنتاج العالمي 9.

ان سيطرة الشركات النفطية العالميِة السبع. على خاصية التحكم والسيطرة على نفِط العالَم. وهذه الشركات السبع هي التي 
والتي تتضّمُن خمس شركاِت أمريكيِة ستاندرد اويل نيو جيرسي، ستاندرد اويل كاليفورنيا،  الدوليِ  النفِط  تَجري أغلب اعماِل 
سكوني فاكيوم المحدودة، شركة نفِط الخليج، وتكساس. وشركتان بريطانيتان هولنديتان هما االنكلو- فارسية المحدودة، ومجموعة 

شل الهولنديِة الملكيِة. 

فهذه الشركاِت السبع تُسيطُر مباشرة أَو بشكل غير مباشر على أغلب اعماِل نفِط العالَم.

وتُمتدّدُ سيطرة الصناعِة بهذه الشركاِت السبع إلى اإلحتياطيات من خالل السيطرة على اإلنتاجِ، والنقل، والتصفية، والتسويق. 
وُكلّها تعمُل في ُكّل مرحلة من مراحل العملياِت، ِمْن اإلستكشاِف إلى التسويق. وإّن الحركةَ المثاليةَ للنفِط ِمْن المنتجِ حتى الُمكتََسِب 
ِمن قِبل المستهلِك النهائيِ تكون من خالل عائلة متعلّقة بالشركات. فالمبيعات التاّمة، والمساومة، وخاصية الممارساِت أالخرى ِمْن 
المشترين والباعِة المستقليِن تجعل السيطرة لَيسْت فقط من خالل الحصِص المتعلّقة بالشركاِت المباشرةِ، وانما ِمن قِبل الشركات 
ِمْن  مشتركة  وملكية  متَُشابِكة،  كمديريات  مباشرةِ  الغير  الوسائِل  خالل  من  وأيضاً  السبعة،  ِمْن  الفرعية  والمؤسسات  التابعة، 

مؤسسات فرعيِة للسيطرة على عقود شراِء النفط الخام، وتسويق أالتفاقيات.

8  الفصِل الرابع ِمْن اإلحتكار النفطي العالمي، «السيطرة مشتركة خالل التملك المشترك , شركة نفط العراق المحدودة، «ص ص. 47-112
اإلحتكار النفطي العالمي، تقرير موّظفوُن إلى اللجنِة التجاريِة اإلتحاديِة، أصدَر خالل مناقشة اللجنة الفرعيِّة على إحتكاِر المجموعة المختارةِ على األعمال الصغيرةِ، مجلس شيوخ أمريكي،   9

d Cong،sess 83 (واشنطن، 1952)، الفصل الثاني,»تركيز سيطرةِ الصناعة النفطيِة العالميِة، «ص 21-36.
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ان السيطرة على اإلحتياطيات النفطية الخاّمِ العالميِة تمت بعد نهاية الدولة العثمانية حيث امتلكت هذه الشركات النفطية السبع 
نةَ. والسيطرة على وسائِل اإلحتياطيات، في الواقع، هي السيطرة على  على 65 % ِمْن إحتياطيات العالَم من النفط الخاّمِ الُمَخمَّ

تجهيزات النفِط المستقبليِة10. 

وهذه الشركاِت امتلكت حوالي 82 % من ُكّل اإلحتياطيات األجنبية (اي إالحتياطيات خارج الواليات المتّحدةِ) وحوالي 34 
% ِمْن إحتياطيات الواليات المتّحدةِ (محلية). 

اي ان اإلحتياطيات األمريكية تمتلكها ستّة ِمْن الشركاِت الدوليِة السبع، وان شركة االنكلو – فارسية المحدودة، ال تعمُل في 
نصف الكرة األرضيِة الغربيِة. واما خارج الواليات المتّحدةِ، فان هذه الشركاِت السبع، سيطرَت على حوالي 92 % ِمْن االحتياطي 

ِن11.  الخاّمِ الُمَخمَّ

العالَم للنفط الخامَّ، وحوالي 99 % ِمْن الناتجِ  لذلك فان الشركات النفطية العالميِة السبع شّكلْت أكثر من نِْصف ِمْن إنتاجِ 
في الشرق األوسِط، وأكثر من 96 % ِمْن اإلنتاجِ في نصف الكرة األرضيِة الشرقيِة، وتقريباً 45 % في نصف الكرة األرضيِة 
بقيّة نصف الكرة األرضيِة الغربيِة فهو 5.80%. وهذه الشركاِت  الغربيِة. إذا استثنينا اإلنتاج أألمريكي، واما سهمهم ِمْن ناتجِ 

السبع لها 88 % ِمْن اإلنتاج العالمي الباقٍي12. 

1 – 5 السيطرة الُمتَعددة للقدرِة العالميِة.

فالعملية   . الخاّمِ للنفط  التصفية  السيطرةِ على طاقِة  ِمْن  االقتصادية  األهميِة  ِمْن حيث  اعظِم  القدرةِ  تعدد  السيطرة على  ان 
الُمتَعددة تُمّكُن الُمصفّي من الُحُصول على كمية أعظم ِمْن الُمنتَجاِت األعلى قيّمِة (على سبيل المثال، الغازولين بالمقارنة مع زيَت 

وقود المتبقَي) ِمْن الكمية الُمعطية ِمْن النفط الخاّمِ التي يُْمِكُن أَْن تُْحَصَل عليها بطريقِة التقطيِر تحت اإلدارةِ المستقيمِة للتصفية. 

للُمصفّي أيضاً من تَغيير أبعاِد ألنتاَج الُمنتَجاِت، وهذا يَعطي مرونةَ أعظَم إلى عمليِة التصفية.  عةُ  الُمتَصدِّ وتُمّكُن العمليةُ 
اضافة الى ذلك، انه بواسطة إستعمال الذي يُكّسُر العملياَت التي في الصناعة النفطيةَ قادر على إْنتاج الغازوليِن ذا األوكتاِن العاليِ 
فالعملية  وهكذا  البالستيِك.  ِمْن  والعديد  الصناعيِ  للمطاِط  األساسيةَ  األوليةَ  المواد  من  والتي هي  الكيمياويِة  المواد  ِمْن  والعديد 
عة َجعلْت الصناعة النفطيةَ مجّهَز مهَم ِمْن الُمنتَجاِت إلى الصناعاِت األخرى، وتركيز السيطرةِ على القدرةِ الُمتَعددة للعالَم  الُمتَصدِّ

. النفطي اثُّر على امتالك أوسع  لإلقتصاد العالمي ِمْن حيث السيطرةِ على طاقِة التصفية للنفط الخاّمِ

ولهذا فان السيطرة المتعددة للقدرة العالمية تتُرّكُز بدرجة أكبر في أيدي الشركات النفطية العالميِة السبع ِمْن حيث السيطرةُ 
. فقد إمتلكْت هذه الشركاِت السبع 17% ِمْن القدرةِ الُمتَعددة في الواليات المتّحدةِ، و53 % من تلك في  على التصفية للنفط الخاّمِ
نصف الكرة األرضيِة الغربيِة، و84 % من تلك في نصف الكرة األرضيِة الشرقيِة، و55 % من تلك في العالِم. إذا ما استثنينا 
قدرةِ الواليات المتّحدةِ وروسيا وَحملْت هذه الشركاِت السبع 85 % من القدرات الُمتَعددة في بقيّة العالِم، كما هو ُمقارن بـ77 % 

ِمْن طاقِة التصفية الخاّمِ لنفس المنطقِة13.

البحرية  بالناقالت  تْنقِل عادة  النفطية  فالمنتجات  للنفِط  الدوليِة  التجارة  ففي  العالميِة  النفِط  نقل  تسهيالِت  السيطرة على  اما 
وخطوط األنابيب المهمة في المناطِق حيث الحركاِت الممتدةِ على األرِض ضرورية وعملية؛ وهذا االستعمال يُحدّدُ بتَحريك النفِط 
الخاّمِ ِمْن إْنتاج المناطِق إلى محطات الماَء الطرفيِة أَو المصافي. وَكَما هو الَحال َمَع إالحتياطيات وإالنتاجِ والقدرةِ، فان تسهيالت 

نقل النفِط في الشرق االوسط كانت تَْحَت َسْيَطَرة شركاِت النفط السبع ايضا.

الكلي حوالي  التي وزنها  الُسفِن  ِمْن   134 امتلكت  تانكر، حيث  بريتش  المحدودة، وهم شركاَء  فارسية   – االنكلو  فشركة 
1400000 طَن ، والتي نقلت 2000000 طَن من نفط الشركة في ايران وهو ما يمثله حوالي 14%، وكذلك شركة دوتش شل 
الهولنديِة الملكيِة والتي نقلت أكثر ِمْن 4000000 طن كوزن كلي. وهكذا فان هاتين الشركتين األجنبيتيِن امتلكتا أَو سيطرتَا على 
 Golyer وMacNaughton، النفط العالمي، ديسمبر/كانون األول 1948, ؛ تقارير شركِة أصحاِب األسهم السنوية ل1949؛ نشرات شركِة، وإحصائيات نفِط القرِن العشريِن، ِمن قِبل دي  10

آذار 1949،ص. 37  
تقارير شركِة النفط العالمي السنوية؛ كانون الثّاني 1950؛ األسهم الصناعية المزاجية،1950؛ والنفط العالمي، تموز 1950 ,15  11

عِة في الواليات المتّحدةِ، كانون الثّاني 1, 1950.  طاقة تصفية الشركاِت الفرديِة في الواليات المتّحدةِ ِمْن مكتِب االعالم، تعميم معلوماِت 7578، مصافي نفط، بضمن ذلك الخطط الُمتَصدِّ  12
إحصائيات لنصف الكرة األرضيِة الشرقيِة، نصف الكرة األرضية الغربية أخرى والقدرة الكليّة ِمْن النفِط العالميِ، قضية مصفاةِ سنويِة، الجزء. 21، رقم. 8, 1950، وِمْن تقارير الشركاَت 

السنوية لـ 1949.
13   بيانات على قدرةِ الشركِة الفرديِة في الواليات المتّحدةِ ِمْن مجلِّة الغاَز والنفَط، اب 1950 ,23. البيانات األخرى ِمْن النفِط العالميِ، قضية مصفاةِ سنويِة، الجزء. 21، رقم . 8, 1950.
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تقريباً 30 % ِمْن الحمولِة الناقلِة في العالَم.

اما الشركاُت األمريكيةُ الكبيرةُ الخمس فقد شغّلْت أساطيُل ناقلِة كبيرةِ أيضاً. فشركة  ستاندرد اويل نيو جيرسي والتي امتلكت 
الخمس  2213000 طَن وزن كلي وشركة نفِط خليج التي إمتلكْت 617597 طُن كوزن كلي، وهكذا فأّن الشركاَت األمريكيةَ 
سيطرُت على حوالي 5 مليون طَن أَو أكثر ِمْن 20 % ِمْن أالسطوِل الناقل في العالَم. هكذا سيطُرت شركاُت النفط الدولية السبع 

على األقل على 50% ِمْن أالسطوِل الناقل في العالَم، وربما أكثر.

كذلك فان ُكّل خطوِط األنابيب المهمِة خارج الواليات المتّحدةِ ُممتَلَكة بنفس الطريقة الى الشركاِت السبع النفطية. وإّن اهم 
تلك الخطوَط أالنابيب للنفِط الرئيسيِة هي:

1. شركة النفط التركية  لَُها نظام خِط أنابيب الذي يَربط ِمْن حقِل كركوك في العراق إلى حيفا وطرابلس على البحر األبيض 
المتوسِط. إّن خطوَط كركوك حيفا تبلغ 621 ميَل، وخطوط كركوك طرابلس 532 ميَل. وشركة النفط التركية  كما َسيُظَهُر الحقاً، 

تَْحَت َسْيَطَرة شركاِت النفط الكبيرةِ االربعة.

2. شركة النفط االنكلو – فارسية تمتلُك تَمديد خطوِط األنابيب ِمْن إْنتاج الحقوِل في إيران إلى الخليج العربي. وهناك ِعدّة 
خطوط، وتَتجاوُز القدرةَ اليوميةَ الكليّةَ للنظاِم 500000 برميِل.

وهكذا فُكّل َخّط إنبوِب لنقل النفط مهِم في الوجوِد أَو من المشاريع الُمقتََرحِة فهو تَْحَت َسْيَطَرة شركاِت النفط الدوليِة الرئيسيِة 
السبع، بشكل منفرد أَو معاً.واما السيطرة على التسويق. فربما ال توجد في اي صناعةَ لمادة خاِم أخرى من حيث السيطرةُ على 
أَو على نحو فردي، هي منتجات نفطية من خالل  التسويق ترّكَز كما في النفِط. فُكّل سبعة ِمْن السوِق الدولية الكبيرة، أّما معاً 
الشركات التابعِة الُمْختَِلفِة والمؤسسات الفرعيِة في ُكّل المناطِق المستهلكِة المهمِة ِمْن العالِم ماعدا الواليات المتّحدةِ ودولها التابعة. 

وان ُكّل شركاِت النفط الرئيسيِة هي متكاملةُ، ِمْن اإلنتاجِ للنفط الخاّمِ الى تصفية، النقل، ومحطات الخزِن الطرفية، وأحواض 
ك ِمْن المنتجِ إلى  السفن، إلى تَوزيع البيع بالمفرِد والبيع بالجملِة وتَوزيع األجهزةِ. هي القاعدةُ، وهكذا فان المنتجات النفطية تتََحرُّ

المستهلِك بمختلف الوسائِل ضمن تدرج وظيفي في الشركة الواحدة.

وأّن لشركاَت النفط الدوليةَ السبع قواَت مهيمنةَ تقريباً في ُكّل األسواق الخارجية. واألمثلة واضحة حول سيطرتِهم للسوِق منذ 
العشرينيات في األسواِق المهمِة. وهذه السيطرةِ في المناطِق التسويقيِة المعيّنِة في ُكّل أجزاِء العالِم وستستمر بالسيطرةُ إلى فترة 
مابعد الحرب العالمية الثانيِة والثالثة. كذلك لشركاِت النفط الدوليِة السبع السيطرةَ إلى حٍد كبير على التسويق. ومثل هذه السيطرةِ 
تَْبدو ِلكي تَُكوَن حتميةَ لسبِب بسيِط هو أنه ليس هناك شركات أخرى تَعمُل في األسواق الدوليِة قادرة على تموين المنتجات النفطية 
بالكمياِت الكبيرةِ، وانما كان الجميع يعمل على القاعدةِ اآلمنِة الستكمال السيطرة من خالل اإلفراط في اإلنتاجِ، والتصفية، والنقل، 
ةَ هذه  وقد بَنْت شركاَت النفط الدوليةَ السبع منظماَت تسويقيةَ شاملةَ تَِصُل إلى استهالك كافة المناطِق في ُكّل أجزاِء العالِم. وإّن قوَّ

الشركاِت الرئيسيِة كبيرةُ جداً بالنسبة إلى ان تَُكوُن غير قابلة للتحدي عملياً.

2 – 1 الِعالقاِت المشاركة في صناعِة النفط بديال عن التملك السلطاني.

ان المدى الذي وصلته الصناعة النفطيِة الدوليِة التي تُمتَلُكها وتَْحَت َسْيَطَرتها الشركاِت الكبيرةِ بعد نهاية الدولة العثمانية. وتأثيَر 
هذه الشركاِت على عمِل النظام النفِطي العالَمي متزايدُ من خالل العالقاِت المتعلّقة بالشركاِت القَريبِة التي استحدثت فيما  بينهم.

فالملكية المشتركة وتحولها ِمْن شركة مستقلة تحت والية دولة واحدة الى شركات متعددة، فعمليات الشركات النفطية العالميِة 
المشتركة من خالل حصِص المشاركة الُمْختَِلفة في الشركة المستقلة والشركات التابعِة تُشّكُل هذه الحصِص الشراكاَت في المناطِق 

الُمْختَِلفِة ِمْن العالِم. 

فُكّل ِمْن الشركاِت لَهاُ ترتيب الشركة المستقلة والشركات التابعِة في أي ملكيِة تُشتَرُك مع واحدة أَو أكثر لدى الشركاِت الكبيرةِ 
األخرى. وتُزّودُ مثل هذه المشاركة الفرصةَ للدخول في متاهِة الملكية المشتركِة غير انها ضرورية للعمل المشترِك من حيث إتّخاذ 

القراراِت وهكذا رّكزَت الصناعة النفطية في أيدي عدد صغير ِمْن األشخاِص كسياسة عامة قَْد تْفَرُض بسهولة.

وإمتلكْت الشركاُت األجنبيةُ الرئيسيةُ إثنان أَو أكثر ِمْن شركاِت النفط الدوليِة السبع العاملة في الشرق األوسِط.
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وكان عقدَ العالقات المتبادلِة المتعلّقة بالشركاِت أحدثت من خالل الشركات التابعِة لها مؤسسات فرعيِة. ففي الشرق األوسِط، 
الملكية وإالنجليزية – إاليرانية قد ارتبطوا من خالل  الهولندية  كانت مشاركة شركة ستاندرد نيو جيرسي وشركة دوتش شل 

حصِصهم المشتركِة في شركة النفط التركية.

الكويت؛ وكانت ستاندرد اويل كاليفورنيا وتكساس  في امتالك نفط  الخليج واألنجليزية - إاليرانية معاً   واشتركت شركة 
شركاء لهم وكذلك ارتبطت ستاندرد نيو جيرسي وسوكوني   من خالل تشكيل شركة ارامكو وفي تأسيس شركة النقل العثمانية ، 

وشركة خط االنابيب.

تُمثُّل تسجيال  ال  المشتركةَ  الملكية  الشركاُت ذات  الملكيِة، وهذه  الهولنديِة  امتلكت مجموعِة دوتش شل  فقد  اما شركة شل 
شامال؛ وال يَتضّمن بالضرورة ُكّل الملكية المشتركة المهمة وانما عالقاِت الملكية المشتركِة كافية لرؤية شركاِت النفط الدوليِة انها 
لَْم تتُشابْك فقط في عملياتِها في الواليات المتّحدةِ وكندا، ولكن أيضاً كانت َمْشغُولة في العملياِت المشتركِة بالعديد ِمْن شركاِت النفط 
المحليِة الكبيرةِ األخرى.وهذه العالقاِت المشاركة مهمة في أنّهم يُوّسعوَن منطقةَ السيطرةِ المحتملِة التي قَْد تُمارُس بشركاِت النفط 

الدوليِة. لكن من المهَم أيضاً نوُع الشركِة من خالل أَّي عالقة للملكية المشتركةَ التي ستُْنَجز. 

والحقيقة أّن الشركات ُمهتّمة ايضا ببراءاِت اإلختراع والعملياِت التقنيِة الشائعة بين الشركاِت الُممتَلَكِة معاً. واما التقنية والنقل 
فهي نقاَط إستراتيجيةَ في صناعِة النفط لُمَماَرَسة الَحدّ األعلى ِمْن السيطرةِ.

اما االدارات الُمتَشابِكة بين الشركات النفطية العالميِة. من مجالس لإلدارة التي تُديُر متاهةَ الشركاِت األجنبيِة، والتي تَمتلُك 
معاً شركاِت النفط الدوليِة الرئيسيِة، ويَعطي فرَص تنظيميةَ للعمل المشترِك ومؤسسِة لصناعة سياسة نفِطية مشتركِة في كافة أنحاء 
العالم. ولَيَس جميع االدارات الُمتَشابِكة هاّمة؛ فالبعض قَْد تُكون عرضية. ومع هذه الحقيقة في الصناعة النفطيِة فانها تْجعُل من 

الممكن لمجموعة صغيرة ِمْن األفراِد من ُمَماَرَسة نفوِذ غير عاديِ على العملياِت وسلوِك الصناعةَ. 

قبضةَ  في  الدوليِة  إالداراِت  مدراِء  ِمْن  كبير  عدد  الى  إليها  يشاُر  الرئيسيِة  النفط  بين شركاِت  اإلداراَت  تُشابُك  مدى  وإّن 
الشركاِت المتعدّدةِ وفي الشركات التابعِة. فعلى سبيل المثال، مدراء ستاندرد نيو جيرسي وشركة سوكوني، الذي يُقّرراِن سياساَت 

شركة ارامكو، هم نفس الرجاِل الذين يُساعدوَن في تَشكيل سلوِك شركة النفط العراقية. 

واما مدراء شركة أالنجليزية -  إاليرانيِة فهما اللذان يُساعدُون في َعَمل سياسة النفِط العالميِة في العراق وإيران، ويُشارُكون، 
سويّة مع المدراِء في الخليجِ، في تخطيط السعِر وسياساِت إنتاج نفط الكويت. وان اإلداراَت في شركات الشرق األوسِط التابعِة 
الى مدراِء الشركات المالكِة، وألنهم مدراَء الشركات المالكِة، فان هؤالء األفراِد أنفسهِم قادرين على التَأثير على القراراِت فيما 

يتعلق بالعملياَت للسياسة النفطية في العالم.

ان السيطرة على صناعِة النفط الدوليِة ترسخت بشكل كبير في أيدي سبع شركاِت متكاملِة. وهؤالء يُسيطروَن على معظم 
اإلنتاجِ والتسويق النتقال النفِط في التجارةِ الدوليِة. يَجري الكثيُر من استقرار وتجّمعات هذه الشركاِت السبع ومؤسساتهم الفرعيِة 
لعملياَت مشتركةَ في أكثر أجزاِء العالِم. أربعة منهم تمتلك أكثر من 70 % ِمْن أسهِم شركة النفط التركية  المحدودة، والتي، تباعاً، 

تسيطُر على ُكّل نفط العراق .

ان الملكية مشتركة ِمْن شركات مستقلة أصبحت واسعة االنتشار أكثُر في الصناعة النفطيِة الدوليِة ِمْن أّي مجال آخر ِمْن انواع 
التجارة والصناعة االخرى. حيث تَستعمُل شركاُت النفط الدوليةُ الرئيسيةُ تقنيةُ الملكية المشتركةَ في إْجراء العملياِت األجنبيِة. وهذا 

يتركز بشكل خاص فيما يتعلق بسيطرةِ الخطوِط وشركاِت اإلنبوِب التي تَْحمُل براءاَت اإلختراع على العملياِت التقنيِة. 

ان أهمية هذه الدرجِة العاليِة من التركيِز لمشكلِة اإلحتكاَر تَْكمُن في الحقيقة بأّن التملك المشترِك يسّهُل التطويَر ويراعي 
االتفاقيات الدوليِة بخصوص السعِر وسياساِت اإلنتاج. وفي الحقيقة، فان هذا النوع من االتفاقيات الدولية للشركات المتعددة جعلت 
لها ميزة اخرى وهي القابلية المتميزة لالستمرار والتطور وكذلك القدرة على صنع السياسات واالتفاقات ليس على الجانب النفطي 

واالقتصادي فحسب وانما على الجانب السياسي ايضا .

ومن هنا يمكننا ان نفهم ونقرر مسالة تحديد انتاج النفط الذي كان تابعا لالراضي العثمانية المستمر لطوال قرن من    
احتياطيا  جعله  على  واالتفاق  ارامكو  لنفط  األكبر  المنافس  بقي  النه  وذلك  واالقتصادية  السياسية  الظروف  تغير  رغم  الزمان 
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استراتيجيا للعالم ولالتحاد الشركات النفطية لما يمثله نفطه من غزارة لإلنتاج بالنسبة للبئر الواحد ونوعية نفطه وسهولة استخراجه 
كذلك لموقعه المتميز.

2 – 2 تأسيس وريثة النفط العثماني 

ان فشل شركة النفط التركية المحدودة في ضمان االمتيازات في البحرين والسعودية يَِجُب أَْن ال يْحجَب حقيقةَ بانها كانت 
أعظم وانجح شركة في الشرق األوسِط، حيث نجحت في إغالق الباِب المفتوحِ في العراق عن الغرباِء من المنافسين الرئيسيين 

لالمتيازات .

 ان تأريخ تطوير شركة النفط التركية المحدودة كوريثة للنفط العثماني يشير بوضوح الى تطوِر نظام السيطرةِ المشتركِة من 
خالل الملكية الجماعيِة. وبالتشغيل خالل آليِة الملكية الجماعيةَ، وان الشركات الدولية الرئيسية المشاركة فيها َكانْت قادرة عملياً 

إلعاقة المنافسِة.

لإلْنتاج  َكانَت شراكة جوهرية  وانما  االرباح ومستقلة فحسب  تعمْل كشركة لصنع  لَْم  المحدودة  التركية  النفط  وان شركة 
وإالشتراك بالنَفط الخاّمِ بين مالكيه. وأبقْت أرباحها بمستوى إسمي نتيجة لممارسِة بعض الضغوط عليها وحافظت على السعر 
الحكومِة  إلى  الشركة  ضريبِة  مسؤوليةَ  تخفَّض  التي  المتطلبات  كافة  ممارسة  مع  العراقي  للخاّمِ  إعتباطي  وبشكل  المنخفَض 
يَْنتُج فقط ِمْن عملياِت  البريطانيِة وَسمَح لها بالتصفية وبتسويق الشركات التابعِة ِمْن المجموعاِت لجعل السهِم الرئيسيِ لألرباحِ 

شركة النفط العراقية المحدودة.

يَعُودُ أصِل شركة النفط التركية المحدودة مبكراً إلى عام 1900 ، هو ما أَْصبََح مهَما في دوائِر النفِط العالميِة اال إن الترتيباَت 
التقييديِة للحرب العالمية األولى جاءْت مبكرة في حياةِ الشركِة واصبحت إتفاقية وزارةَ الخارجية البريطانية عام 1914. من القيود 

الهاّمة التي لَْم تُطّوْر الشركة حتى منتصف العشريناِت.

(وشركة النفط التركية المحدودة هي شركة قابضة األصل وشركة تشغيل. وحصلت على امتيازها األول في العراق في 
1925 بتحديّدَ منطقة كليّة في 192 ميِل مربّعِ (24 قطعة مساحتها 8 أمياِل مربّعِة)14.

2 – 3 المجموعة األمريكية في الوريث للميراث العثماني

النفطية في الشرق األوسِط، َوضعوا  النفط األمريكية مهتمة باإلمتيازات  العشرينات، وعندما أصبحْت شركات  في أوائل 
وفي  المفتوح»  «الباب  بسياسة  سمي  خاصة  والعراق  االوسط  الشرق  امتيازات  إلى  الدخول  في  لعملهم  عظيماً  واساسا  تأكيداً 
الحقيقة، كان العَمَل بقبول هذه السياسِة شرطا ضروريا الشتراِكهم في شركة النفط العراقية المحدودة. وَكانوا بشكل فعال ورسمي 
مدعومين من قبل الحكومِة األمريكيِة التي نّظُمت سياسة «الباب المفتوح» وتُرجمتْها بشكل واسع لتكون ضمان الحريِة ألّي شركة 
النهريِن.  في بالد ما بين  التي تحت اإلنتداِب، وخصوصاً  المناطِق  للُحُصول، وبدون تمييِز، على إمتيازات نفطية في  امريكية 
وُصّمَمت للتَرويج وللمنافسِة النشيطِة بين الشركاِت الُمْختَِلفِة لإلمتيازات النفطية ولَمْنع مؤسسِة واحدة وغير امريكية من إحتكار 
المشيخاِت الصغيرةِ على طول ساحِل  ِمْن  ِعدّة  تَغّطي  التي  لتْحصُل على ُرَخَص اإلستكشاَف واالمتيازات   ،(Trucial القراصنة العثمانية (ساحل  النفِط في االمارات  1 خالل تطويِر   14
،Trucial بضمن ذلك اُّم القويين، ودبي والشارقة، راس الخيمة، أبو ظبي، وعجمان. وُكّل هذه المشيخاِت تَمتدُّ على طول الخليج العربي وتُجاوُر ساحل العثمانية السعودية على الخليج 
العربي. وفي أيلوِل 1936، شّكلَت شركة النفط العراقية المحدودة شركة تطويَر نفِط (ساحل Trucial)، المحدودة ، وهي شركة تابعة ،Petroleum Concessions المحدودة، لَحْمل 

    Trucial هذه االمتيازات والُرَخِص الُمْختَِلفِة. وإبتداًء ِمْن 1950 لم يكن هنالك اي نفَط َكاَن قَْد إكتشَف في أّي ِمْن مشيخاِت ساحِل
رةِ. في مايس 1944 ,14، الشركة، تطوير نفِط (ُعمان وظفار)، المحدودة، مارسَت  اإلتفاقيات زّودْت لفترةِ خياِر خاللها الشركِة يُْمِكُن أَْن تَأْخذَ في أي وقت كان تنازل على المناطِق المؤجَّ  
حقوقَها تحت الخياِر وإكتسبْت تنازل على المناطِق. هذا االمتياز، مثل العديد ِمْن اآلخرين َحملوا ِمن قِبل آي بي سي، ل75 سنِة ويَعطي الشركةَ الحّقِ الخاّصِ للبَْحث عن، يَستكشُف، مثقاب، 
  , op. cit.المحدودة cit. ، وIraq petroleum .صo , المحدودة، وشركات تابعة Iraq petroleumمنتج، يَنقّي، يَبِيُع، ويُصدُّر أّي نفط خاّم َوجدَ في المناطِق (مالحظات على شركة

، ودقائق ِمْن إجتماع مجموعِة مايِس 5, 1949، و9 يونيو/حزيراِن 1949، ويوليو/تموز 1950 ,13). 
رةِ  اما الشركة التابعة األخرى لـ،Petroleum Concessions  المحدودة فهي شركة تطوير نفِط (ُعمان وظفار) المحدودة، ودُِمَجت في 1937 لغرِض إْجراء عملياِت في المناطِق المؤجَّ  
ِمْن ُعمان وظفّار، الذي َكاَن قَْد ُحِصلت عليهَ في حزيران 1937 ،24، باإلتفاقياِت بين سلطنِة مسقط وُعمان وPetroleum Concessions، المحدودة وإبتداًء ِمْن 1950، لم يكن اي 
نَفط خامَّ قَْد إكتشَف في ُعمان أَو ظفّار وفي شباِط 1938،اسست شركة  Syria Petroleum المحدودة، وهي أيضاً فرعا لشركة Petroleum Concessions، المحدودة، وُمنَِح امتيازا 
لمدة 75 َسنَة وإنتهى بحوالي 60،000 ميَل مربَّع ِمْن األرِض السوريِة. وهذه المنحِة ُصدّقْت ِمن قِبل المندوب السامي السوريِ في آذار 1940 ،25 قبل ان تصل الحرب العالمية الثانيِة 
اليها، وكان قد ُحِفرْت عدد ِمْن اآلباِر الضحلِة وبضعة آبار إختباِر عميقِة في سوريا، لكن ُكلّها َكانْت غير منتجة. وأثناء الحرِب علق ُكّل الحفر والعمل الجيولوجي . وفي 1943، ُوقّعْت 
إتفاقية تعليِق من قبل الشركة والحكومة السورية. وخفّفَت عن الشركِة ُكّل اإللتزامات تحت إتفاقيِة االمتياز، ماعدا دُْفعاِت أجرةِ سنويِة، وحتى سنتين بعد تَْوقيع الهدنِة بين بريطانيا العظمى 
وألمانيا. وأَخذَت شركة النفط العراقية المحدودة ِعدّة َسنَوات للُحُصول على موطئ قدم في األردن. في شباِط 1938 شّكلَت شركة النفط العراقية المحدودة شركة تطويَر نفِط (عبر األردن)، 
المحدودة، وهي شركة تابعةPetroleum Concessions، المحدودة، للتَقديم طلب للحصول على تنقيب الُرَخِص في عبر األردن. وقُدّمْت سبع وثالثون رخصة طلب لها ولكن لم يمنح 
شيئ. في مايِس 1947، َحصلَت الشركةُ على امتياز لمدة 75 َسنَة في األردن. بالرغم من أن بَْعض العمِل الجيولوجيِ والجيوفيزيائيِ اال انه لم تُحِفر آباَر وكذلك الحال في لبنان وفلسطين. 
اما الشركات التابعة المتنوعة والمؤسسات الفرعية. فباألضافة إلى شركات منح االمتيازات وُرَخَص إستكشاِف النفِط، فقد شّكلَت شركة النفط العراقية المحدودة شركات تابعة إلْجراء النقل 
 Societe Industrielle ؛ ولِصناَعة القيِر في سوريا(المحدودة ،Iraq Petroleum Pensions) وإلدارة برنامج راتب تقاعدي (المحدودة Iraq Petroleum Transport) الجوي

.Lattique des et Petroles.
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حقوِق النفِط15. 

غير ان سياسة «الباب المفتوح» أُغلقَت بحدود وبشكل تدريجي بواسطة سلسلة من األَْفعاِل المتعّمدةِ والمنّظمِة من ناحية 
مالكين شركة النفط العراقية المحدودة. وأّول هذه األَْفعاِل َكانْت إتفاقيةَ االمتياز بين شركة النفط العراقية المحدودة وحكومة العراق 
في آذاِر 14، 1925، والتي َجعلتْها مستحيلة عملياً بان جعلت المنافسة للُحُصول على إاليجار أَو االمتياز في المناطِق التي َكانْت 
َمْفتُوحة للعَْرض التنافسيِ في العراق وان تكون محصورة على اعضاء شركة النفط العراقية المحدودة حصرا ودون اي استثناء. 
العراقية  النفط  الُمغلِق، َمع أعطاء شركة  الذي يَْعرض إلى العَْرض  المزاِد  أَو  ِمْن الجمهوِر  المناطِق ُغيّرْت  المنافسة لهذه  وان 

المحدودة السلطةَ لفَتْح العروِض الُمغلقِة واعطاء الحوافز.

وبينما تشير سياسة «الباب المفتوح « الى ُمنَِع شركة النفط العراقية المحدودة ِمْن االَعتراْض على المنافسات الّتي َستُْعَرُض 
. وهذا المنعِ، ُحِذَف ِمْن إتفاقيِة االمتياز 1925. وهكذا فان شركة النفط العراقية المحدودة سيطرت تحت إتفاقيِة  في المزاِد العاّمِ
االمتياز على ُكّل اإليرادات التي تعَْرض والتي َكانْت تَْذهَب إلى شركة النفط العراقية المحدودة وإمتلَكت الحّق، على االعتراض 
على أّي عرض ُمقَدَّم، لَمْنح االمتياز نفسه. وعندما وقّعْت المجموعاَت إتفاقيةً في 1928 والتي تَْحرُم التمويل وافقْت الشركة على 

فِة أالخرى في ما عدا من خالل شركة النفط العراقية المحدودة . أَْن ال تَُكوَن مهتّمة باإلنتاجِ أَو شراِء النفِط في المنطقِة الُمعَرَّ

 واَغلقت سياسة «الباب المفتوح» على الجميع طالما أنَّ نشاطاتهم الخاصة تُعلّقْت بها. وأخيراً فان إتفاقية االمتياز 1931 
اَغلقْت الباَب لَيسْت فقط على المجموعاِت أنفسهم، لكن على ُكّل اآلخرين أيضاً بإزالة ُكّل إالشارات إلى إختيار المنافسات الّتي 

َستُْعَرُض على باقي الشركات، وهكذا يَعطي لشركة النفط العراقية المحدودة إحتكار على منطقة كبيرة من العراق.

وأثناء الفترةِ بين 1922 و1927،، وعندما َكانْت «سياسة الباب المفتوح متقدّمةَ أوالً على كافة السياسات االخرى، حدثت 
تغييرات جذرية في حالِة النفِط العالميِة. فكانت هناك مخاوف نَْقِص النفِط الذي َكان واسع اإلنتشار جداً في الواليات المتحدة وكان 
البحث عن فائض النفِط مجاال للتَنَافُس لتطويِر مصادِر النفِط، ودارْت الشركاَت الدوليةَ إنتباَهها إلى الناتجِ الُمحدِّد وان يُتخّصصوا 

في انتاج النفَط العالمَي .

ودخلت المجموعِة األمريكيِة في 1928 إلى شركة النفط العراقية المحدودة، واصبحت واحدة من أربع شركاِت النفط الدوليِة 
للمرة األولى في عمل  الكبيرةِ (شل الهولندية الملكية وشركة إالنجلو-إاليرانية، وشركة ستاندرد نيو جيرسي، وسوكوني ُوّحدَ 
مشترك. والمجموعة األمريكية، اندمجت من خالل شركِة تطويِر الشرق األدنى). إن إي دي سي، سويّة مع شل الهولنديِة الملكيِة 
واإلنجلو-إيرانيِة والفرنسية، وَشملَت المجموعاَت الرئيسيةَ الثالث الَسْيَطَرة الضروريةَ على تَشكيل السياساِت والتشغيل في شركة 

النفط العراقية المحدودة.

َكانْت إتفاقيةَ الَخّطِ االحمر 1928، ميّزة تقييدية مهمة لشركة النفط العراقية المحدودة والتي َمنعْت مجموعاَت عضوة من ان 
تتنافُس مع أنفسها وَمع شركة النفط العراقية المحدودة للحصول على امتيازات في منطقِة ضّمنْت أغلب اإلمبراطوريِة العُثمانيِة 
القديمِة. ولقد كانت هذه اإلتفاقيِة مثاُل بارُز لمجموعة تقييدية للسيطرةِ على جزء كبير ِمْن تجهيز النفِط العالمَي ِمن قِبل مجموعة 

من الشركاِت سيطرُت على السوق العالميِة لهذه السلعِة. 

وبالرغم من أن المنافسين األقوى إلتفاقيِة الَخّطِ االحمر َكانوا الفرنسيين وكولبنكيان، اال ان الكبار الثالثة لَْم يُعارْضوا بشكل 
كبير مالحظات المجموعة األمريكية.

وأعطت اتفاقية الَخطُّ األحمُر حمايةُ كافيةُ ضدّ العمِل المستقِل للمجموعاِت ضمن شركة النفط العراقية المحدودة، كما أثبتَت 
رفِضها للَسماح لشركِة نفِط الخليج ِمْن ُمَماَرَسة خياِرها لِشراء امتياز النفط في البحرين وكان هناك منفذ في اإلتفاقيِة في أنّه ال يَْمنْع 

الشركاء ِمْن ادارة االمتيازات ضمن منطقِة الَخّطِ االحمر16.

15  االمتياز َكاَن أَْن يُقدَّم إليه ُكّل سوريا مع الشمال المتوازي يَْعبُر دمشق، ماعدا أرِضSandjak  ِمْن .Alexandretta ثلثي المنطقِة األوليِة َكانْت ُمْستَْسلمة خالل 25 سنة والثُلث في 
نهايِة الَسنَِة الثالثِة وثُلث في نهايِة الَسنَِة الخامسة والعشروِن (مالحظات على شركة.Iraq petroleum المحدودة، وشركات تابعة ، مجموعة اإلتفاقياِت، إتفاقيات، ووثائق).

16  اإلحتكار النفطي العالمي، تقرير إلى اللجنِة التجاريِة اإلتحاديِة، أصدَر خالل اللجنة الفرعيِّة على إحتكاِر النفط العالمي، مجلس شيوخ أمريكي، d Cong. sess 83 (واشنطن، دي 
سي، 1952)، فصل 5, «ملكية جماعية أخرى في الشرق األوسِط، «ص ص. 113-136
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2 – 4 االحتكار والخزانة السلطانية:

في الرابع عشر من كانون الثاني عام 1920 وبايحاء من شركة ستاندرد اويل وتشجيعها اصدر السلطان وحيد الدين فرمانا 
اعاد بموجبه الى الخزانة السلطانية الخاصة جميع الممتلكات والمؤسسات والمزارع واالمتيازات التي كان السلطان محمد رشاد 
قد نقل ملكيتها سنة 1909 الى وزارة المالية ولم تكتف الشركة االمريكية بهذا الفرمان وانما دعمته بمرسوم تشريعي وقع عليه 

جميع الوزراء17. 

في  تشارك  ان  لها  يحق  انه  فيها  ذكرت  الخارجية  الى  مبادىء  وثيقة  الكبرى  السبع  االمريكية  النفطية  شركات  وأرسلت 
المفاوضات النفطية وان ترسل موظفيها لبدء العمل في حقول النفط في العراق او في حقوق التنمية 18. (وان هذه الشركات على 

استعداد للتعاون مع الخارجية في رسم االستراتيجية حول مسالة االنتداب على العراق االمتيازات النفطية فيه)19.

من  فرق  الرسال  مستعدة  بانها  الخارجية  وزارة  امريكية20  شركات  سبع  تمثل  جماعة  أبلغت   1921 الثاني  تشرين  في 
الجيولوجيين والمهندسين الى العراق الجراء مسح جيولوجي استطالعي فلما قدمت طلب الى وزير الخارجية ابلغوا بانه حالما 
يصل علم الى الوزارة بان السلطات البريطانية في تلك البالد اخذت تمنح او انها قد تمنح اجازات للتحري في العراق فستعلمهم 
بذلك. وفي حين وجهت شركات النفط االمريكية جل مساعيها عن طريق المراجع الرسمية فقد كانت في الوقت نفسه (تبحث سرا 

عن امكانية شراء ما يملكه البنك االلماني من الحقوق في امتياز العراق في شركة النفط التركية)21.  

ولما رفض البريطانيون السماح لشركات النفط االمريكية بارسال فرق للتحري الى العراق في 1919 نشب نزاع ديبلوماسي 
تبودلت خالله سلسلة من المذاكرات واالحتجاجات الديبلوماسية بين الحكومتين وكان النزاع يدور حول القواعد التي يجب ان 
تطبق في االراضي المشمولة باالنتداب وكان يكمن وراء ذلك صراع حول منابع النفط في العراق تسنده بقوة الحكومة االمريكية 

والحكومة البريطانية22.

نزاع  الى  ريمو  سان  اتفاقية  توقيع  وكذلك  البريطاني  باالنتداب  المشمولة  االراضي  في  للنفط  البريطاني  االحتكار  ادى 
ديبلوماسي شديد وطويل بين الحكومتين البريطانية واالمريكية على منابع النفط في الشرق االوسط  فشنت الحكومة االمريكية من 
خالل وزير خارجيتها كولبي وبعده  هيوز حربا ديبلوماسية شديدة على البريطانيين حول حقوق الشركات االمريكية في االشتراك 

باستثمار منابع النفط في العراق)23 .

واوضح السفير االمريكي بان ادارة فلسطين والعراق خالل مدة االحتالل العسكري قد اسفرت عن وضع مراسالت عدة 
بين حكومة الواليات المتحدة وبريطانيا العظمى بشان االمور التي اوجدت تاثيرا سلبيا في الراي العام االمريكي وذلك ان موظفي 
الحكومة البريطانية في العراق قد ساعدوا وعاضدوا شركات النفط البريطانية بينما تلك المساعدات لم تعط الى الشركات االمريكية  

 .

وكان هناك فرق بين انتاج النفط في الواليات المتحدة في ذلك الوقت وانتاج النفط في بريطانيا العظمى  فالواليات المتحدة 
تملك واحدا من اثني عشر من منابع النفط في العالم فقط وان منابع نفط جميع االمم لم تستخرج لالستهالكات االجنبية كما هي الحال 

في الواليات المتحدة  وان امور انتاج النفط والتزود منه بقدر مالها من مساس بمصالح الواليات المتحدة الداخلية24.

االنتداب  اراضي  المتساوية الدارة  الفرص  مبدأ  البريطانية على  الحكومة  مع  الدبلوماسي  في خطابه  ديفس  السفير  اصر 
وبخاصة ادعاء شركة النفط التركية في وادي الرافدين واكد رفضه نسبة  25% التي تحتفظ من قبل مرشح الحكومة البريطانية 
على ان تحول الى المصالح الفرنسية حسب اتفاق سان ريمو مع العلم بان اتفاقية سان - ريمو لم تعترف بها الحكومة االمريكية 

حسب معاهدات الحلفاء. 

من جانب اخر فالعراق عامر بالمعادن والخامات الالزمة لكثير من الصناعات ولكن كان الجهل يحول دون استخدامها كالنفط 
اإلحتكار النفطي العالمي، المصدر نفسه – ص 12.  17

 TA 890 .0  6363/49 18  من رسالة شركة ستاندرد اويل الى الخارجية  24/12/1921 ورسالة في 11/1921/3 ورسالة وزير الخارجية ردا على تلك الرسائل في 22/11/1921 برقم
890 g . o1 /27  شركة ستاندرد اويل – نيويورك – 1922/6/6 رقم  19

وهي شركات )ستانرد اويل نيو جيرسي وستاندرد نيويورك ووشركة نفط المكسيك وتكساس والخليج واتالنتك سنكلير (.  20
تقرير لجنة التجارة االتحادية : مصدر سابق – ص 12.  21

د. قاسم احمد العباس. مصدر سابق ، ص ص : 55 – 54.  22
المصدر نفسه – ص 68.  23

قاسم احمد العباس، مصدر سابق، ص55.  24
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والكبريت والنحاس والرصاص وكانت هذه المعادن محط انظار االوربيين منذ القرن التاسع عشر. وكانت الثروة المعدنية في 
العراق لم تطور حتى هذه الفترة ولم  يكن احد يعرف مداها وبسبب الصعوبات في النقل وقلة الخبرة مع الظرف المعقد للبلد يجعل 

من الصعب تطويرها او ان يكون مستقبلها  واضحا في المستقبل. 

(ويؤكد الجيلوجيون ان هنالك مناطق صغيرة من البالد التوجد فيها ثروة معدنية وقلة يعرفون ان القسم الشمالي من العراق 
يحتوي على الحديد والفحم والذهب والرصاص وهذه جميعا لم تستغل من قبل) ( ومن سنوات قليلة اكتشف الفحم الحجري في  
كفري ولكن نوعيته رديئة اما القير والجبس والملح فهو مكتشف ولالستغالل المحلي ويستعمل المرمر المستخرج جنوبي الموصل 
للبناء منذ سنوات عديدة وبعضه يستعمل في بغداد واالخر يصدر الى الهند، وعلى العموم فالصناعات المعدنية صغيرة في البلد 

وهي موضوع للتطور)25 .   

الخاتمة:

ان الميراث النفطي العثماني مرتبط بتاريخ النفط في العراق وتركيا وسوريا وفلسطين وهو يعود الى العقد االخير من القرن 
التاسع عشر عندما وضع كولبنكيان – وهو تاجر ارمني – تقريرا شامال حول االمكانات النفطية في العراق وادى هذا التقرير 
الخاصة والذي  الخزينة  الى  المعادن  العراق من وزارة  الى ان يحول ملكيات واسعة من اراضي  الثاني  الحميد  بالسلطان عبد 
بعد ذلك تنامى االهتمام في امتيازات 26 نفط العراق بين المصالح البريطانية وااللمانية وكذلك امتيازات السكة الحديد ثم دخول 
الواليات المتحدة بشكل مباشر قبل وبعد الحرب العالمية االولى. وقد حدثت محاوالت عديدة بين عامي 1904 و1912  من قبل 
كل من االلمان واالنكليز من اجل الحصول على تاكيد مطاليبهم في نفط العراق وكان في عام 1908 قد اسس دارسي27 شركة 

للتنقيب على النفط في ايران ونقل جميع ادعاءته في نفط العراق وايران الى شركة النفط االنكلو – فارسية المحدودة.

 وفي عام 1910 اسست مؤسسة جديدة هي البنك الوطني التركي وكان كالوست كولبنكيان مديرا لمجلس ادارة البنك وطرح 
حال مرضيا لجميع االطراف حول حقوق النفط في العراق بالتعاون مع المصالح االلمانية وطبقا لهذا توصل الى اتفاق بين البنك 
الوطني التركي والبنك االلماني الذي يسيطر على سكة حديد بغداد – برلين 28 النشاء شركة مسجلة في لندن تكون حصة البنك 
االلماني 25% من االسهم براسمال قدره 08000 باون في الحادي والثالثين من كانون األول 1911 وباسم شركة االمتيازات 

االفريقية الشرقية وفي الثالث والعشرين من تشرين األول عام 1912 سميت بشركة النفط التركية 29. 

لقد تاسست هذه الشركة ودخلت ميدان التاثير واالحتكار بعد الحرب العالمية االولى واسست هذه الشركة ونظمت لكي تكون 
(نموذجا حيا لنمو السيطرة المشتركة)30. فقد استطاعت الشركات الدولية الكبرى ان تحد المنافسة تحديدا فاعال بواسطة عملها 
عن طريق جهاز قائم على التملك المشترك ولم تكن شركة نفط العراق تدار باعتبارها شركة مستقلة تتوخى الربح وانما كانت في 
جوهرها مشاركة النتاج النفط الخام وتوزيعه بين المساهمين فيها وقد حددت الشركة ارباحها بمقدار اسمي نتيجة للتعامل الذي 
اتبعته باستيفاء من الجماعات المساهمة فيها سعرا واطئا للنفط الخام وان تاريخ شركة نفط العراق وان بداء في السنوات االولى من 
القرن الحالي اال انها لم تصبح ذات تاثير فعال اال بعد الحرب العالمية االولى وقد بدات الترتيبات االحتكارية في مستهل حياتها. 

هذه الشركة اديرت شوؤنها بحيث31 ( تتجنب فيه اية دعاية قد تعرض الخطة الطويلة االمد او مصالح الجماعات الخاصة  
الى الخطر ) لذلك فان هذه الشركة32 ال تبيع نفطها بالسوق الحر وانما توزعه على المساهمين فيها بدون ربح بل تتقاضى منهم 

الكلفة زائدا ضريبة الدخل البريطانية والمصاريف االخرى. 

اخذت الشركات االمريكية تعنى الول مرة بامتيازات النفط في العراق33 بعد 1919 كانت تؤكد كثيرا على ما كان يسمى 
القنصلية االمريكية – بغداد – 20/6/1922  25

يعني مصطلح االمتياز منح االنتفاع او االجازة او التمليك او الهبة او االحتكار او الحق الخاص لشركة وطنية او اجنبية من قبل الدولة ضمن منطقة محددة من اراضيها الجل مسمى . وتتخذ   26
اتفاقيات االمتيازات اشكاال مختلفة منها امتياز اقتصادي وامتياز سياسي. القانون والسيادة وامتيازات النفط – د. احمد عبد الرزاق السعيدان – مركز دراسات الوحدة العربية- بيروت1997 

ص ص – 27-028 
جماعة دارسي تقدمت بطلب سنة 1902 للحصول على امتياز في نفط العراق. وكان وليم لوكس دارسي وهو استرالي قد انشأ في 1909 شركة النفط االنكلو- فارسية وفي1912 شارك   27

البنك االلماني وشركة رويال دتش شل الهولندية في تاسيس شركة النفط التركية.
خط سكة حديد برلين – بغداد حصلت شركة المانية عام 1899 على امتياز انشاء خط سكة حديد يربط القسطنطينية بالخليج العربي.  28

قاسم العباس – مصدر سابق – ص ص 59-63   29
تقرير لجنة التجارة االتحادية . مصدر سابق ص 97.  30

تقرير لجنة التجارة االتحادية - المصدر السابق  ص 102.  31
قاسم احمد العباس، مصدر سابق ص 3.   32

تقرير لجنة التجارة : مصدر سابق – ص 98.  33
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بسياسة الباب المفتوح وجعلت هذه السياسة شرطا ال تحيد عنها في اشتراكها في شركة نفط العراق، وكانت الحكومة االمريكية 
تؤيدها في ذلك تاييدا عمليا وكانت سياسة هذه الحكومة تستند على مبداين اساسيين هما : عدم التمييز بين الشركات االمريكية 
المتنافسة وكذلك اتباع سياسة الباب المفتوح بالنسبة الى الشركات االمريكية المتنافسة مع الشركات غير االمريكية في الحصول 

على امتيازات اقتصادية خارج الواليات المتحدة.

 وكانت سياسة الباب المفتوح تفسر في مراحلها االولى بان ال تتمتع اي شركة في اخذ احتكارات النفط في االراضي الواقعة 
تحت االنتداب وبخاصة العراق وتستهدف تشجيع المنافسة النشطة بين الشركات الجل الحصول على امتيازات النفط ومنع اي 
احتكار في حقوق االستثمار وذلك بسبب المخاوف التي ظهرت سنة 1920 حول شحة النفط . اال ان هذه السياسة اختفت  وبدال من 
ان تتنافس الشركات الدولية على استثمار مرافق النفط وجهت اهتمامها الى تحديد انتاجه واقتسام اسواقه في العالم (أي احتكاره).

 وقامت شركات النفط االمركية34 (شركة نفط المكسيك ، تكساس ، الخليج ، اتالنتك سنكلير ، ستاندرد اويل - نيويورك ، 
ستاندرد اويل - نيو جيرسي) عن طريق المؤسسات الرسمية بمحاوالت مستمرة للحصول على احتكار في الشرق االوسط وخالل 
النزاع الذي وقع بين الحكومتين البريطانية واالمريكية في صيف 1919 اظهرت شركة ستاندرد - نيو جيرسي اهتماما بحقول 
النفط في العراق وبحثت هذه القضية مع الحكومة االمريكية وقد بينت الحكومة للشركة انها ال تؤيد اي مسعى الية شركة منفردة 
النفط  اتخذ معهد  ثم  برمتها.  االمريكية  النفط  للعمل من اجل مصلحة صناعة  العراق ولكنها مستعدة  امتياز في  للحصول على 
االمريكي في 1919 قرارا عبر فيه عن مخاوفه من حرمان شركات النفط االمريكية من االشتراك في النفط العراقي وطلب من 

وزارة الخارجية اتخاذ التدابير المناسبة.

لقد فرضت الواليات المتحدة االمريكية االمريكية لنفسها الحق في ان تشارك في اية محادثات تتعلق باوضاع تلك االمتيازات 
ليس بسبب الحقوق القائمة المخولة لالمريكيين فحسب بل بسبب تطبيق المبادىء العامة المذكورة35  ففي  الحادي والعشرين من 
تشرين األول عام 9191 قدم وليم بل الخبير في الوفد االمريكي مذكرة الى مؤتمر باريس36 (ان احتكار موارد نفط العراق مسالة ال 
تؤثر في صناعة من اهم الصناعات االمريكية وحسب بل انها تؤثر في ايجاد حل مقبول للمسائل الناتجة عن تصفية االمبراطورية 

العثمانية والمستعمرات االلمانية. 

لقد نظر مسؤلوا المصالح النفطية االمريكية بصورة جدية الى التنقيبات في اراضي ما بين النهرين من وجهة نظر الحصول 
على مصالح نفطية وحاول هؤالء المسؤولون ان يجعلوها من ضمن شروط معاهدة السالم بان يسمح للشركات االمريكية ان تدخل 

المنطقة تحت (شروط النوعية مقارنة مع الشركات االجنبية مع عالقاتها مع الحكومات المعنية)37. 

لقد شعر السياسي االمريكي بان الذين قاموا بتقسيم االمبراطورية التركية كانت لمصالحهم ولشعوبهم وانه ليست للواليات 
المتحدة مكان في التنمية المستقبلية لهذه االقاليم وان موضوع البريطانيين في العراق اصبح واضحا ويظهر مصلحتهم ، لذلك 
الحقوق  ان  الى  يعود  فهنالك نظام  الحكومة  العراق وتشكيل  القديمة حتى استقالل  امتيازاتهم  الى حقوق  بالعودة  طالب بعضهم 
مضمونة قبل الحرب تضمن حقوق االمريكيين في العراق وعدوا ان الحكومة االمريكية ستكون محظوظة اذا شملت باتفاقية مع 
حكومة عربية مستقلة38.(فالبريطانيون خالل فترة االحتالل العسكري لم يعطوا موافقة الية امة اخرى للتنقيب عن النفط ورفضوا 
االعتراف بالحقوق االمريكية لذلك فان على الواليات المتحدة االمريكية ان تعيد النظر في تقييمها لالقاليم المنتدبة في الشرق 

االدنى)39

لقد رغبت الخارجية االمريكية ان يكون اساس المفاوضات هي( ان تتحد االفكار االنكلو – امريكية في العراق وان تكون 
التجارة حرة فيها والفرص متساوية في تنمية ثروات هذا البلد ويدعمها في ذلك االمتيازات االمريكية السابقة قبل الحرب امتياز 
شاستر- في الوصول الى مشاركة المصالح االمريكية الى مركز كبير في حقول نفط العراق وهددت ان الوزارة مستعدة الغالق 

القنصلية في بغداد والتي ولدت بعد الحرب)40

تقرير لجنة التجارة : مصدر سابق ص 15.  34
شركة ستاندرد اويل – نيويورك  16/11/1920.  35
عبد الحميد العلوجي – مصدر سابق – ص 200.  36

P.R.F.R.US –1919.  Vol II   p- 252 –253   37من رسالة وكيل الخارجية الى بعثة السالم المفاوضة.
المندوب السامي االمريكي مارك بريستول  – القسطنطينية – 12/5/1922 جوابا لرسالة القنصلية – بغداد في 24/3/1922  38

رسالة وزير الخارجية االمريكية الى رؤساء الشركات النفطية السبعة في 22/11/1921 رقم:06363/49-890  كذلك الوثيقة السابقة.  39
مذكرة القنصلية االمريكية – بغداد في 12/5/1922 رقم : 142     40
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اما الحكومة الفرنسية فكانت على وفاق مع موقف الحكومة االمريكية في مبداء سياسة الباب المفتوح ويعتقدون انه مبداء 
عادل ويهدف الى المعاملة المتساوية لجميع الجنسيات ولجميع االقطار وتفاهمهم هذا هو المعاملة المتبادلة تضم جميع الرعايا 
الفرنسيين في كل مكان  وعلى هذا فاذا كانت الحكومة االمريكية على اتفاق على هذا فان الحكومة الفرنسية سوف تكون راغبة ان 

المجموعة االمريكية يجب ان تكون لها حصة متساوية للمشاركة معهم في مصادر النفط التي غطتها اتفاقية سان ريمو41. 

ABSTRACT

The science of history is connected to the knowledge of knowing the generations and events, and as of today we 
are not far away from looking into everything related to the human or nations’ efforts whether it’s political, economic, 
social or even religious, except what is related to the theory of reaching the reality of those events. 

From the hypotheses is ...  establish the principle of the ownership of the occupied state of all the natural resources, 
to the state that makes the occupation in according to the international law.

  The result of this decision was considering the Ottoman discovered oil in Kirkuk is the world reserve” THE 
TREASURES OF GLOBAL STRATEGIC” and not been considered in the big production for the global oil.  

This controlling of the oil reserve in the Middle East became valid after the collapse of the Ottoman Empire and 
was insured in two ways. First, the common ownership, second the long term contracts in order to discover, produce, 
filter, transfer, and sell the cured oil.  

In addition, this controlling of the Ottoman reserve became by using two methods which are the common 
ownership and the long term contracts in order to sell the crude oil.

 In the Middle East the interest of the seven international oil companies came along with the common ownership 
from companies that associated with those common projects. This complication of controlling came from the history 
of the private and political diplomatic negotiation, which was before the formation of the owning companies and the 
association together.        

The controlling of this international oil industry is divided between the hegemony of the United States, the oil 
industry (including the reserve, producing, filtering, transferring and marketing) and all practical equipment between 
those monopolies of the states and the seven oil companies, five of them are Americans, one is British and the other 
is Dutch.

ÖZET

Tarih, beseri hareket ve davranislarin ve bu hareket ve davranislara ilisen degisim, gelisim, yenilik, gerileme ve 
yenilgivb. Vasiflarin bir silsilesidir.

Bu yuzden guncel tarih ile gecmis yakin tarih kesinlikle bir araya gelmez. Iste bu durum sebebiyle genel cercevede 
olaylari aciklarken tarihi tefsirle ilmi ve siyasi tefsiri birbirinden ayirmaliyiz.

Uluslarasi kanunlara gore, isgal edilmis devletlerin tabii yeralti kaynaklarinin mulkiyeti , isgali gerceklestirmis 
devletin kontrolune gecer. Bu kanun isiginda diger devletlerin aksine Osmanli devletinin petrol kaynaklarini ele 
gecirip1.Dunya savasi ndan galip cikan devleter arasinda savas ganimeti olarak paylastirma, ayni sekilde devletler 
arasi ortak mulkiyet anlayisina ve fertlerin veya sirketlerin iktisadi maslahatlrini yuklenen anayislara yonelik tesvik 
fikirleri ortaya cikmistir.

Bati devlerltrinin yapmaya calistiklari orta dogu daki petrol rezervlerine hakim olma plani, Osmanli devletinin 
yikilmasiyla uygulamaya konulmustur. Uygulamaya koyma isi iki teknikle yapilmistir ; ortak mulkiyur bulma uretme, 
aretme, nakil, ve satmaya yonelik vadeli anlasmalar.

P.R.F.R.US – 1922  Vol II. p-343  41كذلك انظر السفارة االمريكية – اسطنبول في 11/1920/6 .
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اصدارات المركز الوطني للوثائق في العراق.
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 Golyer تقارير شركِة أصحاِب األسهم السنوية ل1949؛ نشرات شركِة، وإحصائيات نفِط القرِن العشريِن، ِمن قِبل ديو
،MacNaughton آذار 1949.

تقارير شركِة النفط العالمي السنوية؛ كانون الثّاني 1950؛ األسهم الصناعية المزاجية،1950؛ والنفط العالمي، تموز 15, 1950

تقرير اللجنِة التجاريِ اإلتحاديِ على الملكيِة العربية في الصناعة النفطيِة (1923) 

تقرير إلى اللجنِة التجاريِة اإلتحاديِة، أصدَر خالل اللجنة الفرعيِّة على إحتكاِر اللجنة المشرفة على األعمال الصغيرةِ، مجلس 
شيوخ أمريكي، sses ,d ,Cong 83، (واشنطن، 1952)، فصل  «تطوير السيطرةِ المشتركِة على النفِط األجنبيِ.

جون عيسى، سياسة النفِط األمريكيِة، المجلدd sess ،Cong 67 ، Res. 311.5 2. ، اللجنة التجارية اإلتحادية ُوّجهْت 
لِكتابَة تقريراً على الملكيِة العربية لشركاِت النفط األمريكيِة. التقرير، الملكية أالجنبية في الصناعة النفطيِة، 1923. 

رسالة شركة ستاندرد اويل (نيويورك) 24 شباط 1922.

رسالة شركة ستاندرد اويل الى الخارجية  1921/12/24 

رسالة وزير الخارجية االمريكية الى رؤساء الشركات النفطية السبعة في 1921/11/22 

 TA 890 .0  6363/49 رسالة وزير الخارجية ردا على تلك الرسائل في 1921/11/22 برقم

سالم عبود االلوسي، التشريعات الوثائقية، اصدارات المركز الوطني للوثائق في العراق،

السفارة االمريكية – اسطنبول في 1920/11/6 .

شركة ستاندرد اويل – نيويورك  1920/11/16.

g . o1 /27 890  شركة ستاندرد اويل – نيويورك – 1922/6/6 رقم

الفصِل الرابع ِمْن اإلحتكار النفطي العالمي، «السيطرة مشتركة خالل التملك المشترك , شركة نفط العراق المحدودة.

محمد احمد حسين، الوثائق التاريخية –القاهرة 1954 .

مذكرة الخارجية االمريكية – واشنطن – 1921/11/26 ورسالة وزير التجارة الى وزير الخارجية في 1922/4/17.  

مذكرة القنصلية االمريكية – بغداد في 1922/5/12 رقم : 142   

المندوب السامي االمريكي مارك بريستول  – القسطنطينية – 1922/5/12 جوابا لرسالة القنصلية – بغداد في 1922/3/24

وزارة الخارجية – قسم التجارة الخارجية ( مذكرة حول التحكيم لشركة النفط التركية ) 1921/10/11
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الفهرست

المقدمة:

1 – 1 تحديد إنتاج النفط العثماني

1 – 2 االحتكار النفطي، خلفية االهتمام بالنفِط العثماني...

1 – 3 اإلحتياطيات العثمانية.

1 – 4 تركيز السيطرةِ على الميراث النفطي العالمي.

1 – 5 السيطرة الُمتَعددة للقدرةِ العالميِة.

2 – 1 الِعالقاِت المشاركة في صناعِة النفط بديال عن التملك السلطاني.

2 – 2  تأسيس وريثة النفط العثماني 

2 – 3 المجموعة األمريكية في الوريث للميراث العثماني.

2 – 4 االحتكار والخزانة السلطانية.

الخاتمة.

المصادر والمراجع.
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ORGANIZED AND SUPERVISED COPYING OF MANUSCRIPTS 
AS A ENDOWMENT (WAQF): AN ARABIC MANUSCRIPT FROM 
SANJAK OF HERZEGOVINA

Muamer HODŽIĆ*

Before printing was invented, people multiplied manuscripts and spread them by transcribing. Manual dupli-
cation was a painstaking and long-lasting task for which it was necessary to possess, in addition to the writing and 
reading skills, time and money. It can be said that copying and owning a manuscript was a kind of privilege of a limited 
group of people, who could afford it. This was the main reason why the handwrited book was, in proportion to the 
time, rare and expensive. Taking into account all this, it can be said that the number and outspread of the manuscripts, 
as well as the existence of libraries, is the best testimony and an indicator of the cultural circumstances that ruled in 
a society. In the area of the former medieval Bosnian state, even before it fell under the Ottoman rule, there was a 
practice of rewriting and copying manuscripts. 

In the Kingdom of Bosnia was created different religious influences as a result of the different activities of the 
Bosnian Church as well as the Catholic and Orthodox Church. Since culture is in the Middle Ages, and therefore 
literature, closely linked to religion, it is clear that this situation had visible repercussions on the entire rewriting 
practice. The Christian ideology, leaning on the feudal basis of social order, was the main driver for literary creation 
in the Middle Ages. In this sense, the manuscripts from that period reflected such a picture of cultural and religious 
life. Literary creations and its content were conditioned by the character of the church itself in a certain territory at a 
certain historical moment.1

The oldest rewriting activity was related mainly to the copying of religious books for the needs of the church. 
Centers for copying and preserving these books were, in most cases, convents and monasteries, but also the commu-
nities linked to the Bosnian Church.2

The manuscripts included various texts of biblical books, Gospels, autographs, and marginal notes. Among man-
uscripts we can distinguished two related texts known as the Mletački	zbornik	and Zbornik	krstjanina	Hvala, and the 
ceremonial book belonging to the Christian (krstjan) Radosav, wich is known as Zbornik krstjanina	Radosava. The 
manuscript heritage also includes the Bosnian Gospels, which are known in historiography under different names such 
are Nikoljsko, Daničićevo, Divoševo, Srećkovićevo, Kopitarevo	etc. 3

The Christian rite books indicates the existence of a copyists. It should be emphasized that they were ordinary 
monks of the Bosnian Church who were engaged in this work, in addition to regular duties. Religious books were re-
written by order, not just for their own use. Among the well-known copyist in the 15th century was Tvrtko Pripković. 
He wrote a note in one of the transcripts that the work was performed by Christian (krstjan) Tvrtko Pripković. Since 
the copyist didn’t specify the client’s name for whom he worked, it could be assumed that he wrote it for a Christian 
community he lived in. In addition to the overwhelming rewriting jobs, many documents were written in the Christian 
community, which means that they mastered this skill and that the rulers and the nobility used their writing proficiency.4

*	 Dr.	Muamer	Hodžić,	University	of	Sarajevo,	Oriental	Institute,	Department	of	History,	research	fellow,	e-mail	hodmuamer@gmail.com.
1 Herta Kuna, Srednjovjekovna	bosanska	književnost,	Forum Bosnae, Sarajevo 2008, p. 44. 
2 Tomislav Anđelić, “Dijaci u srednjovjekovnoj Bosni i Humu”, Radio	Sarajevo, IX/31, Sarajevo 1980, p. 549-562; Pejo Ćošković, Crkva	

bosanska	u	XV.	stoljeću, Institut za istoriju, Sarajevo 2005, p. 247. and p. 268-270.
3 P. Ćošković, Crkva	bosanska	u	XV.	stoljeću, p. 33-34.
4 Ibidem, 269-272.
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After sultan Mehmed II definitely conquered the Kingdom of Bosnia in 1463 and established Ottoman rule, 
there were significant changes in all aspects of local daily life. Bosnia was included in the new, Islamic cultural and 
civilization circle. In order to stabilize their own rule in the field, except the classical methods like military, political 
and diplomatic actions, the Ottomans have also launched limited public works. These works were aimed urbanization 
of Bosnia. In this process, the waqfs, that formed the urban base of Ottoman cities, played a significant role. The con-
struction of public sacral, humanitarian and cultural facilities, as well as the establishment of facilities of economic 
importance, began the formation of new urban settlements.5 

The initial stage in the emergence of Ottoman cities was the construction of a mosque, which was actually the nu-
cleus for the future city’s bloc. The construction of new urban settlements or the additional urbanization of the existing 
ones, was an important segment in the state policy, as the cities were a significant backbone for the state. Especially 
if we have in mind that all the state authorities were located in the cities, but also because the cities, developed on the 
craft industry, represented important factories for the army needs.6 

Over time most of the city’s population embraced a new faith and accepted Islamic culture and its view of the 
world. Newly opened mosques, masjids, tekkes, madrasas and maktabs, were the places where the entire religious, 
educational and cultural life of the Muslims was concentrated.7 

The improved standard of living, especially of the new urban class, has increased the spiritual and cultural needs, 
which has encouraged the development of literacy, education, science and literary activity. All of this helped to ensure 
that Islamic culture and enlightenment spread rapidly despite the fact that it developed in the dominant Christian at-
mosphere that prevailed in the Balkans. One of the direct consequences of these new cultural aspirations was the great 
influx of oriental manuscripts various contents and origins. 

 The language of this new culture and civilization was Ottoman written in Arabic script. Its vocabulary consisted 
of words belonging to the Arabic, Persian and Turkish languages. The spread of Islamic culture caused the expansion 
of works written in Arabic script and language. In this sense the rewriting activity in Bosnia adopted another, new, 
Oriental-Islamic direction. A special attitude toward the book, as well as to the culture and science in general, which 
developed in the Islamic world, created conditions for a rich and diverse educational activity. In the Ottoman period, 
unlike the previous period when literacy was related to ecclesiastical and feudal circles, literacy spreads among a 
larger number of urban population. 8

An important testimony of spiritual and cultural activities also reflected in the large number of libraries that built 
in Bosnia in that period. Some libraries exist even today, while most of them are destroyed. Manuscripts stored in these 
institutions represent a powerful testimony to the cultural efforts and education of Bosnian people in the past. They are 
an indication of how much effort the previous generations have made to advance education and raise cultural aware-
ness for the generations to come. A significant number of these manuscripts are the result of the original scientific and 
literary efforts of our people who wrote their works in Arabic, Turkish and Persian.9

People from the local area have shown a great interest in Arabic manuscripts. A large number of manuscripts 
were purchased in the East, from various scientific centres. One part was written by local people themselves but in 
most cases, they copied and transcribed manuscripts written by famous authors in different fields, either for their own 
use, or upon the order. It should be noted that was a copying activity of Arab manuscripts in Bosnia before 1463 as 
evidenced by manuscripts from 1433 and 1455.10

A lot of material was especially transcribed in madrasas that were opened in large numbers, particularly in the 
16th century. It would not be an exaggeration to say that many, if not every one of those madrasas, were places where 
transcriptional activity took place. Students copied books there, if nothing else than for their own use. These activities 
represent a starting point in considering the creation of library funds, private and public, in the wider area of Bosnian 
Eyalet. According to current knowledge, the first institution which is considered to have had its own library was 
madrasa founded by Firuz Bey in Sarajevo, former sancak-bey of Bosnia. This building was built between 1505 and 

5 Adem Handžić, “Vakuf kao nosilac određenih državnih i društvenih funkcija u Osmanskom carstvu“,	Anali	Gazi	Husrev-begove	biblioteke, 
knj. IX-X, Sarajevo 1983, p. 113-119.

6 Adem Handžić, “O formiranju nekih gradskih naselja u Bosni u XVI stoljeću - Uloga države i vakufa”, Prilozi	za	orijentalnu	filologiju	(POF), 
25/1975, Orijentalni institut, Sarajevo 1976, p. 133-134.

7 Adem Handžić, “O specifičnostima nekih osmanskih popisa u vezi institucije vakufa u Bosni u XVI i XVII stoljeću”,	POF, 40/1990, Orijen-
talni institut, Sarajevo 1991, p. 237-241.

8 Zagorka Janc, Islamski	rukopisi	iz	jugoslovenskih	kolekcija, Muzej primenjene umetnosti, Beograd 1956, p. 3-4.
9 Katalog	arapskih,	turskih,	perzijskih	i	bosanskih	rukopisa, svezak prvi, obradio Kasim Dobrača, Gazi Husrev-begova biblioteka, Sarajevo 

2000, p. VII.
10 Katalog	arapskih,	perzijskih,	turskih	i	bosanskih	rukopisa	iz	zbirke	Bošnjačkog	instituta, sv. I, obradili Fehim Nametak, Salih Trako, Bošnjač-

ki institut, Zürich 1997, p. 8.
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1512. It was located in the north-eastern part of Sarajevo, in the neighbourhood that still bears the name of it.11 One 
of the oldest and most important libraries in Bosnia is the Gazi Husrev Bey Library in Sarajevo, established in 1537.12 

Most of those engaged in science transcribed various works for their own use. This was one of the ways of 
copying books. The second, more significant way of multiplying books, was organized rewriting activity as a special 
profession. Transcribing was their permanent job, thanks to which they could provide a living for themselves and 
their families. Having transcribed one book, they would start working on another, regardless of whether the content 
or theme belonged to an entirely different scientific field. Hence the fact that most of the manuscripts we find - even 
those written in several volumes - were written entirely by hand and by the same transcriber. The economic boom that 
awakened a desire for cultural progress was the reason for an increased demand for manuscripts. All these circum-
stances led to a certain intensification of transcribing activity and the emergence of transcribing points in urban areas 
throughout Bosnian Eyalet. 

One of the prominent centers of Islamic culture in the Bosnian eyalet was the city of Foča. Among other things, 
it became famous for a large number of copywriters of Oriental manuscripts. They were most likely associated with 
local madrasas, either as students or lecturers. This city began to develop more intensively after it became the center 
of the newly founded sanjak of Herzegovina in 1470. The fact that Foča became the administrative center of the sanjak 
was a crucial factor for urban development. Already in the 16th century in city were at least three madrasas. The most 
famous was madarasa of Memishah Bey founded around 1569.13 During his visit to Foča in 1664 Evliya Çelebi noted 
that there were six madrasas.14 

Among the numerous manuscripts transcribed in this region there is a manuscript, which attracted the attention 
for several reasons. This manuscript titled Sharh	al-Wiqāyah (Commentary on the book al-Wiqaya) is related to issues 
in the field of Islamic law. The author of this Commentary was Ṣadr al‐Sharīʿa al‐Thānī/the Second (d. 747/1346).15 
He was a theoretical astronomer and religious scholar who created original and sophisticated astronomical theories of 
time and place, and under circumstances that have long been considered devoid of original scientific research. Ṣadr 
was famous for his commentaries on Islamic jurisprudence (sharīʻa, hence his nickname Ṣadr al‐Sharīʻa, “preeminent 
[scholar] of the sharīʻa”). He was called the	Second after his great‐great‐grandfather, Ṣadr al‐Sharīʿa al‐Awwal (the 
First). Ṣadr also wrote on Arabic grammar, kalām (theology), rhetoric and ḥadīth (prophetic traditions).16

This Commentary  and the abridgement of the al-Wiqāyah	called	al-Nuqaya,	both written by the Younger Ṣadr 
al-Shariʻa, attracted attention in the Middle East, paticulary in the Mamluk and Ottoman lands. Numerous commen-
taries were made and continued to be made through the fifteenth, sixteenth and seventeenth centuries by such main-
strem Mamluk and Ottoman legal scholars as Badr al-Din al-ʻAyni (d.1451), Ibn Kemal or Kemalpaşazâde (d.1533), 
Mehmed b. Pir ʻAli Birgewi (Birgiwi/Birgeli-d.1573) and Muhammad al-Kaffawi (d. 1754/55).17 Therefore, the tran-
scribers, in addition to having knowledge of the Arabic language, were required to possess at least some basic knowl-
edge in the field of Islamic law.

This manuscript is particularly interesting because it represents a first-class testimony about several things. First 
of all, its appearance testifies that there was a considerable number of highly literate people in city already in the 16th 
century. They were educated enough to be able to transcribe books written in the Arabic language. Secondly, the meth-
od of transcribing testifies that there was an organized and specifically regulated copying activity in city. Thirdly, from 
the notes of this manuscript it can be seen that there was a group of organized benefactors, who initiated transcriptional 
and multiplying activities by their joint and planned efforts, and which also funded this work.

The transcript was prepared by local transcribers and it was distributed in six volumes. 18 The late professor Ka-
sim Dobrača was the first to draw attention to its value.19 

11 Vladislav Skarić, Izabrana	djela	knjiga	I:	Sarajevo	i	njegova	okolina	od	najstarijih	vremena	do	austrougarske	okupacije, Veselin Masleša, 
Sarajevo 1985, p. 63

12 Behija Zlatar, Gazi	Husrev-beg, Orijentalni institut, Sarajevo 2010, p. 126.
13 Muhamed A. Mujić, “Vakufnama fočanskog nazira i zaima hadži Mehmed-bega, sina pokojnog Ali-bega“, in: Vakufname	iz	Bosne	i	Hercego-

vine	(XV	i	XVI	vijek), Orijentalni institut, Sarajevo 1985, p. 151-157.
14 Evlija Čelebi, Putopis.	Odlomci	o	jugoslovenskim	zemljama,	prevod, uvod i komentar Hazim Šabanović, Veselin Masleša, Sarajevo 1979, p. 

403.
15 Sharh al-Wiqāyah, commentary by ʻUbayd Allah b. Mas῾ūd al-Mahbūbī Ṣadr al‐Sharīʻa al-Thānī (d. 747/1346) on Wiqāyāh al-riwāya fī 

masāʾil al-Hidaya by Tāj al- Shariʻa Mahmud b. Ṣadr al‐Sharīʻa al-Akbar (d. 673. /1274.).  This is  commentary on al-Hidāya, written by ʻAli 
b. Abū Bakr al-Marġinānī (d. 593./1197.). 

16 Thomas Hockey et al. (eds.). The Biographical Encyclopedia of Astronomers, Springer Reference. New York: Springer, 2007, p. 1002-1003. 
(http://islamsci.mcgill.ca/RASI/BEA/Sadr_al-Sharia_al-Thani_BEA.htm 30.01.2018.)

17 Central	Asia	meets	the	Middle	East, ed. David Menashri, Frank Cass Publishers, London 1998, p. 47.
18 Gazi Husrev-begova biblioteka (GHB), Rukopis (R); R-142, R-155, R-156, R-157, R-158, i R-159.
19 Kasim Dobrača “Scriptorium in Foča,” Annals	of	the	GHB, I, Sarajevo, 1972., pp. 67-74 .
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In preparation of this manuscript, benefactors gathered a whole team of transcribers, and each one of them was 
tasked with transcribing a certain part of the respective book. Each person transcribed ten sheets on average. At the 
beginning of each part, the names of the financiers and transcribers were listed. There were also reviewers, which 
supervised and corrected the entire work of the transcribers. According to the content of the transcript, it is possible 
to identify the names of twenty-six people. They were, in one way or another, involved in creation of this manuscript. 
One of the transcribers noted that work on the manuscript was completed at the end of the month Rabīʻ al-Awwal, 
in 996 /February 1588. People who bequeathed and organized transcribing of this manuscript were mainly imams 
and khatibs from several mosques in Foča, as well as prominent and wealthy citizens. Their names were listed in the 
manuscript:

Mevlana Ibrahim khalifa, imam in masjid of shaykh Piri20 
Aliya Chalabī, khatib in Aladža mosque21

Kethoda Nezir22

Ibrahim Chalabī Magrībī23

Haci Faik24 
Kethoda Huseyn, zaim 25

Osman khalifa, muezzin in masjid of Hamza Bey26

Ibrahim khalifa, khatib in mosque of Mustafa Pasha and Muhyiddin, khatib in mosque of Memishah Bey 27

Ahmed khalifa, muezzin in mosque of Memishah Bey 28

Mevlana Kara Bali29

Husam khalifa, imam in masjid of Haci Sefer30

Mevlana Muslim31

Ibrahim khalifa, khatib in mosque of sultan Bayezid32

Sinan Chalabī from Siklós (Hungary)33

Haci Ahmed34

Selim Chalabī, cindī and Ahmed Chalabī son of Haci Ilyas35

Mevlana Mahmud son of Haci Balī36

Alija Chalabī son of Mehmed, emin37

Mevlana Hasan-baba38

Mevlana Haci Omer39

Mustafa son of Ferhat from Travnik40

Corrections were performed by two experts: one skilled imam, Ferhad khalifa, who collated one volume and 
muderris Shaban, professor in local madrasa founded by Memishah Bey. Muderris Shaban collated the rest of the 
volumes. It appears that he was the most educated person among them, and for some time he was a qadi. Their names 
were also recorded, whilst the names of transcribers were not listed, unless they were the benefactors themselves, 
which at the same time transcribed the text. 41

In his notes muderris Shaban usually made short remarks, such as: “Collated with the original, Shaban muderris, 
the most needed servant for God’s grace”. 42 In other he says: “Not collated, based on confidence in the ability of the 

20 GHB, R-142, fol. 19.
21 GHB, R-155, fol. 1.
22 GHB, R-155, fol. 11.
23 GHB, R-155, fol. 21.
24 GHB, R-155, fol. 31.
25 GHB, R-156, fol. 1.
26 GHB, R-156, fol. 11.
27 GHB, R-156, fol. 19.
28 GHB, R-156, fol. 29.
29 GHB, R-157, fol. 1.
30 GHB, R-157, fol. 9.
31 GHB, R-157, fol. 20.
32 GHB, R-157, fol. 30.
33 GHB, R-158, fol. 1.
34 GHB, R-158, fol. 11. 
35 GHB, R-158, fol. 21.
36 GHB, R-158, fol. 31.
37 GHB, R-159, fol. 1.
38 GHB, R-159, fol. 11.
39 GHB, R-159, fol. 21.
40 GHB, R-159, fol. 31.
41 GHB, R-157, fol. 20.
42 GHB, R-156, fol. 11.
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transcriber”.43 In the work of one transcriber he noticed a lot of mistakes, and as a remark he cited an Arab proverb 
that would suit saying: “Lost time is never found again“.44

This manuscript is now kept in Gazi Husrev Bey library.45 Such systematically organised and supervised work, 
involving several skilled transcribers, provided a full transcript to be done in a relatively short period of time, even 
the most comprehensive works. In an era when there was no printing, this method was greatly significant. This manu-
script, as well as construction of maktabs and madrasas in the 16th century in Foča, represent a impressive testimony 
of the cultural awareness, sensitivity and engagement of local people. Prominent individuals made an effort to provide 
better conditions for acquiring knowledge for their fellow citizens, and to improve the general social situation in the 
city and wider surroundings.

ABSTRACT

With the fall the Kingdom of Bosnia under the Ottoman rule in 1463, a new Islamic culture started to develop 
in the region. With the spread of Islamic culture, Arabic script spread as well, and also Arabic, Ottoman and Persian 
language. Local people showed great interest in different scholarly disciplines that reached them in the form of the 
manuscripts in these languages. The manuscript works of the famous authorities multiplied by copying. Madrasas 
were the places where the copying activities were strongly encouraged. In the Ottoman Bosnia, especially during the 
16th century, these schools were opened in a large number. Among numerous manuscripts copied by the transcribers 
from Bosnian eyalet we chose a manuscript written in the city of Foča, the center of Herzegovina sanjak of that time. 
This manuscript is titled Sharh	al-Wiqāyah (Commentary on the book al-Wiqāya) and related to issues in the field of 
Islamic law. It has attracted the attention of for several reasons. Firstly, its creation indicates that there was a consid-
erable number of extraordinary literate people in that time, since the manuscript is in Arabic language. Secondly, the 
way it was copied points to the fact that there was an especially organized scribal copying activity. Thirdly, the notes in 
this manuscript reveal the existence of a group of organized benefactors. By joint planned work they initiated copying 
and distribution of manuscripts. Such a systematically organized work enabled obtaining a complete copy even of the 
most voluminous book.

Key Words: Copying Of Manuscripts, Sharh Al-Wiqāyah, Waqf, Bosnian Eyalet, Sanjak Of Herzegovina, Cul-
tural History

ÖZET 

1463’de Osmanlı idaresi altında Bosna Krallığının düşüşüyle, bölgede yeni bir kültür- İslamî kültür gelişmeye 
başladı. İslam kültürünün yayılmasıyla, Arapça yazısı, Arapça, Osmanlı Türkçesi ve Farsça da yayıldı. Yerel insanlar, 
bu dillerdeki yazma eserler vasıtasıyla ulaştıkları farklı ilmi sahalara büyük ilgi gösterdiler. Ünlü otoritelerin el yaz-
ması eserleri istinsah yoluyla çoğaltıldı. Medreseler istinsah faaliyetlerinin güçlü bir şekilde teşvik edildiği yerlerdi. 
Osmanlı Bosna’sında, özellikle 16. yüz yıl boyunca, bu okullar çok sayıda arttı. Bosna Eyaleti’nden müstensihler ta-
rafından kopya edilen çok sayıdaki el yazması arasından biz zamanın Hersek Sancağı’nın merkezi olan Foça şehrinde 
yazılmış bir el yazmasını seçtik. Bu el yazmasının başlığı Şerhü’l-Wiqāya’dır ve bu eser İslamî kanunlar alanındaki 
konular üzerinedir. Birçok sebepten dolayı bu dikkat çeken bir eserdir. İlk olarak,  bu eserin oluşumu o dönemde üst 
düzey okuryazar olan insanların sayısının önemli derecede olduğuna işaret etmektedir, çünkü el yazması Arap dilin-
dedir. İkinci olarak, istinsah tarzı, organize edilmiş bir istinsah faaliyetinin varlığına işaret etmektedir.  Üçüncü olarak, 
fevaid ve haşiye kısımları, bu işin destekçisi bir grup hayırseverin mevcudiyetini ortaya koymaktadır. Bunlar, müşte-
rek planlı bir çalışmayla el yazmalarının istinsahı ve dağıtımına başlamışlardır. Böyle sistemli organize bir çalışma en 
hacimli kitapların dahi tam bir istinsahını olası kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: El Yazmalarının Kopyalanması, Şerhül-Wiqāya, Vakıf, Bosna Eyaleti, Hersek Sancağı, 
Kültür Tarihi

43 GHB, R-159, fol. 21.
44 GHB, R-158, fol. 31.
45 Apart from this copy, there are numerous other handwritten copies of the same Commentary	in Gazi Husrev Bay library, suggesting that this 

great piece of legal work was very much studied in our areas as well, and that studying of Islamic law in Bosnian eyalet was once at a high 
level. 
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OSMANLI DEVLETİ’NDE MÎRÎ VE VAKIF ARAZİ ÜZERİNE İNŞA 
EDİLEN GAYRİMÜSLİMLERE AİT MABET VE MEKTEPLERİN 
HUKUKÎ STATÜSÜ (19. VE 20. YÜZYILLAR BAĞLAMINDA)

Muhammed CEYHAN*

GİRİŞ

Osmanlı Devleti’nin çekildiği coğrafyalarda birçok ulus devlet kurulmasına rağmen bugün bir ulus devletin çatısı 
altında bile birden fazla milletin bir arada yaşayamaması ve her daim aralarında bir mücadelenin var olması, şüphesiz 
ki onları birbirine bağlayan harcın=hoşgörünün bu topraklardan silinmiş olmasıyla ilgilidir. Söz konusu coğrafyada 
birçok milletin yüzyıllar boyunca tek bir hâkimiyet altında bir arada yaşaması, bildiğimiz üzere Osmanlı Devleti’nin 
bu bölgeyi uzunca bir müddet “hoşgörü” zemininde idare etmesinden kaynaklanmaktadır. Tersinden bakıldığında ise 
Osmanlı Devleti’nin asırlarca hüküm sürdüğü coğrafyalarda hâkimiyetini ayakta tutabilmesinde, işte bu hoşgörünün 
etkili olduğu söylenebilir. Bu bakımdan hem yöneten hem de yönetilen açısından elzem olan “hoşgörü” mefhumunun, 
İslâm ve Türk medeniyetinin bir ürünü olarak fethedilen bütün topraklara teşmil edildiği ve bu sebepten de hâkimiye-
tin asırlarca sürdüğü malumumuzdur. 

Hoşgörü denince şüphesiz ki akla ilk gelen, farklı din ve ırktan olanların dinî ve eğitim amaçlı yapılarının inşa 
ve tamirine tanınan özgürlüklerdir. Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimlerin mabet ve mektep yapma 
hürriyeti ve hüviyeti daima araştırılan bir konu olmuştur. Din ve vicdan hürriyetinin alamet-i farikaları olan mabet ve 
mekteplerin inşası ve tamirine tanınan hak ve özgürlüklerin neler olduğu, yeniden inşalarının mümkün olup olmadığı, 
herhangi bir sebeple tahrip olmuş olanların tamirine izin verilip verilmediği, tanınan izin ve hakların ne sebeple veril-
diği ve ne şekilde icra edildiği gibi sorular her zaman sorulagelmiştir.

Gayrimüslimlere ait mabet ve mektepleri hususunda yukarıdaki mevzubahis sorulara cevap aramak amacıyla 
yapılmış birçok araştırma mevcuttur. Konu bilhassa gayrimüslimlerin din ve vicdan hürriyetleri bağlamında irdelen-
miştir1. Bizim çalışmamızda söz konusu araştırmalardan farklı olarak mîrî arazi ve vakıf arazi üzerine gerek izinli ge-
rekse de izinsiz olarak inşa edilen yapıların hukukî statüsü araştırılmıştır. Diğer bir ifadeyle legal ya da illegal yollarla, 
gayrimüslimlere ait mabet ve mekteplerin üzerine inşa edildiği mîrî ve vakıf arsa ve arazilerin mülkiyeti incelenmiştir. 
Bu bakımdan çalışmanın, gayrimüslimlere ait mabet ve mekteplerin hukukunun bir nebze daha aydınlanmasında rol 
oynaması umulmaktadır.

1. Osmanlı Devleti’nde Mabet ve Mektep Yapımının Tarihî Arka Planı

Osmanlı Devleti’nin fethettiği yerlerde eski kilise, manastır ve havraların mevcudiyetini kabul ettiği, ancak ye-
nilerinin inşasına izin vermediği yönündeki yaygın görüşün2 aksine, gayrimüslimlere ait yapıların inşa ve tamirlerine 

*	 Dr.	Öğr.	Üyesi,	Munzur	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Tarih	Bölümü	Yeniçağ	Tarihi	Anabilim	Dalı,	Tunceli/TÜRKİYE,	muhammedcey-
han@gmail.com

1 Bununla ilgili başlıca ve en kapsayıcı çalışma Nuran Koyuncu tarafından yapılmıştır. Bkz. Nuran Koyuncu, Osmanlı	Devleti’nde	Gayrimüs-
limlerin	Din	ve	Vicdan	Hürriyetleri	Bağlamında	Mâbedlerinin	Hukuki	Statüsü, Adalet Yayınları, Ankara 2014. Yazar Osmanlı vatandaşı olan 
gayrimüslimlerin din ve vicdan özgürlükleri bağlamında dinî yapılarının inşa ve tamirini, ıslahat fermanı sonlarına kadar ayrıntılı bir şekilde 
incelemektedir. Bizim çalışmamızda ise, Osmanlı vatandaşı olsun olmasın bütün gayrimüslimler tarafından izinli veya izinsiz olarak inşa 
edilen mabet ve mekteplerinin inşa edildiği mîrî ve vakıf arsa ve arazilerin mülkiyetinin ne olduğu meselesi aydınlatılmaya çalışılmıştır.

2 Franz Babinger, Mehmed	the	Conqueror	and	His	Time,	Ed: By. WC. Hickman, Translated from the German by Ralph Manheim, Princeton 
University 1987, s. 436.
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müsaade edildiği görülmektedir. Gayrimüslimlere ait dinî yapıların tamir ve inşası için genel teamül, ihtiyacın olma-
ması hâlinde onların mümkün mertebe yeni bir kilise, manastır ve havra inşa etmemeleri yönündedir. Bu bağlamda; 
kadimden olanlar olduğu gibi kabulü edilmekte ancak ihtiyaç olmadıkça yenilerinin inşasına izin verilmemektedir. 
Dönemin kaynakları incelendiğinde; gayrimüslimlerin ihtiyaçları hâlinde ve Müslümanların da içinde yaşadığı ma-
hallede olmaması, yakınında cami bulunmaması gibi koşulların sağlanması şartıyla, yeni inşa ve tamire müsaade edil-
miştir. İhtiyacın doğması ve şartların uygun olması halinde, sırasıyla aşağıdaki aşamalar çerçevesinde, dini yapıların 
tamir edilmesine izin verilmiştir:
1. Tamir talebi
2. Kilisenin bulunduğu yerdeki kadı ve diğer görevlilerce (mimar, bostancıbaşı vs.) yapılacak keşif
3. Kilisenin eni, boyu ve yüksekliğinin ölçülüp yükseltilmeksizin ve genişletilmeksizin tamiri hususunda şeyhülis-

lâmdan fetva alınması
4. Bu fetva üzerine padişahça verilecek emir
5. Tamirden sonra yapılacak keşif.3

Bu konuda verilen bazı fetvalar ise şu şekildedir:
“Ahalisi	zimmîler	olan	bir	cezîrede	kefereden	bir	taife	izn-i	sultânî	ile	sâkin	oldukları	cezîre-i	mezbûrede	kenîse	

ihdâs	etmek	murâd	eyleseler	şerʻân	menʻ	olunurlar	mı? el-Cevâb:	Olmazlar”.4

“Ahalisi	Müslim	 ile	kefere	olup	 içinde	câmiʻ-i	 şerîf	olan	bir	karyede	kefereden	birkaç	kimesneler	ol	karyede	
sonradan	bir	kenîse	 ihdâs	ettiklerinde	karye-i	mezbûrede	olan	Müslümanlar	kefereyi	binâdan	menʻ	etmeyip	 sükût	
eyleseler	sükût	eyleyenlere	ne	lâzım	olur? el-Cevâb:	Âsim	Olurlar.	Abdurrahman”.5

Fetvalarda belirtilen şartların taşınmaması hâlinde ve izinsiz inşa edilmesi durumunda ise o dinî yapının genel-
likle yıkılması yoluna gidilmiştir. Mesela İstanbul’da Seydiömer Mahallesi Mescidi yanında sonradan yapılmış olan 
kilise yıktırılmıştır6. Bahsi geçen prosedürlerin daha ziyade klasik sistem dâhilinde olduğunu görmekteyiz. 19. yüz-
yılda Tanzimat ve Islahat Fermanları ile başlayan sürecin ise ayrı düşünülmesi gerekmektedir. Zira bu süreçte daha da 
esnek bir durum ortaya çıkmış, devlet, mabetlerin inşa ve tamirine ilişkin kısıtlamaların çoğunu kaldırmıştır ki yapılan 
bu değişikliklerle, İslam hukuku hükümlerinin dışına çıkıldığı ileri dahi sürülmüştür7. Diğer taraftan, gerek 19. yüzyıl 
öncesinde, gerekse de ilgili yüzyıl ve sonrasında, söz konusu prosedürlerin daima uygulandığını düşünmemek ge-
rekmektedir. Her ne kadar kanunnâmeler, fermanlar ve fetva literatüründe inşa ve tamire dair genel teamül, belirtilen 
şekilde ise de uygulamada izinsiz yapılan ve zaman içerisinde meşrulaşan birçok mabet örneği vardır8. Bu bakımdan, 
izinsiz ve ruhsatsız inşa edilen mabet ve mektepleri, bütün Osmanlı tarihi boyunca görmek mümkündür9. Teoride ve 
pratikte ortaya çıkan bu farklılıkta; gayrimüslimlerin dini ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bilhassa kamu yara-
rının güdüldüğünü ve bu çerçevede yeni mabetlerin zuhuruna siyaseten göz yumulduğunu söylemek mümkündür10.

Netice olarak diyebiliriz ki gayrimüslimlere ait kilise, manastır, havra, mektep gibi dinî ve eğitim amaçlı yapıla-
rın inşa ve tamirine Osmanlı Devleti’nin tarihi boyunca, ihtiyaca binaen ve izn-i sultanî ile müsaade edilmiştir. Lakin 
dönemsel olarak, 19. yüzyılda Tanzimat ile başlayan süreci bir kırılma noktası olarak telakki etmek gerekmektedir. 19. 
yüzyıl öncesinde tamir ve yeni inşa noktasında daha sıkı bir durum varken, Tanzimat ile başlayan süreçte ise izinler 
konusunda hiçbir kısıtlama ve zorluk gözükmemektedir. Bu hususta devletin güç(lü/süz)lüğünü hesaba katmak, bil-

3 M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı	Millet	Sistemi:	Mit	ve	Gerçek, Klasik Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2012, s. 293.
4 Pehlul Düzenli, Gayrimüslimlere	Dair	Fetvalar, Klasik Yayınları, İstanbul 2015, s. 72.
5 Düzenli, a.g.e., s. 72.
6 BOA, A.	DVN.MHM.	Defter no: 6, hüküm no: 282, Tarih: 24 Rebîʻû’l-evvel 972 / 30 Ekim 1564.
7 Koyuncu, a.g.e., s. 133.
8 Mesela; Çanakkale’de 17. yüzyıllarda izinsiz olarak Rum ve Ermeni kilisesi ile Yahudi havrası ortaya çıkmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Aşkın 

Koyuncu, “Osmanlı Devleti’nde Kilise ve Havra Politikasına Yeni Bir Bakış: Çanakkale Örneği” Çanakkale	Araştırmaları	Türk	Yıllığı, Yıl: 
12, Bahar 2014, Sayı: 16, s. 76-77. Yine 1699 tarihli Karlofça Antlaşması ile Venediklilerin eline geçen Mora yarımadasında işgalden sonra 
pek çok yeni manastır, kilise yapılmış ancak Osmanlıların 1715 itibariyle bölgeye tekrar hakimiyetinden sonra, bu yapılar tespit edilmesine 
rağmen yıkılmamış ve olduğu gibi  bırakılmıştır. Mesela; Mizistire’de Venediklerin hâkimiyeti döneminde mîrî arazi üzerine inşa edilen ki-
liseler yıkılmamış, tersine aksine ruhsat altına alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi 
(TKG.KK.), Tapu	Tahrir	Defterleri	(TTd.): Mizistire Mufassal Tahrir Defteri, no: 20, Tarih: 1715, s. 7.

9 Osmanlı tarihi boyunca muhtelif zamanlarda inşa edilen ve 19. yüzyıla gelindiğinde ruhsatsız olduğu tespit edilen mabet sayısı 9.050, mektep 
sayısı ise 4.700’dür. Bu ruhsatsız yapılardan bazılarının çok eski tarihlerde, bazılarının ise 19. yüzyıl içerisinde yapıldığı anlaşılmış olup, 
bazılarının ise yapılış tarihleri tespit edilememiştir. Özellikle mekteplerin neredeyse tamamı 19. yüzyıl ortalarından itibaren kaçak olarak 
yapılmış ya da tamir görmüştür. Bunların bazıları zaman içerisinde ruhsat altına alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Muhammed Ceyhan,	Os-
manlı	Devleti’nde	Gayrimüslimlerin	Mülk	ve	Vakıf	Edinimi	(18.	Yüzyıl),	Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara 2016, s. 186-190. Mesela; Drama Kazası’na bağlı Pürsıçan Nâhiyesi’nde Plevne Köyü’nde bulunan Rum kilisesinin de ilk 
başta kaçak olarak yapıldığı ve sonradan ruhsata bağlandığı belirtilmektedir. BOA, İ.AZN., Dosya no: 61, Gömlek no: 10, Tarih: 26 Muharrem 
1323/23 Mart 1905. Yine Manastır Vilâyeti Debre-i Bâlâ Kazası Direnok Karyesi’nde daha evvel ruhsatsız olan Bulgar Kilisesi de sonradan 
ruhsat altına alınmıştır. BOA, A.DVNS.KLS.d,	no:	4. Tarih: 28 Ra. 1318 / 18 Temmuz 1900, s. 21.

10 Koyuncu, a.g.m., s. 76.
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hassa maruz kaldığı dış baskıları göz önünde tutmak gerekir.

2. Mîrî ve Vakıf Arsa ve Arazi Üzerine İnşa Edilen Mabet ve Mekteplerin Hukukî Statüsü

Yukarıda da belirttiğimiz üzere 19. yüzyıldan önce, yeni kilise, manastır ve havra inşası, ihtiyaç hâlinde yasak ol-
mamakla beraber az sayıda iken, Tanzimat ve Islahat Fermanları ile başlayan süreçte, yeni dinî yapıların inşası ve tamiri 
noktasında adeta bir patlama yaşanmıştır. Mesela; H. 1304-1317 / M. 1887-1900 tarihleri arasında toplam 292 adet ya-
pıya (ecnebî ve zimmîlere ait kilise, manastır, havra, mektep, kabristan, hastana vs.) tamir, yeni inşa ve genişletme faali-
yetleri çerçevesinde izin verilmiştir.11 Ancak son dönem izinlerinde ilginç olan durum, söz konusu yapılardan bazılarının 
mîrî ve vakıf arsa ve arazi üzerine inşasına izin verilmiş olmasıdır. Bu izinlerden kimisi daha evvel ruhsatsız olarak inşa 
edilenlerin ruhsat altına alınması şeklinde iken kimisi de doğrudan genişletme ve yeni inşa izni türündendir. 

a.    Mîrî Arsa veya Arazi Üzerine Yapılan Mabet ve Mekteplere Dair Örnekler

• Manastır Vilâyeti Grebene Kazası Nahve Köyü’nde mîrî arazi üzerine Profit İlya isminde bir kilise inşa edilmeı-
sine müsaade edilmiştir12. 

• Yanya Vilâyeti Koniçe Kazası Platonya Köyü’nde Aristidi Dimitri Papa’nın tasarrufunda ve arazî-i emîriyyeden 
10 dönüm 40 m2 arsa üzerine bir mekteb-i idâdî, yatakhâne, hastahâne, jimnastikhâne, dâru’s-sınâʻa, mekteb 
müdürüne ev inşasına izin verilmiştir13. 

• Erzurum Vilâyeti Keskim Kazâsı Güzkurd Köyü’nde Ermeni Katolik Cemaati’ne ait kilisenin harab olması üze -
rine, eski kilisenin hemen yanında bulunan mîrî araziye yeni bir kilise inşasına izin verilmiştir14. 

• Manastır Vilâyeti, Debre Sancâğı Kocacık Nâhiyesi Parsin Karyesi’nde mîrî arazi üzerinde bulunan Bulgar Kili-
sesi’nin yeniden inşasına izin verilmiştir15. 

• Osmanlı vatandaşı olanlar dışındaki gayrimüslimlere de benzer izinlerin verildiği görülmektedir. Mesela; Haleb 
Vilâyeti’nde Ayıntab Kasabası’nda Amerikalı Doktor Komanyaber tarafından arsası arazî-i emiriyyeden olan 
yere “Merkezî Türkiye Koleji” adında bir kolej ile hastahane, üniversite, kütüphane ve kilise gibi yapıların inşa-
sına izin verilmiştir. Esasen bunlar, aşamalı olarak yapılmış olup, ilk yapılanlar devlet izni olmadan ruhsatsız bir 
şekilde inşa edilmiş ve 04 Ra. 1332 / 01 Şubat 1914 tarihinde ruhsata bağlanmıştır16.

b. Vakıf Arsa veya Arazi Üzerine Yapılan Mabet ve Mekteplere Dair Örnekler

• Sakız Adası Frenk Mahallesi’de Yahudi çocukları için Kapudan-ı Esbak Merhum Gazi Piyale Paşa Vakfı’ndan 
400 arşınlık arsa üzerine bir adet ilk derece mektebi yapılmasına izin verilmiştir17. 

• Yine Manastır Kazâsı’nın Yokova Karyesi Molovi Garvişne mevkisindeki Yeni Katolik Mezarlığı yanında bulu-
nan ve Hâcı Mahmud Beğ Vakfı’na ait olan bağ da kabristan olarak tahsis edilmiştir18. 

c. Değerlendirme

Yukarıda örneklerini verdiğimiz gerek mîrî gerekse de vakıf arsa ve araziler üzerine yapılmış olan mabet ve 
mekteplere ruhsat verilirken; tahsis edilen arsa veya arazinin mülkiyeti kesinlikle ilgili yapıya ve tüzel kişiliğe dev-
redilmemiştir19. Bu hususta aşağıdaki Ek’ler incelendiğinde söz konusu yapıların, “mukâtaʻa-i zemîn” veya “bedel-i 
öşür” olarak vergiye bağlandığı anlaşılmaktadır. Bu halde arsa veya arazinin zemini mîrî veya vakıf, üzerindeki bina 
ise ilgili cemaatin mülkü konumundadır. Ancak burada hemen belirtmek gerekir ki vakıf statüsündeki arazi ve ar-
saların esasen rakabesi de mîrî araziye aittir. Söz konusu mabet ve mekteplerden vakıf arsa veya arazi üzerine inşa 
edilen yapıların da “mukâtaʻa-i zemîn” veya “bedel-i öşür” olarak vergilendirilmesi bunu göstermektedir. Zira bu tür 
vergiler mîrî arazi veya arsa üzerine yapılan gayrimüslimlere ait yapılardan alınmaktadır20. Bu halde gayrimüslimlere 

11 BOA, A.DVNS.KLS.d,	no:	3. Tarih: 1304-1317/1887-1900.
12 BOA, A.DVNS.KLS.d,	no:	6. Tarih: 20 Ca. 1330 / 07 Mayıs 1912, s. 49.
13 BOA, A.DVNS.KLS.d,	no:	6. Tarih: 07 B. 1330 / 22 Haziran 1912, s. 59.
14 BOA, A.DVNS.KLS.d,	no:	3. Tarih: 05 Ş. 13014 / 09 Ocak 1897, s. 201.
15 Bkz. EK 3.
16 Ayrıntılı bilgi için bkz. EK 4.
17 Bkz. EK 1.
18 Bkz. EK 2.
19 Ayrıntılı bilgi için bkz. EK 1,2,3,4.
20 Osmanlı vergi literatüründe “mukâtaa-i	 zemîn” ve “bedel-i	 ʻöşür” birbiri yerine kullanılan tabirlerdir. Çünkü, mukâtaa-i zemîn; arazi-i 

emiriyye üzerine cemaatler adına yapılmış olan mektep, hastane, mâbet gibi hayrî ve dinî müesseseler için alınan vergi hakkında kullanılır 
bir tabirdir. Bu vergi, söz konusu yerlerde hazineye ait olan ve kesilen aşar vergisi karşılığı idi. Bu sebeple bunun yerine “bedel-i öşür” de 
denilirdi. Bkz. Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı	Tarih	Deyimleri	ve	Terimleri	Sözlüğü, C. II, MEB yayınları, İstanbul 2004, s. 579 
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ait mabet ve mekteplere tahsis edilen vakıf arsa veya arazinin rakabesi mîrî olup, tasarrufu herhangi bir vakfa aittir. 
Bu durumu şöyle değerlendirmek mümkündür: Rakabesi mîrîye, tasarruf hakkı vakfa ait arsa veya arazi üzerinde 
mülkiyeti gayrimüslimlere ait mabet veya mektep inşası söz konusudur. Burada mabet ve mektebin sahipleri, “icâre-i 
zemîn” olarak verecekleri yer kiralarını, devlet adına ilgili vakfa vermektedirler.

SONUÇ
Netice itibariyle yukarıda da belirttiğimiz üzere; gayrimüslimlerin dini ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bil-

hassa kamu yararının güdüldüğünü ve bu çerçevede yeni mabetlerin ve mekteplerin zuhuruna siyaseten göz yumul-
duğunu söylemek mümkündür. Diğer taraftan ihtiyacın giderilmesi için kimi yerlerde mîrî ve vakıf arazi veya arsanın 
dahi tahsis edildiğini gözlemleyebiliriz. Ancak yapılan bu tahsislerde, ilgili arsa veya arazinin rakabesinin yani kuru 
mülkiyetinin değil sadece inşa edilen yapının mülkiyetinin verildiği görülmektedir. Bu durumda, mîrî ve vakıf arazi 
veya arsanın üzerine inşa edilen mabet ve mektepler kiracı konumundadırlar.

ÖZET

Osmanlı Devletinin, fethettiği yerlerde eski kilise, manastır ve havraların mevcudiyetini kabul ettiği ancak yeni-
lerinin inşa ve tamirine izin vermediği yönündeki yaygın görüşün aksine; arşiv kaynaklarını teorik ve pratik boyutları 
ile incelediğimizde söz konusu gayrimüslimlere ait yapıların inşa ve tamirlerine ihtiyaç dâhilinde müsaade edildiği 
görülmektedir. Bu konuda kaynaklardan elde edilen verilerin doğru analiz edilmesi önem arz etmektedir. Bazen bir 
dinî yapıyı konu alan ferman kaydı sanki bütün Osmanlı Devleti tarihi boyunca uygulanan bir gerçeklikmiş gibi telak-
ki edilmektedir. Oysa gönderilen fermanların, verilen fetvaların ve alınan kararların genel geçer bir hukukî kural olup 
olmadığı, padişah veya dönemine has bir uygulama olup olamayacağı dikkatlice irdelenmelidir. 

Araştırmamızda; Osmanlı Devletinde 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başında gerek zimmî Osmanlı vatandaş-
larının gerekse de müste’men veya ecnebî denen Osmanlı vatandaşı olmayan gayrimüslimlerin, vakıf ve mirî arazi 
üzerinde resmî ya da gayriresmî yollarla yaptıkları mabet ve mektepler ele alınacaktır. Bu bağlamda; bir devlet arsası 
veya arazisi üzerine hangi gerekçelerle gayrimüslimlerin mabet ve mektep yaptıkları, bu yapılara devletin nasıl müsa-
ade ettiği, bu yapıların daha çok nerelerde yoğunlaştığı, kaçak yapılan yapıların nasıl ortaya çıktığı ve kaçak olduğu 
tespit edildikten sonra akıbetinin ne olduğu ve nihai olarak resmî ya da gayrı resmi yapılmış olsa da bunların hukukî 
statülerinin ne şekilde belirlendiği arşiv kaynakları ışığında ve “örnek vaka inceleme” yöntemi ile tespit edilecektir. 
Elde edilecek veriler neticesinde Osmanlı Devleti’nin son yüzyılı için genel bir değerlendirme yapılacaktır. Sonuçları 
itibariyle bu çalışmanın günümüzde hukukî statüleri hala tartışılan gayrimüslimlere ait kimi mabet ve mekteplerin 
hukukunun aydınlatılmasına katkı sağlaması umulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Mîrî Arazi, Vakıf Arazi, Mabet, Mektep, Gayrimüslim.

ABSTRACT

Contrary to the widespread view that Ottomans didn’t allow the repair of old churches, monasteries and syna-
gogues in conquered lands, although they approved of their existance, considering the theoretical and practical dimen-
sions of archival sources, it is seen that non- Muslims’ religious structures were permitted to built and repair when the 
need arose. It is crucial that the information obtained from different sources should be analyzed correctly. Sometimes 
any firman (imperial decree) about only one (religios) building had been perceived as a reality which was applied 
throughout whole ages of Ottomans. However, it should be examined that whether decisions taken, fetwas given and 
firmans sent are general legal rules or not. Also, it should be consider the possibility of the application of these deci-
sions, fetwas and firmans peculiar to a sultan or his period.

In this study it is handled the temples and schools built upon state and waqf land via formal or informal ways by 
both non-Muslim Ottoman citizens and the other ones which is called “müste’men” or “ecnebi”. Thus it is evaluated 
that why non-Muslim made temples and schools on state land and how the state permited this situation. In this regard, 
it is ascertained where these buildings were rather concentrated, how unlicensed buildings were emerged, how the fate 
of buildings determined to be illegal were and how the legal status of licensed or unlicensed buildings determined, in 
the light of archival sources, and “case study” method. As a result of the findings, it is reviewed the last century of the 
Ottoman Empire. It is hoped that this study will contribute the enlightenment of the law of non-muslims’ temples and 
schools whose legal status is still debated today.

Key Words: Ottoman Empire, State Land, Waqf Land, Temple, School, Non-Muslim.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

825

KAYNAKÇA

ARŞİV KAYNAKLARI

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

BOA, A.	DVN.MHM.	Defter no: 6, hüküm no: 282, Tarih: 24 Rebîʻû’l-evvel 972/30 Ekim 1564.
BOA, İ.AZN.	(İrade	Adliye	ve	Mezâhib), Dosya no: 61, Gömlek no: 10, Tarih: 26 Muharrem 1323/23 Mart 1905.
BOA, A.DVNS.KLS.d,	no:	3. Tarih: 1304-1317/1887-1900.
BOA, A.DVNS.KLS.d,	no:	3. Tarih: 1317-1326/1900-1908.
BOA, A.DVNS.KLS.d,	no:	5. Tarih: 1326-1329/1908-1911
BOA, A.DVNS.KLS.d,	no:	6. Tarih: 1329-1331/1911-1913.
BOA, İ.AZN., Dosya no: 61, Gömlek no: 10, Tarih: 26 Muharrem 1323/23 Mart 1905.
BOA, İ..MMS.	Dosya no:117, Gömlek no: 5, Tarih: 4 Ra. 1332

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi (TKG.KK.)

Tapu	Tahrir	Defterleri	(TTd.): Mizistire Mufassal Tahrir Defteri, no: 20.

TELİF VE TETKİK ESERLER

BABİNGER, Franz,	Mehmed	the	Conqueror	and	His	Time, Ed: By. WC. Hickman, Translated from the German 
by Ralph Manheim, Princeton University 1987.
CEYHAN, Muhammed, Osmanlı	Devleti’nde	gayrimüslimlerin	Mülk	ve	Vakıf	Edinimi	(18.	Yüzyıl), Yayınlanma-
mış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2016.
DÜZENLİ, Pehlul, Gayrimüslimlere	Dair	Fetvalar,	Klasik Yayınları, İstanbul 2015.
KENANOĞLU, M. Macit,	Osmanlı	Millet	Sistemi: Mit	ve	Gerçek, Klasik Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2012.
KOYUNCU, Aşkın, “Osmanlı Devleti’nde Kilise ve Havra Politikasına Yeni Bir Bakış: Çanakkale Örneği”, 
Çanakkale	Araştırmaları	Türk	Yıllığı, Yıl: 12, Bahar 2014, Sayı: 16, ss. 35-87 .
KOYUNCU, Nuran, Osmanlı	Devleti’nde	Gayrimüslimlerin	Din	ve	Vicdan	Hürriyetleri	Bağlamında	Mâbedlerin	
Hukuki	Statüsü, Adalet Yayınları, Ankara 2014.
PAKALIN, Mehmet Zeki, Osmanlı	Tarih	Deyimleri	ve	Terimleri	Sözlüğü,	C. II, MEB yayınları, İstanbul 2004.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

826

EKLER

EK 1 : Vakıf Arsa Üzerine Mektep İnşa Edilmesine İzin Verilmesi

Vükelâ-yı fihâm-ı saltanat-ı seniyyemden Cezâ’ir-i Bahr-ı Sefîd Vilâyeti vâlîsi olub birinci rütbe Osmanî ve 
Mecîdî nişân-ı zîşânlarını hâiz ve hâmil olan vezîrim Âkif Paşa iclâlehûye ve Rum İli beylerbeyiliği pâyelülerinden 
Sakız Cezîresi mutasarrıfı olub ikinci rütbe Mecîdî ve üçüncü rütbe Osmananî nişân-ı zîşânlarını hâiz ve hâmil olan 
Muhyiddin Paşa dâmet maʻâlîhûya ve Sakız Cezîresi nâ’ibi ve müftîsi zîde ʻilmuhûmâya hüküm ki;

Sakız’da Frenk Mahallesi’nde Millet-i Mûseviyye etfâl-i zükûr ve inâsı içün kapudân-ı esbâk merhûm Gâzî Piyale 
Paşa Vakfı’ndan terbîʻân dört yüz arşûn ‘arsa üzerine bir bâb mekteb-i ibtidâî inşâsı istidʻâ olındığına ve ol bâbda icrâ 
kılınan tahkîkâta dâir mevrûd mazbata me’âline nazaran mahalle-i mezkûrede millet-i merkûmeden on dokuz hânede 
yüz yetmiş dokuz nüfûs olub mezkûr mektebin tûlen ve ʻarzen on altışar ve irtifâʻen on zirâʻ olarak inşâ ve masâri-
fi Avrupa bankerlerinden Mösyö Ralli ve Mösyö Rusçello taraflarından tesviye ve îfâ kılınacağı ve ʻarsanın kıymet-i 
hakîkiyyesinden biner gurûşda senevî onar gurûş mukâtaʻaya rabtıyla inşâsınca bir gûne mahzûr olmadığı anlaşılmış ve 
ruhsâtı hâvî lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri lede’l-havâle şûrâ-yı devletimiz dâhiliye dâ’iresinden bâ-mazbata ifâde 
kılınmış olmasıyla ve keyfiyet taraf-ı eşref-i pâdişâhâneme ̒ arz ile lede’l-istîzân mûcebince irâde-i seniyye-i mülûkânem 
müteʻallik ve şeref-südûr olunmuş olmağın muktezâ-yı münîfi vechile ruhsatı mutazammın dîvân-ı hümâyûnumdan işbu 
emr-i celîlü’l-kadrım ısdâr ve iʻtâ olunub siz ki vâlî ve mutasarrıf ve nâ’ib ve müftî ve sâ’ir mûmâ ileyhimsiz sâlifü’z-zikr 
mektebin ber-minvâl-i muharrer tûl ve ʻarz ve irtifâʻı zirâʻlarını tecâvüz itmemek ve mesârifi dahi mûmâ ileyhimâ tara-
fından tesviye ve îfâ ve ʻarsanın ol vechle mukâtaʻaya rabtı muʻâmelesi icrâ idilmek üzere binâ ve inşâsına muhâlefet 
olunmayub bu vesîle ile kimesneden akçe toplanılmak veyahud âher sûretle izʻâc olunmak misüllü mugâyir-i marzî-i 
şâhânem hâlâtın ʻadem-i zuhûruna dikkat ve iʻtinâ eyleyesiz. Fî 20 Muharrem sene 311. 

Mukâbele olunmuştur
[BOA, A.DVNS.KLS.d,	no: 3. Tarih: 20 M. 1311 / 3 Ağustos 1893, s. 106]

EK 2 : Vakıf Arsa Üzerine Kabristan Yapımına İzin Verilmesi

Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan Manastır Vilâyeti vâlîsi Fahri Paşa dâmet maʻalîhûya ve Manastır merkez 
nâ’ibi Mevlânâ Adem Fehmi Efendi zîdet fezâ’iluhûya ve aʻzâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm

Manastır Kazâsı’nın Yokova Karyesi sınûrunda vâkiʻ Yeni Katolik Mezârlığı yanında bulunan bâğ mahallinin 
kabristân ittihâzına ruhsat iʻtâsı hakkında vukûʻ bulan istidʻâ üzerine icrâ kılınan tahkîkâtı hâvî gönderilüb şûrâ-yı 
devlete havâle ve teblîğ kılınmış olan mazbata ve evrâk-ı müteferriʻa me’âllerine nazaran mezkûr bâğ mârru’l-beyân 
Yokova Karyesi’nin Molovi Garvişne mevkiʻnde kâ’in ve zemîni Hâcı Mahmud Beğ Vakfı’na merbût iki bin gurûş 
kıymetinde tahsîsât kabîlinden arâzî-i mevkûfeden olarak şarken ve garben Goça bağı ve şimâlen Fransız mezârlığı 
ve cenûben tarîk-i ʻâmm ile mahdûd üç evlekden ʻibâret oldığı ve kabristân ittihâzında mahzûr olmadığı anlaşılmış 
oldığından tahsîsât kabîlinden arâzi-i vakfiyeden olan sâlifü’z-zikr bâğ mahalli içün arâzi-i emîriyeye kıyâsen ve 
karâr-ı mahsûsa tevfîkân kıymeti olan iki bin yüz gurûşa nisbeten binde otuz paradan takdîri iktizâ iden altmış üç para 
bedel-i ʻöşr on misli olan on beş gurûş otuz paraya bi’l-iblâğ mukâtaʻa-i zemîn tahsîs olunmak üzere mahal-i mezkû-
run cemâʻat-i merkûmeye mahsûs makbere ittihâzı içün ruhsatı hâvî lâzım gelen emr-i şerîfimin tasdîri şûrâ-yı mezkûr 
mülkiye dâ’iresinden bâ-mazbata ifâde kılınmış ve keyfiyet taraf-ı eşref-i şâhâneme ʻarz ile lede’l-istîzân mûcebince 
irâde-i seniyye-i mülûkânem müteʻallik ve şeref-sudûr olmuş olmağla ruhsatı mutazammın dîvân-ı hümâyûnumdan 
işbu emr-i celîlü’l-kadrım ısdâr ve iʻtâ olundu siz ki vâlî-i müşâr ve nâ’ib ve sâ’ir mûmâ ileyhimsiz zikr olunan bâğ 
mahallinin cemâʻat-i merkûmeye kabristân ittihâzı içün oraca da îcâb iden muʻâmelenin îfâsına mübâderet eyleyesiz. 
Fî 20 Cemâziye’l-âhir sene 327.

Mukâbele olundu.
[BOA, A.DVNS.KLS.d,	no: 5. Tarih: 20 C. 327 / 09 Temmuz 1909, s. 99]

EK 3 : Mîrî Arazi Üzerine Kilise İnşasına İzin Verilmesi

Mütehayyizân-ı ferîkân-ı kirâmdan Manastır Vilâyeti vâlîsi Fahri Paşa dâmet maʻalîhûya ve ʻasâkir-i şâhânem 
kâ’immakâmlarından Debre Sancağı mutasarrıfı Sadık Bey dâme mecduhû ve Debre nâ’ibi Mevlânâ Hüseyin Halis 
Efendi zîdet fezâ’iluhû ve aʻzâ-yı meclis zîde mecduhûma hüküm ki

Debre Sancâğı dâhilinde Kocacık Nâhiyesi muzâfâtından Parsin Karyesi’nde vâkiʻ Bulgar Kilisesi’nin müced-
deden inşâsına ruhsat iʻtâsı hakkında vukûʻbulan istidʻâ üzerine icrâ kılınan tahkîkâtı hâvî gönderilüb şûrâ-yı devlete 
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havâle ve teblîğ kılınmış olan evrâk me’âllerine nazaran mezkûr kilisenin harâb olmasından nâşî ittisâlinde bulunan 
arâzi-i emîriyyeden bir kıtʻa arsa üzerine on sekiz metre tûl ve sekiz metre yetmiş santim ʻarz ve beş buçuk metre 
irtifâʻında olmak ve sakfından iʻtibâren üçer metre tûl ve ʻarzında ve yedi buçuk metre irtifâʻında bir de çan kulesini 
muhtevî bulunmak üzere kârgîr olarak müceddeden bir kilise inşâ sarfı iktizâ iden iki yüz elli lirânın iʻâne-i müterâki-
meden tesviye ve îfâ olunacağı ve mezkûr karye yiğirmi iki hâneden ve Bulgar milletinden müteşekkil olub kilisenin 
ol sûretle inşâsında hâlen ve mevkiʻân mahzûr olmadığı anlaşılmış oldığından arâzi-i emîriyyeden olan kilise ʻarsası 
içün kıymet-i hâzırasından binde otuz para hesâbıyla takdîri lâzım gelen bedel-i ʻöşr karâr-ı mahsûsasına tevfîkan on 
misline bi’l-iblâğ mukâtaʻa-i zemîn tahsîs olunmak üzere mârru’l-beyân kilisenin inşâsına ruhsatı hâvî îcâb iden emr-i 
şerîfimin tasdîri şûrâ-yı mezkûr mülkiye dâiresinden bâ-mazbata olunmak keyfiyet taraf-ı eşref-i mülûkâneme ʻarz ile 
lede’l-istîzân mûcebince irâde-i seniyye-i şehriyârânem müteʻallik ve şeref-südûr olmuş olmağla ruhsatı mutazammın 
dîvân-ı hümâyûnumdan işbu emr-i celîli’l-kadrım ısdâr ve iʻtâ olundu siz ki vâlî-i müşâr ve mutasarrıf ve nâ’ib ve 
sâ’ir mûmâ ileyhimsiz sâlifü’z-zikr kilise ile çan kulesinin ebʻâdı bâlâda beyân olunan makâdîri tecâvüz itmemek ve 
mesârif-i inşâ’iyyesi ber-minvâl-i muharrer tesviye idilmek üzere tecdîden inşâsına muhâlif olunmayub bu vesîle ile 
kimesneden cebren akçe alınmak veyahud âher sûretle tazyîk ve izʻâc kılınmak misüllü mugâyir-i rızâ-i şâhânem hâlât 
vukûʻa getürülmemesine iʻtinâ ve dikkat eyleyesiz. Fî 24 Cemâziye’l-evvel sene 327. 

Mukâbele olunmuştur
[BOA, A.DVNS.KLS.d,	no: 5. Tarih: 24 Ca. 1327 / 13 Haziran 1909, s. 88]

EK 4: Merkezî Türkiye Koleji’ne Ruhsat Verilmesi ve Vergiye Bağlanması

Bâb-ı ʻÂlî 
Dâire-i Sadâret
Meclis-i Vükelâ ve Maʻrûzât 
 Kalemi
3157
İrâde-i Seniyye
Haleb Vilâyeti’nde ʻAyıntab Kasabası’nda ʻarsası arâzi-i emiriyeden olub müsteʻâren Amerikalı Doktor Ko-

manyaber nâmına mukayyed ve biri rüşdî ve iʻdâdî derecesinde leylî ve nehârî talebe-i zükûra mahsûs “Merkezî 
Türkiye Koleji” nâmıyla maʻrûf ve diğeri rüşdî derecesinde leylî ve nehâri inâsa mahsûs iki bâb mekteb ile kezâlik 
Protestan Cemâʻatine mahsûs ibtidâî kilise mektebinin ve şehir civârında Mardin Tepesi’ndeki eytâmhânenin ve Hâlik 
Baba Câddesi’nde inşâ kılınmış olan hastanenin ve misyoner ikâmetine mahaller ile diğer iki bâb ibtidâî mektebin 
ʻarsaları kıymet-i muhammenesinden binde otuz para hesabıyla takdîr idilecek bedel-i ʻöşr on misline bi’l-iblâğ 
icâre-i zemîn tahsîs kılınmak ve î’tilâfnâme târîhine kadar müterâkim virgüsü ve o târîhden iʻtibâren icâre-i zemînin 
müterâkimi istîfâ olunmuş ve ʻilâveten yapılmış olan kütübhâne ve mahzen virgü ve tekâlîf-i sâire ile mükellef tututl-
mak ve zikr olunan kolejin maʻdencilik, hukûk, mühendislik, muʻallimlik, ticâret ve zirâʻat gibi dersler ʻilâvesi istidʻâ 
olunan sunûf-ı ʻâliyesinde ikmâl-i tahsîl ideceklerin şehâdetnâmelerinin hükûmetce tasdîki içün mürâcaʻat eyledikleri 
hâlde şehâdetnâmeler hangi şuʻbe-i tahsile ʻâid ise mü’essesât-ı resmiye-i hükûmet de o şuʻbe-i tahsîl hakkında cârî 
olan usûle tevfîkân imtihâna tâbiʻ tutulmaları ve isbât-ı ehliyet eyledikleri takdîrde şehâdetnâmeleri tasdîk idilmek 
üzere tasdîk-i mevcûdiyetleri ile Amerika mü’essesâtı nâmına tashîh-i kaydları Şûrâ-yı Devlet ve Meclis-i Vükelâ 
karârlarıyla tensîb idilmişdir. 

Bu irâde-i seniyyenin icrâsına Hâriciye ve Mâliye ve Maʻârif Nâzırları me’mûrdur.
Fî 4 Rebîʻu’l-evvel sene 1332 ve fî 18 Kânûn-ı Sânî sene 1329.
ʻAdliye Nâzırı (imza)   Şûrâ-yı Devlet Re’isi (imza)
Dâhiliye Nâzırı (imza)  Harbiye Nâzırı (imza)
Bahriye Nâzırı (imza)   Şeyhülislâm (imza)
Sadrazam ve Hâriciye Nâzırı (imza) Posta ve Telgraf ve Telefon Nâzırı (imza)
Evkâf-ı Hümâyûn (imza)  Maʻârif Nezâreti (imza)
Ticâret ve Zirâʻat Nâzırı (imza) Nâfiʻa Nâzırı Vekîli (imza)
Mâliye Nâzırı (imza)
[Kaynak: BOA, İ..MMS.	Dosya no:117, Gömlek no: 5, Tarih: 04 Ra. 1332 / 01 Şubat 1914]
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SLOVAK CUMHURİYETİ BANSKÁ BYSTRICA DEVLET 
ARŞİVİ’NDE BULUNAN OSMANLICA BELGELER

Muhammed Fatih ÇALIŞIR*

Osmanlı İmparatorluğu’nun geride bıraktığı tarihi miras Orta ve Güneydoğu Avrupa’nın bugünkü siyasi, iktisadi, 
sosyal ve kültürel yapısı üzerinde etkili olmuştur. Osmanlıların tesis ettikleri düzeni ayrıntıları ile incelemek bölgenin 
sadece geçmişini değil, bugününü de anlamak açısından önem arz etmektedir.

Özellikle Macar tarihçilerin katkıları sayesinde Orta Avrupa’daki Osmanlı hâkimiyeti üzerine zengin bir kaynak 
ve bilgi birikimi oluşmuş olmasına rağmen Avusturya Habsburgları ve Osmanlılar arasında paylaşılmadan önce Macar 
krallığına ait olan, günümüzde ise Slovakya (resmi adıyla Slovak Cumhuriyeti) sınırları içinde kalan bazı bölgelere 
dair bilgimiz halen sınırlıdır. Bu bölgelerin başında bir buçuk asra yakın bir süre imparatorluğun kuzeybatı sınırını 
oluşturan Rimavská Sobota (Osmanlıların ifadesiyle Rim/Rima Sonbat; Macarca: Rimaszombat) şehri ve on yedinci 
yüzyılın ikinci yarısında kurulan Uyvar (Slovakça: Nové Zámky; Macarca: Érsekújvár) eyaleti gelmektedir.1

Bu tebliğin amacı, Slovak Cumhuriyeti’nin Banská Bystrica şehrinde bulunan Devlet Arşivi (Štátny archív v 
Banskej Bystrici) şubelerinde, özellikle de Rimavská Sobota şubesinde (Pracovisko Archív Rimavská Sobota) mahfuz 
Osmanlıca belgeleri tanıtmak ve bu belgeler üzerinden on yedinci yüzyıl Osmanlı-Habsburg serhaddindeki gündelik 
hayata dair bazı tespitleri paylaşmaktır. Şunu başta ifade etmek gerekir ki ferman, buyruldu, cizye defteri parçası, te-
messük ve tezkire gibi farklı türlerdeki bu belgeler, Jan Rypka (1886-1968), Jozef Blaškovič (1910-1990) ve Vojtech 
Kopčan (1940-2000) başta olmak üzere Slovak, Çek ve Macar tarihçiler tarafından detaylı şekilde incelenmiş ancak 
Türk araştırmacıların dikkatini henüz çekmemiştir.2 

Slovakya’nın Rožňava, Dolný Kamanec, Jelšava, Hlohovec ve Banská Štiavnica şehirleri arşiv ve müzelerinde 
Osmanlı dönemine ait çeşitli arşiv vesikaları ve tarihi objeler saklı olmakla birlikte Osmanlı vesikaları açısından en 
hacimli koleksiyon Banská Bystrica’daki Devlet Arşivi’nin bir şubesi olan Rimavská Sobota arşivinde bulunmaktadır. 
Bugün yirmi beş bine yakın bir nüfusa sahip olan Rimavská Sobota şehri, on altıncı ve on yedinci yüzyıllarda önemli 
bir ticaret, zanaat ve kültür merkezi olup 1554-1593 ve 1596-1686 yıllarında iki kez Osmanlı idaresine girmiştir. 
1554-1593 yıllarında Osmanlı padişahlarının, 1596-1686 yıllarında ise Eğri beylerbeylerinin hassı olan bu şehir ile 
ilgili Osmanlıca vesikalar çoğunlukla ikinci döneme aittir. Mevcut vesikalar kronolojik bir sıra ile ilerlememekte, ara-
da bazı boşluklar yer almaktadır. 1609-10, 1620-21, 1637-42, 1645-48 ve 1677-82 yıllarına ait herhangi bir belgeye 
rastlanmazken bazı yıllar için, örneğin, 1668 tarihine ait yirmiden fazla vesika bulunmaktadır. 

İlk kez 1894 yılında Imre Findura’nın (1844-1930) bahsettiği, 1920’li ve 1930’lu yıllarda ise Lajos Fekete (1891-
1969), Eduard Tejnil (1901-1967) ve Jan Rypka’nın üzerinde çalıştığı bu koleksiyon, 1974 yılında Jozef Blaškovič’in 
uzun süreli bir çalışma sonrasında hazırladığı Slovakça katalog ile ilim dünyasına tanıtılmıştır.3 Blaškovič, belgelerle 
ilgili katalog çalışmasına Jan Rypka’nın başladığını, kendisinin onun bıraktığı yerden devam ettiğini belirtir. Tarihçi 

∗ Dr.	Öğr.	Üyesi,	İbn	Haldun	Üniversitesi,	İnsan	ve	Toplum	Bilimleri	Fakültesi,	Tarih	Bölümü,	e-mail:	mfatih.calisir@ihu.edu.tr
1 Uyvar eyaleti nispeten daha ayrıntılı çalışılmıştır. Osmanlı Uyvar’ı ile ilgili son dönemde Türk tarihçiler yapılan çalışmalar için bkz. M. Fatih 

Çalışır, “War and Peace in the Frontier: Ottoman Rule in the Uyvar Province, 1663-1685”, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2009; Ahmet Şimşirgil, Slovakya’da	Osmanlılar	(Türk	Uyvar)	1663-1685, KTB Ya-
yınları, İstanbul 2012. Şimşirgil’in kitabı 1997 yılında tamamladığı doçentlik takdim tezine dayanmaktadır.

2 Bu ve diğer belge koleksiyonlarına dayalı çalışmaları içeren bir bibliyografya çalışması için bkz. Vojtech Kopčan, Bibliografia	slovenskej	
turkológie	a	osmanskej	expanzie	na	Slovensku, Slovenská orientalistická spoločnosť, Bratislava 1977. Ayrıca bkz. Vojtech Kopčan, “Uyvar,” 
DİA 42 (2012), 253-254.

3 Jozef Blaškovič, Rimavska	Sobota	v	čase	osmanskotureckého	panstva,	Obzor, Bratislava 1974.
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kimliğinin yanı sıra döneminin önemli Türkologlarından biri olan Blaškovič, arşiv vesikalarının filolojik özellikleri 
ile de ilgilenmiş ve Türkçe kelimelerin Slovak diline tesirini incelemiştir.4

Rimavská Sobota arşivinde 256 adet Osmanlıca belge bulunmaktadır. Belgelerin büyük çoğunluğunu ödedikleri 
vergiler ve diğer yükümlülükler karşılığında Osmanlı idaresince şehir sakinlerine verilen temessük ve tezkireler oluş-
turmaktadır. Örneğin koleksiyonda 7 numara (eski numarası 153) ile kayıtlı 1013/1605 tarihli temessükte Palij Garto 
Iştvan adındaki köy muhtarının (biro) Rimavská Sobota birolarından 1013/1605 senesine ait bin kuruşluk vergiyi top-
layıp teslim ettiği yazılıdır. 1054/1644 tarihli tezkirede ise beylerbeyinin hassı olan Rimavská Sobota’daki biroların o 
yıla ait üç yüz kara kuruşluk hizmet akçesini teslim ettikleri ve bu sebeple kendilerine bu tezkirenin verildiği belirtil-
miştir (Ek-1). Koleksiyondaki 29 belge geçiş izinleri, bina ruhsatları, emannâmeler gibi vergi dışı konularla ilgilidir. 
Bazı belgeler ise hem vergi hem de diğer konular üzerinde durmaktadır. Meselâ, Sultan I. Ahmed’in (1603-1617) 
tuğrasını taşıyan ve Budin beylerbeyi Ali Paşa tarafından Eğri ve Fülek sancakbeyleri ile Eğri kadısına hitaben yazılan 
1017/1608 tarihli belgede Rimavská Sobota ahalisinden kadimden beri alına gelen vergilerin dışında bir şey alınma-
ması ve şehir dışına çıkışlarına engel olunmaması emredilmiştir (Ek-2). Tüm bu belgeler tahmin edileceği üzere böl-
gedeki zirai ve hayvansal üretim, taşıma masrafları, gümrükler gibi farklı konularda çok değerli bilgiler içermektedir.

Rimavská Sobota sakinlerinden her yıl tarımsal üretimin onda biri oranında vergi alınmakta idi. Bu şehir, Osman-
lı-Habsburg serhaddinin bir özelliği olan ortak sahiplik/condominium ile yönetilmiş, şehir sakinleri 1686 yılına kadar 
hem Osmanlılara hem de Habsburg kralına ve bağlı bulundukları Macar beylerine vergi ödemiştir. Bal, un, tereyağı, 
buğday, saman, odun ve sığır üretiminden aynî usulle vergilendirilen şehir sakinleri sefer esnasında Osmanlı ordusuna 
yardım etmekle mükellef kılınmıştır. Ödenen vergiye mahsuben verilen çok sayıda belgeye rastlamaktayız ki bu du-
rum şehir halkının vergi mükellefiyetlerini yerine getirdiklerine işaret etmektedir.

Koleksiyondaki arşiv vesikalarının çoğu tarihli olmakla birlikte 150 numaralı belge örneğinde olduğu gibi bazı 
vesikalarda tarih bulunmamaktadır. Ancak belgelerde yer alan Macarca kayıtlar tarihleme noktasında bize yardımcı 
olmaktadır. Rimavská Sobota sakinlerinden birinin yirmi gümüş kuruşluk vergisini teslim ettiği bildiren “Sipahi İbra-
him” imzalı tarihsiz bir tezkirenin arka sayfasındaki Macarca kayıttan belgenin 9 Mart 1668’e ait olduğu anlaşılmak-
tadır. Üzerinde Osmanlıca ya da Macarca tarih kaydı yer almayan belgeler için ise imlaya, belgede geçen isimlere veya 
yer adlarına bakılarak bir tahmin yürütülmesi mümkündür.

Söz konusu koleksiyonda bazı tarihi hadiselerle ilgili vesikalara da rastlanmaktadır. Örneğin, 1074/1663 tari-
hinde askerleriyle sefer halindeki Osmanlı ordusuna katılan Kırım Hanı Mehmed Giray’ın oğlu Ahmed Giray, 107 
numaralı belgenin muhataplarına Rimavská Sobota ahalisinin Osmanlı tebaası olduklarını bildirmekte ve mirzaları ile 
Tatar askerlerini bu karye halkına zarar vermemeleri konusunda sert bir şekilde uyarmaktadır: “… Her kim karye-i 
mezbûre reâyâlarını rencîde ve remîde iderse kendüne idegelir. Başı kesilir” (Ek-3). Benzer şekilde, 1074/1663 Uyvar 
Seferi’nin serdarı Sadrazam Köprülüzâde Fazıl Ahmed Paşa’nın (v. 1676) Rimavská Sobota şehri sakinlerine verdiği 
emannâme koleksiyonda 108 numara ile kayıtlıdır: “Zikr olunan Sonbat varoşu reâyâsı haraçgüzâr reâyâ olmağla eğer 
tavâif-i ‘asâkirdir ve eğer tatardır vesâirlerdir min ba‘d kendülerine ve evlâdlarına ve emvâl ve erzaklarına ta‘aruz ve 
müdâhale etmekden be-gâyet ihtirâz ideler. Bundan sonra şöyle ki kendilerine ve emvâl ve erzaklarına ta‘arruz iden 
olursa ahz olunub ordu-yu hümâyûna ihrâz olunalar” (Ek-4). Ayrıca IV. Mehmed’in (v. 1693) tuğrasını taşıyan ve Eğri 
beylerbeyi ile kadısına hitaben yazılan 1086/1675 tarihli bir ferman da koleksiyonda yer almaktadır. Bu fermanda Ri-
mavská Sobotalı tüccarların Eğrili tüccarlar ile yaptıkları ticarette haklarının korunması ve kimsenin rencide edilme-
mesi istenmiştir. Benzer bir konuda 1082/1672’de Kamaniçe kalesinde yazılan IV. Mehmed tuğralı başka bir ferman 
ise diğer fermanlar gibi koleksiyonun değerini artırmaktadır (Ek-5).

Tebliğime son vermeden önce önemli gördüğüm iki hususa dikkatinizi çekmek isterim. Osmanlıların özellikle 
serhat bölgelerinde zaman zaman yerel halkın kullandığı dillerde yazışmalar yaptığı bilinmektedir. Slovakya’ya bağlı 
Hlohovec Şehir Müzesi’nde Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa tarafından Uyvar Seferi esnasında bölgenin ileri gelenlerine 
hitaben yazılan ve kendilerini Osmanlı hâkimiyetini kabul etmeye çağıran Macarca bir belge bulunmaktadır. Benzer 
şekilde Osmanlı idaresi tarafından yazılan Almanca vesikalardan bazıları Banská Bystrica Müzesi’nde ve Trnava 
şehri arşivindedir. Slovak arşivlerinde Osmanlı bürokrasisinin ürettiği Latince ve Slovakça belgelere de rastlamak 
mümkündür.

Dikkat çekmek istediğim ikinci husus serhat bölgesindeki Osmanlı görevlilerinin katı idari kuralları yürürlüğe 
koyma noktasında nispeten daha rahat ve müsamahalı davranmış olmalarıdır. Konuyla ilgili olarak Prof. Blaškovič’in 
1972 yılında yayımladığı Almanca bir makalede dikkat çektiği 1064/1654 tarihli bir belge Eğri eyalet divanında ya-

4 Blaškovič’in Türkoloji ile ilgili on iki makalesinin derlendiği bir çalışma için bkz. Josef Blaşkoviç, Çekoslovakya’da	Türklük, Haz. Yusuf 
Gedikli, Doğu Kütüphanesi, İstanbul 2008.
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pılan bir görüşmede alınan kararları içermektedir.5 Bölge ileri gelenlerinin istek ve şikâyetlerini değerlendiren divan 
üyeleri, evlerinde silah bulundurmak isteyen yerel halka tüfek bulunduramayacaklarını ancak korunma amacıyla kı-
lıç, kolçak, zırh ve tolgaya sahip olabileceklerini bildirmiştir. Divan üyeleri ayrıca yerel halkın mahmuzlu çizme ve 
gösterişli kıyafetler giymelerini serbest bırakmış, giydikleri kıyafetler sebebiyle yeniçerilerin bu kişilere sataşmasını 
yasaklamıştır. Verilen tezkirelerin iki dilde (Osmanlıca ve Macarca) yazılması talebi de uygun görülmüş ve halkı ren-
cide eden veya zarar veren birçok uygulama değiştirilmiştir. Belgenin sonunda yer alan “Bu ahvâl yalnız bu cânibe 
müte‘allik değil. Budunda tuğrakeş vezir hazretleri re’y-i şerîfleri ile Budun ve Üstürgon ve Kanije vesâir kalelerin 
ittifâkıyla olmak lâzım. Sahh” ifadesiyle söz konusu meselelerin neredeyse tüm Osmanlı-Habsburg serhaddini kapsa-
yacak şekilde bir çözüme kavuşturulması tavsiye edilmiştir.

Banská Bystrica’da bulunan Slovak Cumhuriyeti Devlet Arşivi’ne bağlı yerel arşivlerde, özellikle de Rimavská 
Sobota arşivinde muhafaza edilen Osmanlıca belgeler sadece bölge tarihi açısından değil, aynı zamanda Osmanlı 
merkezi idaresinin devletin batı serhaddinde tesis etmiş olduğu idari, hukuki, sosyal ve iktisadi yapının daha iyi anla-
şılabilmesi adına oldukça önemli veriler içermektedir. Orta ve Güneydoğu Avrupa’daki arşiv, kütüphane ve müzelerde 
mahfuz henüz yeterince incelenmemiş bu ve benzeri arşiv vesikaları tarihçiler için yeni araştırma konuları ve bakış 
açıları sağlamaktadır. Söz konusu belge ve koleksiyonların çevrimiçi bir veri tabanı ile araştırmacıların istifadesine 
sunulmasının bölge tarihi üzerine yapılacak çalışmaları nitelik ve nicelik açısından artıracağı aşikârdır.

ÖZET

Slovak Cumhuriyeti’nin Banská Bystrica şehrinde bulunan Devlet Arşivi (Štátny archív v Banskej Bystrici) 
şubelerinde, özellikle de Rimavská Sobota şubesinde (Pracovisko Archív Rimavská Sobota) muhafaza edilen farklı 
türlerdeki Osmanlıca belgeler sadece bölge tarihi açısından değil, aynı zamanda Osmanlı merkezi idaresinin on altıncı 
ve on yedinci yüzyıllarda devletin batı serhaddinde tesis etmiş olduğu idari, iktisadi, sosyal ve kültürel yapının daha 
iyi anlaşılabilmesi adına oldukça önemli veriler sunmaktadır. Jan Rypka, Jozef Blaškovič ve Vojtech Kopčan başta 
olmak üzere Macar, Çek ve Slovak araştırmacıların çalışmalarında kullandıkları bu belgeler, Türk tarihçilerin dikka-
tini henüz çekmemiş ve içerdiği zengin muhteviyat bölgeyle ilgili çalışmalarda hakkıyla değerlendirilmemiştir. Bu 
tebliğin amacı Orta Slovakya’nın muhtelif arşivlerine dağılmış Osmanlıca belgeleri ana hatları ile tanıtmak ve bu bel-
geler üzerinden on yedinci yüzyıl Osmanlı-Habsburg serhaddindeki gündelik hayata dair bazı tespitleri paylaşmaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı-Habsburg Serhaddi, On Yedinci Yüzyıl, Osmanlıca Belgeler, Slovak Arşivleri

ABSTRACT

There are several Ottoman documents preserved in different branches of the State Archives of the Slovak Re-
public in Banská Bystrica (Štátny archív v Banskej Bystrici). These documents, particularly those that were kept 
in the Rimavská Sobota branch (Pracovisko Archív Rimavská Sobota), provide researchers with significant data to 
understand both the history of the region and the peculiarities of the administrative, socio-economic, and cultural 
structures that the Ottoman central government established in its western frontier during the sixteenth and sevente-
enth centuries. While several Hungarian, Czech, and Slovak Ottomanists, including Jan Rypka, Jozef Blaškovič, and 
Vojtech Kopčan, have utilized them in their research, these documents have not yet attracted the attention of Turkish 
historians. The aim of this paper is to inform readers about these documents and, while doing so, to shed some new 
light on the daily life in the seventeenth-century Ottoman-Habsburg frontier.

Key Words: Ottoman-Habsburg Frontier, The Seventeenth Century, Ottoman Documents, Slovak Archives

5 Jozef Blaškovič, “Türkische historische Urkunden aus Gemer”, Asian	and	African	Studies 8 (1972), s. 71-89.
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Ek – 1. 1054/1644 Tarihli Bit Tezkire
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Ek – 2. Sultan I. Ahmed’in Tuğrasını Taşıyan 1017/1608 Tarihli Ferman
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Ek – 3. Ahmed Giray’a Ait 1074/1663 Tarihli Belge
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Ek – 4. Fazıl Ahmed Paşa’nın Rimavská Sobota Sakinlerine Verdiği 1074/1663 Tarihli Emannâme
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Ek – 5. IV. Mehmed’in Kamaniçe Kalesi’nden Gönderdiği 1082/1672 Tarihli Ferman
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DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ÖNEMİ

Muhammet Ahmet TOKDEMİR*

GİRİŞ 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü üç ana hizmet biriminden oluşmaktadır: Bunlar Ankara’daki Cumhuriyet Ar-
şivi, İstanbul’daki Osmanlı Arşivi ve Dökümantasyon Dairesi olarak adlandırılabilir.  Aşağıda arşiv iş ve işlemleri ile 
ilgili ana hizmet birimleri ile yapılan çalışmalar hakkında kısaca bilgi verilecektir. 

Cumhuriyet Arşivi

1974 yılında inşasına başlanan Devlet Arşiv Sitesi 29 Ekim 1988 yılında dönemin Başbakanı Turgut ÖZAL tara-
fından hizmete açılmıştır. Arşiv sitesi 38.210 metrekarelik bir alanda kurulmuş olup Genel Müdürlük ve Cumhuriyet 
Arşivini ihtiva etmektedir.

Cumhuriyetin ilanından itibaren oluşan tarihi, hukuki, idari, siyasi, ekonomik, bilimsel ve kültürel içerikli her 
türlü belgenin saklandığı Ankara yerleşkesinde, belge devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlardan devralınan bel-
geler yer almaktadır. Cumhuriyet Arşivinde yaklaşık 40 milyon belge ve 95 bin kayıt defteri bulunmakta olup mükel-
lef kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerle birlikte bu sayı her geçen yıl artmaktadır.

Genel Müdürlüğe belge devretmekle yükümlü kurumlarda öncelikle arşiv malzemelerinin “tespit” çalışması ya-
pılmaktadır. Belgeler devredildikten sonra muhafaza edilmek üzere depolara yerleştirilmektedir. Akabinde tasnif süre-
cinden geçirilerek tanımlanmakta ve katalogları hazırlanmaktadır. Tasnifi tamamlanan belgeler eğer gerek duyulursa 
restorasyon sürecine alınıp daha sonra dijital ortama aktarılarak araştırmacıların istifadesine sunulmaktadır.

Osmanlı Arşivi

Osmanlı Arşivi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Cumhuriyet’in ilanına kadar olan yaklaşık 600 yıllık tarihi 
bir birikimi muhafaza etmektedir. Sahip olduğu yaklaşık 90 milyon belge ve 400 bin defter serisi ile sadece Türki-
ye’nin değil Osmanlı Devleti hâkimiyetinde yer almış olan günümüzdeki 40’tan fazla ülkenin de arşivi konumundadır; 
bu haliyle dünyanın en önde gelen arşivleri arasındadır. Arşivde bulunan belge ve defterler otuz yedi alt bölüme (fon) 
ayrıştırılmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır: Bab-ı Defteri, Cevdet, Divan-ı Hümayun Defterleri, Hattı hümayun, 
İradeler, Maarif, Maliye Nezareti, Muahedeler, Ticaret ve Nafia, Baı-ı Seraskeri, Ali Emiri, Dahiliye Nezareti, Hari-
ciye Nezareti vb. Oluşturulan bu fonların her birinin alt kodları bulunmakta ve mevcut belge ve defterler bu kodlar 
doğrultusunda araştırmacıların hizmetine sunulmaktadır. 

Osmanlı Arşivi bünyesinde barındırdığı ana hizmet birimleri ile arşiv çalışmalarını devam ettirmektedir. Geniş 
ve tecrübeli bir kadroya sahip olması, stratejik ve uzun vadeli hedeflerinin açık olarak belirlenmiş olması, küresel 
ölçekte biliniyor olması ve büyük bir araştırmacı potansiyeline sahip olması Osmanlı Arşivi’nin güçlü yönleri olarak 
değerlendirilebilir. Osmanlı Devleti’nden devralınan büyük miras Türkiye’nin dünyada en zengin arşiv potansiyeline 
sahip sayılı ülkelerden birisi olmasını sağlamıştır. Bu da Osmanlı Arşivi ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün 
arşivcilik ve tarihçilik açısından önemini ortaya koymaktadır. Zira Ortadoğu ve Balkanlar başta olmak üzere birçok 
ülkenin tarihini yazmak için Osmanlı Arşivinden yararlanmak zaruridir.  

*	 Dr.,	Daire	Başkanı,	Başbakanlık	Devlet	Arşivleri	Genel	Müdürlüğü,	ahmet.tokdemir@erdogan.edu.tr	
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Belgelerin Muhafazası  Restorasyonu ve Dijitalleştirilmesi 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan tüm belgeler, uluslararası arşivcilik standartlarına göre 
iklimlendirme sistemleri ile donatılmış özel depolarda muhafaza edilmektedir. Yıl boyunca depolardaki sıcaklık ve 
nem dereceleri uluslararası standartlara uygun seviyelerde tutulmaktadır. Ayrıca depolar, yangın durumunda belgelere 
zarar vermeden yangını söndüren ve otomatik olarak faaliyete geçen argon gazı yangın söndürme sistemi ile donatıl-
mıştır. Depolarda her ay düzenli olarak kontroller ve uygun kimyasallar kullanılarak ilaçlama yapılmaktadır.

Osmanlı Arşivi toplamda 109 depodan oluşmaktadır. Bu depolardaki raf uzunluğu yaklaşık 116 kilometredir. 
Cumhuriyet Arşivi ise toplamda 45 depodan oluşmaktadır. Bu depolardaki raf uzunluğu ise yaklaşık 125 kilomet-
redir. Depolarda bulunan evrakın restorasyonu da arşivcilik bağlamındaki ana işlerden biri durumundadır. Osmanlı 
Arşivinde yer alan belgelerin önemli bir kısmının restorasyon ihtiyacı bu birimde bulunan uzman personel tarafından 
yürütülmektedir. Yakın zamanda defterler bağlamında duyulan ihtiyaç nedeniyle  restorasyon birimi Cumhuriyet Ar-
şivi’nde de oluşturulmuştur. 

Bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan değişim ve gelişmeler arşivcilik alanını da etkilemiş, arşiv hizmetleri 
bağlamında dijitalleştirme (belgelerin sayısal ortama aktarılması) arşiv iş ve işlemlerinin önemli bir parçası haline gel-
miştir. Böylece fiziksel ortam, kağıt vb. materyallerden oluşturulan arşiv, bilgisayar ve dijital dönüştürücü diğer aygıt 
ve sistemlerin işin içine girmesiyle beraber bilginin korunması, bilgiye ulaşılması ve erişime açık bilginin yayılması 
bağlamında dijital arşive doğru evrilmekte; fiziksel arşiv paralelinde onu destekleyici bir dijital arşiv oluşmaktadır. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki dijitalleştirme çalışmaları son yıllarda büyük bir ivme kazan-
mıştır. Analitik ve dosya usulü tasnif çalışmaları devam eden belgeler hızla sayısal ortama aktarılmaktadır. Bu çalış-
malar kapsamında bugüne kadar yaklaşık 35 milyon belge görüntüsü (belge ve defter) sayısal ortama aktarılmış ve 
araştırmaya açılmış durumdadır. Genel Müdürlüğe bağlı tarihi belgelerin (Osmanlı Arşivinde yer alan belgeler) 10 
yıl içerisinde sayısal ortama aktarılması öngörülmekte olup bu konudaki çalışmalar hızla devam etmektedir. Balkan 
coğrafyasında yer alan ülkeler ile yürütülen projeler kapsamında orijinal nüshaların ilgili ülkenin arşivlerinde kalması 
şartıyla Osmanlı dönemine ait belgelerin dijitalleştirilmesi çalışmaları da devam etmektedir. 

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arşiv belgelerini derlemek, korumak ve tasnif çalışmalarını yapmakla görev-
lidir. Bu manada, kişi ve devlet haklarını belgeleyecek her türlü bilgi ve belgenin titizlikle korunması ve bunlara eri-
şim sağlanması hususunda gerekli işlemler yapılmaktadır. Günümüzde Osmanlı Arşivinde bulunan 90 milyon civarı 
belgenin yarıya yakını; 400 bine yakın defterin ise dörtte üçü tasnif edilmiş ve araştırmaya açılmıştır. Benzer şekilde 
Cumhuriyet Arşivinde bulunan 40 milyona yakın belgenin dörtte biri; 95 bin defterin ise tamamına yakını tasnif edil-
miştir.

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne araştırmacı olarak başvurmak oldukça kolay ve pratiktir. 18 yaşını doldur-
muş yerli ve yabancı herkes araştırmacı olmak için başvurabilmektedir. Türk vatandaşları nüfus cüzdanları, yabancı 
uyruklular ise pasaportları ile müracaat etmeleri halinde 15 dakika içerisinde araştırmacı olabilmekte ve arşiv araş-
tırma hizmetlerinden faydalanabilmektedirler. Araştırmacılar tarafından talep edilen belgeler dijital ortama aktarılmış 
ise bunlar hemen temin edilebilmekte; dijital ortama henüz aktarılmamış ise aynı gün veya ertesi gün içerisinde bu 
belgeler dijital ortama aktarılarak araştırmacılara sunulmaktadır. Cumhuriyet ve Osmanlı Arşiv araştırma salonlarında 
verilen hizmette hız ve kalite arşivcilik bağlamında takdire şayan bir noktadır. İnternetten belge  

Araştırmacıların istedikleri bilgi ve belgeye daha kolay erişebilmesi amacıyla hazırlanmış olan kataloglar 2004 
yılında internet ortamında hizmete sunulmuştur. Böylece araştırmacılara, dünyanın neresinde olursa olsunlar, internet 
aracılığı ile Türk arşivlerine erişim ve katalog taraması yapabilme imkânı sağlanmıştır.

Araştırma Salonumuz 2015 yılının başından itibaren araştırıcıların belge taleplerini dijital olarak karşılamaya 
başlamıştır. Bu vesile ile belgenin çok el değiştirmesinden kaynaklı zarar görmesinin önüne geçilmiş, hem de bundan 
sonra gelen araştırıcıların belgeye dijital ortamda hemen ulaşması sağlanmıştır. Bu yöntem ile sadece 2015 yılından 
beri 6.469.990 adet belge görüntüsünün sisteme aktarılması sağlanmıştır.

2015 yılından beri araştırıcılarımız, İstanbul Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığımız ile Ankara Cumhuriyet Arşivi 
Daire Başkanlığımız araştırma salonlarından her iki tarafın kataloglarını tarayıp istedikleri belgelerin görüntülerini 
temin edebilmektedir. Ayrıca bu yıl itibarıyla (2017) internetten belge görüntülerinin araştırmacıya ulaştırılmasına 
başlanmıştır. Bu da arşivcilik hizmetlerinin geliştiğinin ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün araştırmacılara 
hizmet anlamında bir seviye daha atladığının göstergesidir.
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Sahip olduğu zengin arşiv hazinesi ile sadece Türkiye değil, bölge ve dünya tarihi açısından da büyük önemi haiz 
olan Devlet Arşivlerine yerli ve yabancı pek çok araştırmacı başvurmaktadır. 

Uluslararası Faaliyetler, Sergi ve Yayın Çalışmaları

Genel Müdürlük tarafından, Osmanlı ve Cumhuriyet arşivlerinde muhafaza edilen arşiv belgelerine dayalı olarak 
tarihi, kültürel, politik, ekonomik vb. konularda pek çok eser yayınlanmıştır. Kuruluşundan bu güne Genel Müdürlük 
bünyesinde iki yüze yakın yayın yapılmıştır. Bu yayınları arşiv çalışmaları ve arşivciliğe ilişkin yayınlar, Osmanlı 
Devleti teşkilat yapısı ve işleyişi ile ilgili temel belge ve defter yayınları, Osmanlı coğrafyasına dâhil olup günümüzde 
bağımsız olan devletler ya da bölgelerin Osmanlı belgelerindeki yansımalarını içeren yayınlar, önemli tarihi konuları 
ele alan tematik yayınlar ve sosyal, ekonomik ve kültürel içeriğe sahip popüler konulara ilişkin yayınlar şeklinde 
kategorize etmek mümkündür. 

Arşivlerimiz bizleri, ortak bir tarihi paylaştığımız milletlerle ve bütün dünya ile bilgi ve düşünce alışverişine 
götürebilecek en sağlam kaynaklardır. Bu anlayışla milletlerarası işbirliğine büyük önem veren Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü bugüne kadar dünyanın farklı coğrafyalarından 42 ülke ile protokol imzalamış olup, pek çok ülke ile de 
imza aşamasındadır. Bu protokoller karşılıklı iyi niyete dayalı, tarafların milli mevzuatları ve uluslararası arşivcilik 
teamüllerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Gerektiğinde protokollere, taraf ülkeler arasında daha önce imzalanmış 
olan Kültürel Değişim Programı veya başka bir anlaşma dayanak teşkil etmektedir. İmzalanan protokoller ortak eser-
ler yayınlanması, belge sergileri düzenlenmesi, taraf ülkelerin tarihini ilgilendiren belge örneklerinin değişimi, uzman 
arşivci teatisi ile bunların eğitimi gibi hükümleri ihtiva etmektedir.Protokoller ülkelerin mevzuatlarına göre hükümet-
ler arası ya da kurumlar arası olarak imzalanabilmektedir. Hükümetler arası protokoller yine ülke mevzuatlarına göre 
yasal onay süreçlerinin tamamlanmasını birbirlerine bildirdikleri tarih itibariyle yürürlüğe girmektedir. Kurumlar arası 
olarak imzalanan protokoller ise imzalandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmektedir.

Protokolümüz bulunan ülkelerle uzman teatisi ve belge örneği teatisi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ülkemizin ve 
Türk arşivlerinin tanıtımı amacıyla arşiv belgelerinin örneklerinden oluşan birçok sergi düzenlenmiş olup bu yöndeki 
faaliyetlerimiz halen yoğun bir şekilde devam etmektedir. Yurt dışında yapılan sergilere ilaveten ülkemizde de birçok 
ülke ile ortaklaşa sergiler düzenlenmektedir.  

Osmanlı Arşivinde bulunan 2000 m² büyüklüğündeki daimi sergi alanı yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından 
büyük ilgi görmektedir. Bu sergi alanında dönemin siyasi olaylarına ışık tutan birçok ferman, berat, plan ve projeler 
ile yine dönemin sosyal olaylarını anlatan önemli ressamların çizimleri, gravür, minyatür ve hat çalışmaları da sergi-
lenmektedir.

SONUÇ

Arşivler devletlerin hafızaları durumunda olup daha çok tarih araştırmacılarına hizmet ederler. Bu bağlamda ar-
şivcilerin görevi belgeleri muhafaza etmek ve araştırmacılara ulaştırmak olarak tanımlanmıştır. Ülkemizde bu hizmeti 
yerine getiren kurumların başında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü gelmektedir. Kurumların ürettiği cari evrakın 
yanı sıra tarihi arşiv niteliğindeki Osmanlı Arşivi’ni bünyesinde bulunduran Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü küre-
sel bir vizyona sahiptir. Hizmet hızı ve kalitesi bağlamında sürekli kendini geliştiren kurum belgelerin muhafazası ve 
araştırmacıya sunulması için yerli ve yabancı araştırmacılara hizmet etmeye devam etmektedir. 
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ÖZET

Arşivler, kütüphâneler ve eski eserler milletlerin sahibi olduğu kültürel varlık ve mirasın temayüz ettiği önemli 
kültürel mekanlardır.  Milletler kültürel varlıklarını bu tür kültür kurumları vasıtası ile devam ettirirler. Arşivler, dev-
letin ve fertlerin birbirleri ile ilişkilerine dair kanıtların saklandığı yerler olup tarih başta olmak özere çeşitli bilim 
disiplinleri için vazgeçilmez kaynakları barındırırlar.

Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı Devleti’nden devraldığı zengin arşiv mirası ile dünyanın en önemli arşivlerinden 
birisine sahiptir. Yüzyıllarca geniş bir coğrafyada çeşitli din ve milletlere mensup toplumları bir arada yaşatma başarı-
sını göstermiş olan Osmanlı Devleti’nden intikal eden değerli miras, sadece Türkiye’nin değil bugün bağımsız devlet 
kurmuş Ortadoğu, Balkan, Akdeniz, Afrika ve Arap ülkelerinin milli ve ortak tarihlerinin tespiti ve yazılmasında baş-
vurulacak otantik değerdeki kaynak niteliğindedir.

Takdir edileceği gibi, böylesine zengin olan Türk arşivlerinde araştırma yapılmadan yazılacak bölgesel ve küre-
sel bir tarihin eksikliklerle dolu olacağı aşikârdır. Bunun bilincinde olan Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü modern 
arşivlerin ortak ilkesi olan açıklık prensibini temel ilke olarak kabul etmiş, gerek hukuki düzenlemeleri gerçekleştire-
rek, gerekse teknolojik imkânları en iyi şekilde kullanarak bütün dünya tarihçilerine hızlı ve kolay bir şekilde hizmet 
verme gayreti içinde olmuştur. 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Türkiye’de arşiv hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve kamuda belge yö-
netimini sağlamak üzere, Başbakanlık merkez teşkilatına bağlı ve genel bütçeye tabi olarak kurulmuştur. Milli arşiv-
lerimizin korunması ve değerlendirilmesiyle ilgili her türlü görev, 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Kanunu’nun 2. 
maddesinin (g) fıkrasıyla Başbakanlığa ve 11. maddesi ile de Başbakanlığın ana hizmet birimlerinden Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Kurumlarda tespit edilen devlet ve millet hayatını ilgilendiren her türlü arşiv malzemesini toplamak, değerlendir-
mek, tasnif ve tercüme etmek, yayınlamak, belgelere erişimi sağlamak ve uygun ortamlarda saklamak Genel Müdür-
lüğün başlıca görevleri arasında yer almaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Devlet Arşivleri, Osmanlı Arşivi, Cumhuriyet Arşivi

ABSTRACT

Archives and libraries are places where the cultural heritage of nations. Nations maintain their cultural heritage 
through such cultural institutions. Archives are the places where the state and the individuals are kept in evidence for 
their relations with each other, and to be in history, they are indispensable for various scientific disciplines.

The Republic of Turkey with its rich archival heritage inherited from the Ottoman Empire has one of the world’s 
most important archives. The archaeological heritage of the Ottoman Empire, which has been successful in bringing 
together societies belonging to various religions and nations in a wide geography for centuries, is in our archive. This 
document is an authentic source for the determination and writing of the national and common histories of the Middle 
East, Balkan, Mediterranean, African and Arab countries.

t is obvious that a regional and global history to be written without research in such rich Turkish archives will be 
filled with deficiencies. Being aware of this, the General Directorate of State Archives has accepted the principle of 
openness, which is the common principle of modern archives, as the basic principle, and has tried to provide quick and 
easy service to all world historians by realizing both legal regulations and technological opportunities.

General Directorate of State Archives to organize and archive services activities in Turkey, was established de-
pending on the Prime Minister’s central organization. All tasks related to the preservation and evaluation of our nati-
onal archives have been given to the General Directorate of State Archives which is subsidiary of the Prime Ministry 
with the paragraph (g) of Article 2 of the Prime Ministry Organization Law (Law no. 3056)

The duties of the Directorate General are: Collecting, evaluating, sorting and translating all archive materials 
identified in institutions, providing access to documents and keeping them in appropriate environments.

Key Words: State Archives, Ottoman Archive, Republican Archive.
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HUDÛDNÂMELERİN KAYNAK DEĞERİ ÜZERİNE BİR 
ARAŞTIRMA

Mustafa ALKAN*

GİRİŞ

“Hudûdnâme”ler, Osmanlı ülkesinin sınırları dâhilinde vakıf ve mülk statüsündeki toprakların; mezrâ, mahalle, 
köy, nâhiye, kaza, sancak ve eyâlet gibi idarî birimlerin ve Osmanlı Devleti ile diğer devletlerin sınırlarını belirlemek 
için yazılan resmî kayıtlardır. Bu kayıtlara “sınırnâne” de denilmiştir1. Hudûdnâmeler veya hudûdnâme statüsündeki 
vakfiye, mülk senedi, ilgili mühimme, ahîdnâme ve tahrir defterleri mekân belirlemelerde çok tafsilâtlı yön tariflerini 
ihtiva etmektedir. Bu çalışmada Osmanlı Arşivi, Vakıf Kayıtlar Arşivi ile Tapu Arşivi’nde bulunan bazı hudûdnâme 
veya hudûdnâme statüsündeki belgeler kullanılmıştır. Söz konusu belgelerle Osmanlı tarihî coğrafyasını yeniden yaz-
mak mümkündür. Öyle ki, Osmanlı arazi kanunnamesinin çıkarılmasından sonra uygulanan yeni mülkiyet anlayışı 
sonucunda oluşan yeni mülk senetleri üzerinden mülkler ile mülk sahiplerini eşsiz büyüklükteki bir haritada buluştur-
mak mümkündür. Tapu senetlerinin sınır tarifleri, daha önceden var olagelen vakfiye, mülk senedi, mühimme, ahîd-
nâme, tahrir defterleri ve hudûdnâmelerin bıraktıkları, boşlukları doldurabilecek zenginlikte olduğu düşünülmektedir. 
Bu inceleme;    
1. Ev, dükkân, fırın ve hamam gibi musekkafât türü mekânların hudûdnâmeleri,
2. Tarla, mezraa, köy ve yayla gibi mustegıllat türü mekânların hudûdnâmelerin,
3. Kaza, sancak ve vilâyet idarî birimlerinin hudûdnâmeleri,
4. Osmanlı/ ülke bütününün sınırlarıyla ilgi hudûdnâme örnekleri, üzerinden ele alınacaktır. 

1. Ev (Menzil), Dükkân, Fırın ve Hamam Hudûdları

Sultan IV. Mehmed’in vâlidesi Hatice [Turhan] Sultan’ın 27 Ramazan 1076 (2 Nisan 1666) tarihinde vakfettiği 
bir evin (menzil) sınır-ı erba‘ı şöyle tarif edilmiştir:

 “Câmi-i Şerif kurbunda bağçe kapusu mukabelesinde müşeyyide-i bunyani’l-hayr ve’l-ihsan ve müeyyide-i 
erkane’l-birri ve’l-ihsan hazretlerinin müceddeden binâ ve bunyâd buyurdukları bir taraftan merhum Hasaki Sultan 
Hamamı ve bir tarafı zikr-i âti hucurât ve iki taraftan tarik-i âmm ile mahdud ve mümtaz olup muhavvata-i dâhiliye ve 
hâriciyyeyi ve fevkani ve tahtani buyût-ı adideyi müştemil olan menzil ve yine”…2.

“Câmi-i Şerif (Câmi-i Vâlide Sultan) haremine muttasıl müceddeden binâ ve tamir olunup hazret-i vâkife-i ‘aliy-
yeti’ş-şana imtina ile müstegni ani’t-tahdidi ve’l-beyân olup ve Câmi-i Şerif kurbunda Balıkpazarı kapusuna muttasıl 
bir bâb börekçi furunı ve mükâbelesinde dört bâb dükkân ve zikr olunan kemerlü dükkânlar mukâbelesinde tahmis 
kahve içün iki bâb furun ve sahalârında kahve da’k olmağ içün dibekler vaz’ olunup ve yine”3;

“Mezkûr Câmi-i Şerîf (Câmi-i Cedîd/ Câmi-i Halil Bey) yanında vâki dört bahçe içindeki kuyular ve dolablar ve 
havuzlar hayvan ahûrları ve hamam ve ekmekçi furunu ve arpa ambarı ve iki dükkân ile birlikte dâhiliye ve hâriciye, 

*	 Dr.	Öğr.	Üyesi,	Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Tarih	Bölümü;	alkanm@gazi.edu.tr.
1 Mübahat S. Kütükoğlu, “Hududnâne”, Türkiye	Diyanet	Vakfı	İslâm	Ansiklopedisi (DİA), 18, (1998), s. 303-304.   
2 Hazret-i Hatice Sultan Vâlide-i es-Sultan Mehmed el-Gazi ibn Sultan İbrahim Han Vakfiyesi, 27 N 1076 (2 Nisan 1666), VGMA, Defter 744, 

s. 23, sıra: 8. 
3 Hatice Sultan Vakfiyesi, 27 B 1073 (7 Mart 1663), VGMA, Defter Nu: 744, s. 112, sıra: 29.
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fevkanî ve tahtanî müteaddid odaları hâvi olup kendisinin ve tevâbiinin sâkin bulunduğu Büyük Menzil (Ramazanoğ-
lu Konağı)”4.

Netice itibariyle vakfedilmiş dükkân, fırın, hanlar, hamam, konak pazar yeri, bedesten, çarşılar ve çarşıların 
açıldığı sokakların vakfiyelerdeki sınırlarının tasvirlerinden -bilinen mekânlardan- hareketle bir mimâr titizliğinde 
şehirlerin dokusunu ortaya çıkarmak imkânı vardır.

2. Tarla, Mezraa, Köy ve Yayla Hudûdları

Mihrimah Sultan (binti Sultan Süleyman) Vakfı’na ait, Hicrî 965 (M. 1557) tarihli, Bulgaristan’ın Samoko kazâ-
sına tâbi Çamurlu karyesi hudûdnâmesi’nde bir tarlanın sınırı şöyle tarif ediliyor: “Kazâ-i Samoko muzâfâtından 
Çamurlu nâm Karye-i merkûmenin hudûdu etrâfında olan kurâ ile mütedâhil ve mütelâsık olmağın karye-i mezbûre 
reâyâsının her ferdî yedinde olan mezrâ‘ı ve bağâtı Ali Hudâ eshâbına nisbet ile tahdîd olunub tefâsile üzeredir ki 
zikr olunur; Karye-i mezbûre mahallâtından Adalı nâm mahalle sâkinlerinden Erdoğdu bin Mehmed nâm kimesnenin 
yedinde Elmalu dere ile ve Çatalguz nâm dağla ve Tur Ali Sofi tarlasıyla ve dere ile mahdud tarla ve yine…”5.

Sultan I. Murad’ın lalası Lala Şahin Paşa’nın Hicrî Rebiülevvel 749 (Mayıs 1348) tarihinde kurduğu vakfa ait, 
kendisine Sultan Orhan tarafından temlik edilen ve Defter-i Sultani’de kayıtlı bulunan karyelerin ve mezrâların hudû-
du şöyle tarif edilmiştir: “Kirmasti kasabasını ve arazisini ve Codrek ve Oruçbey ve Behram ve Çölmekci ve Kürdli ve 
Atevi nâm ile marûf karyelerle birlikte Yenice ve Üçerler karyesi ve bunların arâzii ve mezra‘ını müştemildir. Ve bun-
lardan her biri hudûdları mülâsık ve Bursa livasında vâki mezbûr kasabanın havâlisindedir. Hudûd-ı Tekfur köprüsü 
nâm köprüden başlayup nehr-i câri ile beraber Kürdli karyesine müntehî oluncaya kadar gider, sonra oradan kıble ta-
rafını tutarak Behram ceziresine sonra nehir ile beraber Başmakcı geçidi nâm su geçidine sonra Behram karyesi kabir-
lerine muttasıl dereye sonra dere ile beraber giderek dağın sırtına sonra Evrane Pınarına sonra Karacakoz nâm mevzie 
sonra Nemrud toprağı nâm mevzie sonra Ayvacık dağı üstünden Kuşkayası nâm mevzie müntehi oluncaya kadar gider 
sonra Değirmen deresi nâm dereye sonra Yolçatı nâm mevzie sonra Hisar Pınarı nâm pınara sonra Çayir köprüsü nâm 
köprüye varır sonra buradan tarîk ile beraber beldenin yoluna müntehi oluncaya kadar gider sonra buradan tarîk ile 
beraber Kerpiçlik nâm mevzie varır sonra buradan Kirmasti geçidi nâm geçidi keserek Dikili taşa müntehi oluncaya 
kadar gider sonra Yenice karyesine sonra Abdülbakı pınarına sonra tarik-i âmme sonra Mezarlık Bayarı nâm tepeye, 
zikri geçen köprüye ki, Tekfur köprüsüne müntehi oluncaya kadar gider ki işbu hudûd ile mahduttur”6. Ve yine…

Adana’da Ramazanoğlu Halil Bey oğlu Piri (Mehmed) Paşa’nın Evâhir-i Z. 945 (8-18 Mayıs 1539) tarihli vakfi-
yesinde vakıf Mirze mezrâ ile Mercin karyesinin sınırları şöyle tarif edilmiştir: 

“Adana’ya tâbi Kınık nâhiyesinde Meşhed Öyüğü ve Çomaklu kurbunda kâin kıblesi Küçük top ve Keremitli 
öyük, garbı Beyaz taş ve Yuğan gölü, şimâli Nehr-i Ceyhun ve gök taş ve deliklü öyük şarkı dokuz çukuru mavzii ve 
Beşağaç ile mahdud ve Mirze namile maruf mezraa” ve yine;

“Kınık nahiyesinde kâin kıblesi Unnab ağacı ve Urtaş ve Ciğerağılu pınar ve Yassı öyük, garbı Sivrice öyük, 
şimâli Çadır tepesi ve Gökçepınar tepesi ve Kınalu taş, şarkı Kurt tepesi ve Ali küçük meşhedi ile mahdud Mercin 
ismile müsemma karye…”7 ve yine;

Ramazanoğlu Piri Bey’in Evâsıt-ı (15) Rebiulevvel 960 (1 Mart 1553) tarihli vakıfları arasında yer alan Kızıldağ 
Yaylasının hudûdu ise; “Adana livası tevâbiinden Karaisalu kazasında vaki Döşbudak ve Kavak ve Sitir Mezrealar 
ile birlikde Kızıldağ mezraasının temamı olup kıblesi Yeğen oğlu değirmeni ile ve ahalinin Karayar ve Sığırkaya ve 
Çıkrıcık alanı ve Kayabaşı kışlağı ve Sarı Hacılar meşhedi beli ve Keyyan kaya ve Gökcegöl köprüsü denilen mevziler 
ile şarkı Kamışlu mezraasından cereyan eden Görğün suyu ile yukardaki sınırda adı geçen mezkûr Gökçe göl köprüsü 
ile şimali ahalinin Hodenke ve Görğün suyuna muttasıl Ceternik dağı ve Kilisecik ve aksu yanında kâin nefsi aksu 
tarik-ı âmmına muttasıl uğru ekinliği dedikleri mevziler ile ve ahalinin Tusmen alanı ve Çoban okcu ekinliği ve ağca 
yokuş ve sorkuncuk suyu ve minkân mezreasına vasıl olan akarsu dedikleri mevziler ile ve ahalinin Mukermiz ve Sı-
nırtaşı dedikleri mevziler ile garbi ahalinin akpınarbaşı ve üç oluk ve Çivid gediği Havid kaya ve akdağda vaki Şahin 
kayası ve Tani keppanı ve keçiyolu ve keşlik kayası ve bu suretle mezkûr Yeğen oğlu değirmenine muttasıl hudûd ile 
mahduddur”8 şeklinde tarif edilmiştir.

3. Kaza, Sancak ve Vilâyet Hudûdları

4 Ramazanoğlu Halil Bey oğlu Pîri Paşa Vakfiyesi, VGMA, Evâhir-i Z. 945 (8-18 Mayıs 1539) Defter no: 646, s.1, sıra:1.
5 Mihrimah Sultan Vakfı Hududnâmesi, H.965 (M. 1557), TKM.KKVKF, Defter Nu: 11 (eski 2292), s. 1. 
6 Lala Şahin Paşa [bin Abdulmuin] Vakfiyesi, VGMA, Hicrî Ra 749 (Mayıs 1348), Defter: 732, s. 74, sıra: 59.
7 Ramazanoğlu Halil Bey oğlu Pîri Paşa Vakfiyesi, VGMA, Evâhir-i Z. 945 (8-18 Mayıs 1539) Defter no: 646, s.1, sıra:1.
8 Ramazanoğlu Halil Bey oğlu Pîri Paşa Vakfiyesi, VGMA, 15 Ra. 960 (1 Mart 1553) Defter no: 646, s.12, sıra: 4.
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Kazanın, mahallelerden teşekkül eden kaza merkezi (nefs-i kaza) ve bağlı köylerin birleşiminden oluşan bir 
idarî birim olduğu bilinmektedir. Kaza sınırları “tahrir sistemi” ile yapılan “sayımla” tespit edilebildiği gibi, kazaların 
sınırlarının tespiti için bazı anlaşmazlıklar veya ihtiyaç halinde oluşturulan bir heyet tarafından da kayıt altına alına-
biliyordu. Meselâ, 17. yüzyılın sonlarına doğru İfrâz-ı Zu’l-kadriyye Cemaatleri Adana’da iskâna tâbi tutulmuşlardı. 
Bu cemaatlerin iskânı ve vergilerinin toplanması için Dergâh-ı ʽÂlî kapucubaşılarından Yeğen Mehmed Ağa tayin 
olunmuştu. Yeğen Mehmed Ağa ile Adana, Ayas, Kınık, Berendi ve Payas kadılarına bir fermân gönderilerek, Ayas, 
Berendi ve Kınık kazalarının eski sınırlarının yeniden belirlenmesi istenmiştir. 

Kazaların sınırlarının belirlenilmesi amacıyla; Adana kadısı vekili, mütesellimi vekili, aʽyân-ı vilâyetden Şey-
hzâde Mehmed Efendi ve biraderi Mahmud Ağa, Ramazanoğlu Mehmed Sadık Bey, Nakîbü’l-eşrâf kaymakamı 
Es-seyyid Mustafa Ağa, Adana Serdârı Mehmed Çavuş, Kethüdâyeri vekili olan el-Hac Hamza Ağa, Misis kadısı ve 
mütevellisi Veli Ağa, İmam Abdullah Efendi ve Hatib Ahmed Efendi ve bilirkişi olan ihtiyarlar ile bu kazaların ahâli-
leriden yaşlı insanları ile bir komisyon oluşturulmuştur.

Komisyon ilk olarak Misis Kasabası’nın güneyinde Cebelü’n-Nur yakınlarında toplanmıştır. Bu toplantı sonu-
cunda, Ceyhun Nehrinin batı tarafı Yüregir kazası, doğu tarafı Berendi kazası toprağı olarak belirlenmiştir. Ardından, 
Demirkapı’ya geçilerek burada ikinci toplantı yapılmıştır. Bu toplantı sonucunda Yüregir ve Berendi kazalarının gü-
neyi Demirkapı’dan denize kadar olan kısım, Doğu tarafından Turunçlu’ya, oradan da Gözenek’e ulaşarak son bula-
cak şekilde belirlenmiş, Demirkapı tarafında ise Büyük Manend sınırlar dâhilinde bırakılmıştır. Burası çeyrek saatlik 
mesafededir. Demirkapı ve Büyük Manend topraklarının ise Halep’e bağlanması kararlaştırmışlardır.

Sınır komisyonu üçüncü toplantısını Kınık kazasının yanında yer alan İsneyn Bazarı yakınındaki Karaçay deni-
len Su Boğazı’nda yapmıştır. Bu toplantıya bölgeyi iyi bilen yöre ahalilerinden el-Hac Yusuf, İmam Veli Efendi, Hacı 
Osman Ağa, Hacı İsaoğlu Molla Mehmed, Kara Solak, Hacı Hüseyin Efendi, Hacı Mehmed, Taviloğlu Molla Veli, 
el-Hac Halil, İbrahim Efendi, Molla Salih, Yakub, Kara Mustafa ve sair bilirkişiler de katılmıştır. Bu toplantıya göre, 
kazaların (Ayas, Berendi ve Kınık) eski sınırı Hicrî 1 Cemâziye’l-âhire 1102 (Milâdî 2 Mart 1691) tarihinde şu şekilde 
belirlenerek, Payas kadısı Mehmed (el-Kadı), Kınık bilirkişisi Ali (el-Müvellâ), Berendi bilirkişisi Mehmed (el-Mü-
vellâ) ve Misis, Ayas ve Berendi kadısı Ali (el-Kadı)’nin mühürleri ile mühürlenmiştir9. Buna göre;

“… Zikr	olunan	kazâların	 şarkî	 tarafı	Gözenek’den Sıra Çınar’a,	 ve	andan	 İdrâk	Bocası’na,	 ve	andan	Kara	
Göl’e,	ve	andan	Hacı	Beli’ne,	andan	Sorkun’a,	ve	andan	Cebel-i	Hınzır’a,	ve	andan	Temer	Taş	Gediği’ne,	ve	andan	
Gölceğiz’e,	andan	Türkî	Makbereliği	kurbunda	olan	gediğe,	ve	andan	Atçak	Kaya’ya,	ve	andan	Kızıldağ’a,	ve	andan	
Avcı	Beleği’ne,	 ve	andan	Alagöz	cânibine,	 ve	andan	Hacı	Kulu	Köprüsü’ne,	 ve	andan	Humus	Çayı’na,	ve	andan	
Ceyhun’a	müntehi	olur.	İsneyn	Bazarı’nın	nısfı	(yarısı)	Maraş	toprağı	ve	nısf-ı	âheri Kınık toprağı Adana sancağıdır 
deyu	beyne’n-nâs	meşhur	ve	mütevâtir	ve	lâkin	bu	hudûdun dâhilinde kalmıştır.	Rub’	sâ‘at	yerdir,	içinde	ba’zı	Maraş	
erbâb-ı	timârı	toprağı	vardır.	Ve	zikr	olunan	kazâların	şimâlî	ve	garbî	tarafları	nehr-i	Ceyhun	olub	deryâya	varıncaya	
değin	Berendi	ve	Ayas	toprağıdır,	zikr	olunan	kazâların	hudûd-ı	kadîmesi	zikr	olunan	mahallerdir,	deyu cümlesi icmâ’	
ve	ittifak	edüb	haber	verdikleri	vuku‘u	üzere	ketb	ü	tahrîr	olundu.	Hurrire fî gurre-i	Cemâziye’l-âhire	li	sene	isneyn	
ve	mi‘ete	ve	elf”10. 

2 Mart 1691 tarihli bu hudûdnâmedeye “Adana Kal‘ası’nda mahfûz olan mufassal” tahrir defterine dayalı olarak 
yapılan birkaç itiraz ve şikâyet üzerine, Divan-ı Hümâyûn, bunları şöyle düzeltmiştir: “Timurkapu	kurbunda	Haleb	
toprağıdır	dediğimiz	Üzeyir	toprağıdır	ve	İsneyn	Bazarı’nda	Maraş	toprağıdır	dediğimiz	Kars	Sancağı	toprağıdır.	
Adana	Kal’ası’nda	mahfûz	olan	mufassal	bile	getürülmişdi.	Mürâcaʽât	olundukda	hudûd	zikr	olunan	yerler	Kınık	
kazâsına	tâbi’	imiş.	Bilinmesi	içün	iʽlâm	olunmuşdur,	fermân	sultânımındır”11. 

Sancak hudûdları, sancak kanunnâmelerinin de yazıldığı, söz konusu sancakta yapılan geniş tahrirler ile belir-
lenmiştir. Mufassal tahrir defterlerinde mahalle, kaza merkezi (nefs-i kaza), karyeler, kazayı ve varsa diğer kazalar 
ile birlikte bir sancağı oluşturmuştur. Meselâ Adana Sancağı’nın merkezî Adana olup, Adana ve Kınık kazaları12 ile 
Adana, Yüreğir, Ayas ma’a Berendi, Kınık, Sarıçam, Dündarlı ma’a Bulgarlı ve Karaisalı ma’a Hacılı nahiyelerinden 
müteşekkil bir idarî yapıya sahipti13. Bu idarî yapının sancak coğrafyasındaki hudûdu şöyleydi: 

9 Ümit Katırancı, XVIII.	Yüzyılda	İfrâz-ı	Zülkadriye’nin	İskânı	Sorunu, Ankara Üni. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans Tezi, Ankara 
2015, s. 17-19.

10 TK. TD. 114 (1572), 171b II; Yılmaz Kurt, bu Mufassal Tahrir Defteri’ni yayımlamıştır. İlgili kısım için Bk. Yılmaz Kurt, Çukurova	Tarihinin	
Kaynakları	III:	1572	Tarihli	Adana	Mufassal	Tahrir	Defteri,	TTK, Ankara 2005, s. 428-429.

11 TK. TD. 114 (1572), 171b II; Kurt, Çukurova	Tarihinin	Kaynakları	III,	s. 429. 
12 1525 (TD. 450/1) ve 1530 (TD. 969) tahrirlerinde Adana Sancağı, Adana, Karaisalı ma’a Hacılı, Berendi, Ayas ve Kınık olmak üzere 5 kaza-

dan müteşekkildir. Bkz. Kurt, Adana	Tarihi, s. 37.
13 Muhâsebe-i	Vilâyet-i	Diyâr-i	Bekr	ve	‘Arab	ve	Zü’l-Kadiriyye	Defteri,	nu: 998,  (937/1537) II, Dizin ve Tıpkıbasım, Başbakanlık Devlet Ar-

şivleri Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1999, s.11.
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Batısında aşağı yukarı bugünkü Tarsus sınırı ile aynı olup, kuzeyde Karaisalı ve Pozantı ilçelerini içine alarak 
Kozan ve Kadirli’nin batısından Hamus çayını izleyerek güneye inmekteydi. Sancağın güneybatısında Kınık nahiyesi 
bulunuyordu. Akdeniz kıyısındaki Yumurtalık ilçesinin adı Ayas olup, Antik Mağaros şehrinin beş kilometre güney 
doğusunda kurulmuş olup, o zaman bir köy olan Karataş’ı kapsamaktadır. Osmaniye ve Ceyhan ise, bu coğrafya için-
de, 19. yüzyılın son çeyreğinde kurulmuştur14.

Vilâyet (Eyalet) Hudûdu: Osmanlı sisteminin oturduğu klasik çağdan itibaren vilâyetler, sancakların askerî 
olarak birleştirilmesiyle oluşmuştu. Dolayısıyla, tahrir sistemiyle takip edilebilen sancakların hâricî sınırlarının bir-
leşmesiyle eyâletlerin de sınırları ortaya çıkarılmış olacaktır. Meselâ, ilk tahririnden itibaren Adana (1519 ve 1525 
yıllarında) “Vilâyet-i	Çukurâbâd” adıyla, “Arab Vilâyeti”nden ayırılıp müstakil bir “vilâyet” olarak teşkilâtlandırıl-
mıştır. “Kânûnnâme-i	Vilâyet-i	Çukurâbâd”a göre eyâlet; Adana, Tarsus, Sis (=Kozan) ve Üzeyir (Özer/ Dörtyol) 
sancaklarından teşekkül etmiştir15. Bu sancakların coğrafî bütünlüğü de, Adana Eyâleti’ni (Vilâyet-i Çukurâbâd’ı) 
oluşturmuştur. 

İkinci Viyana kuşatmasından sonra Osmanlı Devleti’nin Avusturya, Lehistan ve Venedik ile yaptığı savaşların 
sonucunda imzalanan Karlofça Anlaşması (26 Ocak 1699)’nın sürecinde oluşan “1699-1700 tarihli Bosna Vilâyeti 
Hudûdnâmesi”16 Turan Gökçe tarafından bir makale konusu yapılmış ve makalenin ekinde hudûdnâmenin transkrip-
siyonu ve tıpkı basımı yayımlanmıştır17. Bu hudûdnameye göre Bosna Vilâyeti Hudûdu; Sirem tarafından Bossut 
suyu, Sava nehri, Nehr-i Una Hudûdu; Bujin kalesi arazisi hudûdu, Vranograç kalesi arazisi hudûdu; Kladuşalar ve 
Podzavizad kalelerinin hudûdu,  Trışça, Ostevişçe, Bihke, Brikoviça, Drejnik kalelerinin hudûdu; Nehr-i Korana’nın 
bu tarafında Prişovica yaylasının karşısında olan İzaçik ve Bihke kalelerinin mukabili ve sınırları olan yayla sırtıyla 
kat olunan hudûd; Orşça kalesi, Lapisa çiftliği kulesi (kullesi) ve tahrip olan Boriçuça kalesi, Ostroviçe-i Atik kalesi, 
Palanka-i Vakf-ı Una serhadlerinin ve arazilerinin mukabili olan yayla sırtıyla tefrik ve temyiz olunan hudûd ve sınır-
ları; Istrajniça denilen Sırp nâhiyesinin yaylalarının sırt hudûdu ile nihâyet Hırvatlık cânibi hudûdunun birleşimiyle 
oluşmuş olduğu görülmüştür18. Bu hudûdnâme, eyâletlerin de sınırlarını ortaya koyma imkânı vermektedir.  

4. Osmanlı/ Ülke Hudûdları

Eyâletlerin bütünü Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasını oluşturmaktaydı. Osmanlı Devleti’nin “zirve” kabul 
edildiği 16. yüzyılın sonlarına doğru -yâni 1578 Osmanlı- Safavî mücadelesi öncesinde- Osmanlı sınır eyâletleri 
olarak Doğu’da Erzurum, Van; Batı’da Bosna, Budin, Temeşvar; Güney’de Bağdat, Şehrizol, Basra, Lahsa, Yemen; 
Afrika’da Mısır, Habeşistan, Tunus, Trablusgarp, Cezayir; Kuzey’de Kefe, Akkirman- Bender ve Azak idarî bölgeleri 
bulunuyordu. 17. yüzyılda, batıda bunlara Eğri, Kanije ve Özü eklenmiştir. Sınırlardaki bu statü 1683 Viyana bozgu-
nuyla başlayan ve Karlofça Anlaşması’yla sona eren dönemde sarsıldı. Bu eyâletlerin diğer ülkelerle kesişimi olan 
sınırlar 19. yüzyıldan sonra belirginleşen “ülke sınırı” gibi açık değildi. Modern çağ öncesi “Coğrafî sınır kavramı, 
askerî gelişmelerle yakından ilgili bir seyir göstermiştir”. Savaşların sürdüğü Doğu ve Batı’da kale sistemi ve kontrol 
noktalarıyla sınır sistemi daha belirgin durumdaydı. Doğu’da İran sınır hattı, Batı’da Venedik, Macaristan ve Lehistan 
sınır hatları nispeten bu durumdaydı. Buralarda sınır hatları genellikle kale veya köy adları takip edilerek oluşturu-
luyordu19. Nitekim 1479, 1540, 1671, 1718 yıllarında yapılan Osmanlı- Venedik anlaşmalarında iki tarafın arasında 
adalar,  kaleler ve köyler takip edilerek oluşturulmuştu20. “Hudûdnâme” veya “sınırnâme” işte bu takip edilen hatlar 
kaydedilerek oluşturuluyordu. Devletlerarası “muâhedenâme” veya “ahidnâme”lerde bu hudûdnâmelere veya sınır-
nâmelere atıflar yapılıyordu. Hudûdnâmeler, taraflar arasında yaşanan anlaşmazlıklar veya savaşlardan sonra, ülke 
heyetleri tarafından, anlaşmazlıklara sebep olan ada, kale veya köylerin bulunduğu mahallerde incelemeler yapılarak 
tespit ediliyordu21. “1718 Pasarofça Anlaşmasından sonra Venedik ile olan deniz sınırı için “top	atımı/	kale	altı” ölçüsü 
olarak 30 millik bir mesafe benimsenmiş, boydan boya İtalya’da Pulya kıyılarında bulunan Santa Maria yarımadası, 
Girid, Rodos, Kıbrıs, Anadolu, Suriye, Mısır’a uzanan çizgide sınırlar bu ölçüye göre tespit olunmuştur”. 

Osmanlı- Avusturya (Habsburg), Lehistan ve Rusya kara sınırlarında ise köylere, köylerde kurulu kale ve palan-

14 Yılmaz Kurt, 16.	Yüzyıl	Adana	Tarihi, Hacettepe Üniversitesi’nde Doktora Tezi, Ankara 1992, s. 26-27; Mustafa Alkan, “Adana’nın İdarî 
Yapısı (1516-1923)”, EKEV	Akademi	Dergisi, 24, (2005), s. 258-260.

15 Ö. Lütfi Barkan, XV.	ve	XVI.	Asırlarda	Osmanlı	İmparatorluğunda	Ziraî	Ekonominin	Hukukî	ve	Malî	Esasları	I, Kanunlar, İstanbul 2001, s. 
204; Yılmaz Kurt, Çukurova Tarihinin Kaynakları, I, 1525	Tarihli	Adana	Sancağı	Mufassal	Tahrir	Defteri, TTK, Ankara 2004, s. XXIII. 

16 BOA, DVN.DVE-903.
17 Turan Gökçe, “1699-1700 Tarihli Bosna Vilâyeti Hududnâmesi”, Tarih	İncelemeleri	Dergisi, Sayı: XVI, (2001), s. 75-104.
18 Gökçe, 2001, s. 83-104. 
19 Feridun M. Emecen, Osmanlı	Klasik	Çağında	Siyaset, 2. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul 2011, s. 201-202. 
20 Tayyip Gökbilgin, “Venedik Devlet Arşivindeki Türkçe Belgeler Koleksiyonu ve Bizimle İlgili Diğer Belgeler”, Belgeler, V-VIII/9-12, (An-

kara 1971), s. 39-42.   
21 Gökbilgin, 1971, s. 19-20. 
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kalara veya nehirler ve tepeler gibi tabii coğrafî şartlara bağlı olarak belirlenmeye çalışıldığı bilinmektedir. Nitekim 
11 Kasım 1606 tarihinde Avusturya ile yapılan Zitvatoruk Anlaşmasında sınırların merkezinde Eğri, Hatvan, Budin, 
Estergon ve Kanije kaleleri ile bunlara tâbi köyler yer almıştır. Lehistan ile 18 Ekim 1672 tarihinde imzalanan Bu-
caş Anlaşmasında durum benzerdir. Bu durum Podolya sınırını belirleyen maddeye şöyle yansımıştır: “..Podolya	
Hudûd-ı	kadîmesi	…bu	memleketin	sınır	ve	hudûdunda	nizâ	vâki’	olursa	tarafeynden	hâkimler	ma’rifetiyle	adamlar	
ta’yîn	olunup	iki	serhad	ahalilerinin	müsin	ve	ihtiyarları	vilâyet	erleriyle	üzerine	varılup	cemm-i	gafir	hangi	hudûd 
dâhilinde olduğuna şahâdet	ederler	ise	anınla	amel	oluna,	Podolya	memleketi	tahrir	olunup	kadimden	palanka	sahibi	
olan	Leh	bezâdelerinden	her	hangisi	serhadde	kalmak	murad	ederler	ise	mukaddema	ellerinde	olan	palankalarının	
ve	köylerinin…”22. 

II. Viyana bozgunundan sonra 23 Ocak 1699 tarihinde imzalanan Karlofça Anlaşması ile Venedik, Avusturya, 
Lehistan ve Rusya sınırlarının bugünkü modern telakkiye yakın bir tarzda harita çizilerek, sınır hatlarına taşlar diki-
lerek yeni/ modern sınır çizilmiş, sınır hatları da hudûdnâme/ sınırnâmeye veya muahedenâmelere kaydedilmiştir23.    

 SONUÇ

Sonuç olarak, Osmanlı ülkesinin sınırları dâhilinde vakıf ve mülk statüsündeki toprakların; mezrâ, mahalle, köy, 
nâhiye, kaza, sancak ve eyâlet gibi idarî birimlerin ve Osmanlı Devleti ile diğer devletlerin sınırlarını, hudûdnâmeler 
veya hudûdnâme statüsündeki vakfiye, mülk senedi, ilgili mühimme ve ahîdnâme kayıtları ile tahrir defterleri kulla-
nılarak Osmanlı tarihî coğrafyasını yeniden yazmak veya mülk senetleri üzerinden mülkler ile mülk sahiplerini eşsiz 
büyüklükteki bir haritada buluşturmak mümkündür, denilebilir.

ÖZET

Türkiye arşivlerinde yer alan “Hudûdnâme”ler, Osmanlı Devleti’nin sınırlarını veya ülke dâhilinde il, köy, vakıf 
ve mülk statüsündeki toprakların sınırlarını belirlemek için yazılan resmî kayıtlardır. Bu kayıtlara “sınırnâne” de de-
nilmiştir. Hudûdnâmeler, mekân belirlemelerde çok tafsilâtlı yön tariflerini ihtiva etmektedir. Devletlerarası hudûdlar, 
yetkin heyetler tarafından mekân üzerinde yapılan belirlemelerden sonra, ikili imzalarla hazırlanmış ahidnâmelere 
dayalı olarak belirlenir, tayin edilen hudûd için bir temessük hazırlanırdı. Asıl hudûdnâme bu temessük esas alınarak 
düzenlenen vesikaydı. Bu hudûdnâmeye esas olan temessüklerin baş kısmında “Sebeb-i	tahrîr-i	kitâb-ı	hudûd	budur	
ki” veya “Sebeb-i	tahrîr-i	asl-ı	kitâb	ve	mûcib-i	takrîr-i	fasl-i	hitâb	budur	ki” gibi bir ifadeyle başlar, sonra hudûdnâme 
niçin, hangi vak’aya veya ahîdnâmeye bağlı olarak hazırlandığı, ahidnâmenin hazırlanmasında kimlerin rol oynadığı 
yazıldıktan sonra, hudûd hattı üzerindeki tabii alâmetler; nehir, dağ, tepe gibi savunulabilir yerler, köy veya mezrâ gibi 
yerleşim yerleri ile hudûd kaleleri veya palankaları ve toprak veya taştan yapılan hudûd alâmetleri sıralanır. En son 
kısımda “Vech-i	meşrûh	üzere	...dan	...’ya	gelince	sol	tarafı	Devlet-i	Aliyye	ve	sağ	tarafı	Çasar	zabtında	olmak	üzere	
bi-lutfilllâhi	 teâlâ	 tamam	olmuştur” veya “Kal‘alarının	karşısı	olan	yaylalar	hudûdları	mahall-i	mezbûrda	tamam	
olmuştur” şeklinde açıklık getirilir.

Osmanlı ülkesi dâhilinde ise vilâyet, sancak, kaza, nâhiye, köy ve mezraa sınırları ile vakıf ve mülk arazilerin 
sınırları arazi tahrirleri ile belirlenirdi. Tahrirlerinden sonra çıkan sınır ihtilâfları kadılar tarafından mahallinde yapılan 
incelemeler neticesinde çözülüp, ilgililere sınırnâmeler verilirdi. Bunlar daha sonra merkeze gönderilerek defterhâne-
de muhafaza edilen ilgili sancağın defterine kaydedilir, ayrıca “Hudûdnâme-i Hümâyun”lar düzenlenirdi.

Türkiye arşivlerinde yer alan hudûdnâmeler üzerine, Mübahat S. Kütükoğlu’nun Türkiye Diyanet İşleri Baş-
kanlığı İslâm Ansiklopesi’nde yazdığı “Hudûdnâme” maddesi dışında, Şehir tarihleri ve bazı Uluslararası İlişkiler 
bağlamında yapılan araştırmalar dışında, hudûdnâmeler üzerine kaynak kritiği yapılmamıştır. Oysa hudûdnâmeler, 
Türk Tarihi, Türk Tarihi Coğrafyası ve Uluslararası İlişkiler çalışmaları için en temel kaynak koleksiyonlarından biri-
sidir. Bu çalışmada, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Kuyud-ı Kadime Arşivi ve Vakıf Kayıtlar Arşivi’nde yer alan 
örneklerden hareketle, hudûdnâmelerin kaynak değeri üzerine bir inceleme yapılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Hudûd-nâme, Sınırnâne, Ahidnâme, Tarihi Coğrafya

22 Emecen, 2011, s. 204-206.
23 BOA, Nâme-i Hümâyûn Defteri, nr. 1, s. 6-9; V, 491-503; VI, 1-5; Karlofça Mükâlemesi, Süleymaniye Ktp., TY, nr. 3514; Abdülkadir Özcan, 

“300. Yılında Karlofça”, Akademik Araştırmalar Dergisi, II/4-5 İstanbul 2000, s. 237-257.
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ABSTRACT

 Hududnâmes in the archives of Turkey is the official records written to determine the boundaries of the 
Ottoman Empire or the borders of territories of provinces, villages, pious foundations (waqfs) and properties. These 
records are also called “sınırnâme”. The hududnâmes contain so detailed directions for determining location. After 
determination made by the competent delegations on the territory, the interstate boundaries are concluded on the basis 
of the ahidnâmes, prepared by the bilateral signatures, and a temessuk	is prepared for the determined boundary. Actual 
hududnâme is the regulated document based on that temessuk, at the head of temessuks of this kind of hududname it 
begins with sentence like “Sebeb-i	tahrîr-i	kitâb-ı	hudûd	budur	ki” or “Sebeb-i	tahrîr-i	asl-ı	kitâb	and	mûcib-i	takrîr-i	
fasl-i	hitâb	budur	ki”. After why the hududnâme is prepared depending on which event or treaty, and who has been in-
volved in the preparation of the ahidnâme, the natural signs on the line of boundaries; defensive places such as rivers, 
mountains and hills, and also settlement places such as villages, mezraas and border castles or redoubts and border 
signs indicating by soil or stone are mentioned. In the last part, with the sentence of “In a manner mentioned above, 
with the grace of God it is concluded that the left side of the border from … to … is under the domain of the Ottoman 
Empire, and the right side of it is under the rule of Kaiser” or, “the borders of the Highlands opposite the castles are 
completed in the mentioned area” is clarified.

 Within the Ottoman country, the boundaries of the sanjak, kaza, nâhiye, village, mezraa and the borders of 
the lands of waqfs and properties is determined by land registers. Border controversies after the land registers are 
solved at end of investigations in the places made by kadis and to sınırnames are given to ones who are concerned 
with. These hududnâmes then are sent to the administrative center and are recorded to the related sanjak book kept in 
Defterhâne, also “Hududnâme-i Humâyûn”s is prepared.

 Except “hududname” article written by Mübahat S. Kütükoğlu for Encyclopedia of Islam of Precidency of 
Turkish Religious Affairs and urban studies or some researches in the context of International Relationships, there is 
not any study on source critique of the hududnâmes in Turkish archives. However, hududnâmes is one the most basic 
sources for International Relations, Turkish historical geography and Turkish history. In this article, it is analyzed on 
the value of the hududnâmes as sources, based on examples in Ottoman Archives of Prime Ministry, Land Office Old 
Records Archive and Waqfs Records Archive.

Key Words: Ottoman, Hudûd-nâme, Sınırnâme, Ahidnâme, Historical Geography.
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YENİ KATALOGLAMA KURALLARI  RDA’YA GÖRE OSMANLI 
COĞRAFYASI ARŞİV BELGELERİNİN KİMLİKLENMESİ

Mustafa BAYTER*

GİRİŞ

Arşivcilik arşiv belgelerinin tespiti, düzenlenmesi, belirli sürelerle saklanarak hizmete sunulması ve saklanma-
sına gerek duyulmayan arşiv materyallerinin ayıklanarak imha edilmesi gibi bir dizi işlemi içeren teori ve uygula-
maların bütünüdür. Tüm bu uygulamalar günümüzde yönetimin bir parçası olarak kabul edilmeli; belirli yöntem, 
ilke ve standartlar dâhilinde gerçekleştirilmelidir. Arşivlerin varlık nedeni, sahip oldukları orijinal bilgi kaynaklarını 
uygun koşullarda koruyarak gerektiğinde bu kaynaklardan yararlanılmasını sağlamaktır1. Arşivcilikte belgeleri koru-
yup gelecek nesillere ve organizasyonlara aktarmak kadar belge yığınlarının yönetimi ve araştırmacıların kullanımına 
sunabilmek için düzenlemek de oldukça önemlidir. Kuşkusuz kimliklenmemiş  bir belge yığınından etkin bir biçimde 
yararlanmak ya da söz konusu yığından istenilen bilgileri elde edebilmek oldukça zor, kimi zaman da imkânsızdır. 
Bu nedenle arşivlerde yürütülmekte olan tasnif ve kimlikleme işlemlerinin uluslararası kabul görmüş kurallarla göre 
yapılması, etkin bir hizmet verebilmesi için belirleyici olabilmektedir.

Geçmişten günümüze arşivcilik uygulamalarına göz attığımızda arşiv belgelerinin farklı yöntemlerle kimlikle-
meye tabi tutulduğunu görmekteyiz. Günümüzde  kataloglama standardı olan RDA (Resource Description and Ac-
cess),  AAKK2 (Anglo American Kataloglama Kuralları 2)’den sonra bilgi kaynaklarının üstün tanımlamalarının ya-
pılması ve kullanıcılara sunulması amacıyla kimliklemede yerini almıştır. Arşiv belgelerinin kimliklenmesine yönelik 
çeşitli uygulamalar, yöntemler, prensipler ve bazen de bu yöntem ve prensiplerin tek başına bir sistem olduğunun ileri 
sürülmesi bu konuda kavram kargaşasına neden olmaktadır2. OCLC ve ALA tarafından Ocak 2013’ten sonra kimlik-
lemede AAKK2 yerine  uygulamaya giren RDA bütün karmaşa ve kargaşayı ortadan kaldıracak uluslararası kabul 
görmüş kimlikleme kuralıdır. 

Yeni kimlikleme standardı RDA, daha güçlü, tutarlı ve işlevsel bilgi merkezi katalogları aracılığıyla bilgi kay-
naklarının keşfedilmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. AAKK2 materyal türlerine göre oluşan sınıfları kapsar-
ken, RDA daha geniş boyutta bütün materyal türlerine yönelik uyumluluk sağlamaktadır. RDA, bilgi kaynaklarının 
tüm türlerini tanımlamayı ve bu kaynaklara eriştirmeyi, kimlikleme kurallarının kullanımını ve yorumlanmasını ko-
laylaştırmayı, çevrimiçi ağ ortamında uygulanabilir olmayı, tüm ortamlar için bibliyografik denetimi etkili bir şekilde 
sağlamayı, bilgi merkezi topluluklarının ve bu toplulukların dışındaki kişilerin kullanımını teşvik etmeyi, benzer 
standartlarla uyumlu olmayı, uluslararası olarak kabul edilmiş kurallara dayanan mantıksal bir yapıya sahip olmayı ve 
içerik verisi ile taşıyıcı verisini birbirinden ayırmayı hedeflemektedir.3 RDA’nın çevrimiçi kullanılabilme özelliği de 
vardır. Diğer bir ifadeyle RDA, araştırmacıların bilgiye erişimde sorun yaşamamalarını, aradıkları bilgi kaynaklarına 
en kısa ve doğru şekilde ulaşmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. RDA  tüm bilgi kaynaklarına uygulanabilir daha 
kapsayıcı ilkelere sahiptir. Bilgi kaynaklarına yönelik olarak niteliklerin ve ilişkilerin kaydedilmesi esasına dayan-

*	 Dr.	Öğr.	Üyesi,	Ankara	Yıldırım	Beyazıt	Üniversitesi	Bilgi	ve	Belge	Yönetimi	Bölümü	mbayter@hotmail.com
1 Köklü, Elif. (2015). Müze, Arşiv, Kütüphane Malzemesi ile Kataloglama İlişkisi. İstanbul ; İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

(Doktora tezi).
2 Rukancı, Fatih ve Koç, Hasan. (2010). Arşivcilikte Genel Tasnif Sistemi ve Bileşenleri General Arrangement System in Archival Studies and 

It’s Components. Bilgi	Dünyasi,  11 (1) 1-21
3 Özel, Nevzat. (2015). “Bilginin Düzenlenmesine Yönelik Yeni Bir Standart: Resource Description and Access (RDA).” Bilgi	Dünyası 16(1): 

23-44. Accessed May 22, 2017. doi: 10.15612/BD.2015.473
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maktadır4. Genel olarak kataloglama terminolojisine bakıldığında: Kataloglama, kütüphane ve bilgi merkezlerinin 
dermelerinde bulunan her türlü bilgi kaynağının kaynakçasal kimliğinin belirli bir kural gereğince saptanması olarak 
tanımlanmaktadır. Bu çalışmamızda Osmanlı Coğrafyası arşiv belgelerinin kimliklenmesinde yeni kataloglama kural-
ları olan RDA’nın kullanılması incelenmeye çalışılacaktır.

RDA (Resource Description and Access-Bilgi Kaynaklarını Tanımlama ve Erişimi)
RDA, AAKK2’ye dayanılarak oluşturulmuş, bilgi kaynaklarının bibliyografik tanımlanması ve erişimi için tasar-

lanmış yeni bir standarttır. AAKK’2’de materyaller sınıflanarak, her materyal türü için kurallar oluşturulması tasar-
lanmıştır. Her yeni çıkan bir materyal türü için eklemeler yapılarak çözüm aranmıştır. Zaman geçtikçe, giderek daha 
karmaşık ve çeşitlilik içeren bibliyografik kaynak çeşitlerini kapsayan kurallar daha karmaşık hal almaya başlamıştır. 
AAKK‘nin yukarıda belirtilen mevcut yapısı kendi içinde bazı problemler içermektedir. Kaynak türüne göre bölüm-
lerin düzenlenmesi nedeniyle, katalogcu öncelikle elindeki kaynağı tanımlayabilmek için kaynağın formatını  ya da 
materyal türünü, (tipini ) belirleyip, uygun bölümleri kullanmıştır. Kararın nasıl verilmesi gerektiği konusunda net bir 
açıklama rehberi yoktur. Bu açıklamalar bazı kaynaklar için örneğin tek bir elyazması olan metinlerde olduğu gibi 
daha açık olabilir ama bir seri içeren müzik eseri için öncelikle müzik mi yoksa seri mi olduğu çok net değildir. Ya da 
hem metin hem de ses içeren video görüntüleri olan online bir web kaynağının sadece “electronic resources” olarak 
tanımlanması yeterli olmamaktadır. Tanımlama yaparken üzerinde metin ve ses dosyaları barındırması gözönünde 
bulundurulmak zorundadır. Tüm bunlar gözönüne alınarak, RDA’da genel talimatların başında kataloglama işleminde 
ilk adım olarak öncelikle kaynak tipini belirleme, yerleştirme işlemi planlanmıştır.

RDA, bütün kaynak türlerini tanımlamaktadır.Uluslararası alanda daha esnek bir yapı sağlamaktadır. Arşiv be-
legeleriyle ile diğer bibliyografik kayıtlar arasındaki etkileşimi kolaylaştırmaktadır. RDA ayrıca eserler ve bu eserleri 
oluşturan kişiler arasındaki ilişkileri gösteren bibliyografik kayıtları kümeleme özelliğini desteklemektedir. Bu yeni 
ve önemli özelik, kullanıcıların bir eserin; farklı formlarını, çevirileri veya fiziksel formatları hakkında daha fazla far-
kındalığa sahip olmalarını sağlar. RDA her türlü  kaynak ve  içeriğin tanımlaması için hazırlanan kurallar bütünüdür. 
RDA’da tüm kaynaklara kolayca uygulanabilecek basit anlaşılabilir, esnek kurallar tasarlandığı  için arşiv belgelerini 
RDA ile kimlikleyebiliriz.

RDA’nın Amacı

RDA, bibliyografik denetimin daha etkili, mantıksal ve işlevsel olmasını hedefleyerek kullanıcılar açısından bilgi 
kaynaklarının kullanılabilirliği, erişilebilirliğini artırmayı ve üretilmiş bilgiye en kısa ve en doğru şekilde ulaşılmasını 
amaçlamaktadır.

RDA’da Otorite Erişim Noktası 

Günümüzde bilgi kaynaklarının tanımlanmasında erişim ucu önemli hale gelmiştir. Erişim ucu, bir bibliyografik 
kayıtta, bir yetke kaydında veya bir kaynakta bulunan bir isme, terime, koda, vb. verilen addır5. Genel görüşe göre, 
her tekil veri öğesi birer erişim ucudur. Başka bir anlatımla, bir bibliyografik veritabanında niteleme öğelerinin her 
biri, erişim ucu olarak adlandırılır. Örneğin, “Makinece Okunabilir Kataloglamada (MARC), katalog kaydının her bir 
öğesi (yayımcı adı, malzeme türü, vb.) erişim ucu olarak hizmet verir. Bir MARC kaydında, çok sayıda erişim ucu 
bulunabilir.”6 Erişim uçlarını oluşturan öğeler, kullanıcıyı kayda eriştiren rehberlerdir. Arama seçenekleri kullanıcının 
karar vermesini sağlar ve istenen belgenin yerini bildirir. Bu basit formülasyon, kataloglamanın temelini oluşturur. 
RDA ile birlikte kataloglamada her bir erişim ucu standart hale getirilmiştir. 

RDA ile Yeni Alanlar

RDA’nın uygulamaya girmesiyle birlikte MARC21’e aşağıdaki alanlar eklenmiştir.  
336 İçerik türü (content type)
Bilgi kaynağının anlatımında kullanılan iletişim şekli (müzik performansı; metin; hareketli resim) 
337 Ortam türü (media type) 
Bilgi kaynağının içeriğini görüntüleme, oynatma, çalıştırma için kullanılan araçlar (ses, bilgisayar, video, mik-

4 RDA: Resource Description and Accsess (2015) Developed in collaborative process led by the  Joint Steering Committee for Development of 
RDA. İllinois: ALA.

5 Final Glossary for IME ICC, (2004) (çevrimiçi) http://www.ddb.de/standardisierung/pdf/glossary_april_2004.pdf (22.09.2017)
6 Reitz, Joan M. (2002) “Acsess Points” ODLIS- Online Dictionary for Library and Information Science (çevrimiçi) http://vlado.fmf.uni-lj.si/

pub/networks/data/dic/odlis/odlis.pdf 15.08.2017 tarihinde erişildi.
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roform, aracısız/araçsız unmediated) 
338 Taşıyıcı türü (carrier type) 
Verilerin depolanması ve saklanması için kullanılan ortamlar (cilt-kitap, çevrimiçi kaynak, mikrofiş, video kaset, 

ses diski)
046 – Tarihler
370 – Yer
371 – Adres 
372 – Etkinlik alanı 
373 – Kurum
374 – Meslek
375 – Cinsiyet 
376 – Aile bilgisi 
377 – Dil7.

RDA’nın Yapısal Bölümleri

Bölüm 1: Gösterim ve kopya özelliklerinin kaydedilmesi 
Bölüm 2: Eser ve anlatım özelliklerinin kaydedilmesi 
Bölüm 3: Kişiler, aileler ve tüzel kişilerin özelliklerinin kaydedilmesi 
Bölüm 4: Kavram, nesne, olay ve yer özelliklerinin kaydedilmesi 
Bölüm 5: Eser, anlatım, gösterim ve kopya arasındaki temel ilişkilerin kaydedilmesi
Bölüm 6: Bir bilgi kaynağı ile ilgili kişiler, aileler, tüzel kuruluşlar arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi 
Bölüm 7: Konu ilişkilerinin kaydedilmesi
Bölüm 8: Eser, anlatım, gösterim ve kopya arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi
Bölüm 9: Kişiler, aileler, tüzel kuruluşlar arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi 
Bölüm 10: Kavram, nesne, olay ve yer arasındaki ilişkilerin kaydedilmesi8 

RDA’nın Kullanıcılara Sağladıkları

RDA çalışmalarında temel hedef, araştırıcıların bilgi erişiminde sorun yaşamamasıdır. Kullanıcıların  bütün bilgi 
kaynaklarına kolay erişimini ve ödünç alma işlemlerini kendi kendilerine yapmalarını sağlamaktadır. Engelli kullanı-
cılara erişim kolaylığı ve bilgi kaynaklarıyla iletişim olanağı sunmaktadır. Elektronik ortamda daha fazla kullanım ve 
esneklik sağlar. Monografi ve dizi olarak yayınlanan kaynakların tanımlanmasını kolaylaştırır. Bütün dünyada kulla-
nılmak üzere oluşturulan üst veri tanımlamalarını kullanır ve işbirliği içinde olan bilgi merkezleri ve onların dışındaki  
bilgi merkezleri ile veri paylaşımını gerçekleştirir. Mevcut üst veri bilgilerinin kolayca yeniden kullanılmasına izin 
vermektir.

RDA, araştırmacıların gereksinim duydukları kaynakları kolaylıkla bulmaları, tanımlamaları, seçmeleri ve sağla-
malarına odaklanmakta; farklı üst veri toplulukları arasında üst veri paylaşımını ve çevrimiçi bilgi hizmetlerinde bilgi 
merkezlerinin kayıtlarının yeni kullanım biçimlerini desteklemektedir.

Arşiv Belgelerinin Kimliklenmesi

Bibliyografik kayıt oluşturma işine ‘kimlikleme’ adı verilir. Kimlikleme iki farklı işlem uygulanır: 
1. Her belgeyi benzerlerinden ayırt edici özelliklerine göre nitelemektir. Bu işleme niteleyici kimlikleme adı verilir. 
2. Niteleme kayıtlarını ve belgeleri benzer özelliklerine uygun olarak gruplara ayırmak; böylece, kullanıcının ortak 

özellikler paylaşan belgeleri bir arada görmesini sağlamaktır9.
Belgenin temel özelliklerini betimleyen verilere bibliyografik niteleme adı verilir. Bibliyografik nitelemede be-

7 MARC 21 Format for Bibliographic Data Update No. 1 (October 2000) through Update No. 25 (2017) (Çevrimiçi) https://www.loc.gov/marc/
bibliographic/  17.08.2017 tarihinde ulaşıldı.

8 RDA, 2015.
9 Downing, Mildred Harlow. (1991) Introduction to Cataloging and Classification, 6. bs., London : McFarland&Company.
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lirli ön kararların alınması büyük ölçüde kataloglama kuralları ile ilgilidir. Bu kararlar aşağıdakileri içerir:
1. Nitelemede gerek duyulan ayrıntının uzunluğu ile birlikte hangi bilgiler verilmelidir?
2. Bilgi hangi düzende verilmelidir?
3. Nitelemenin öğeleri arasında bölümleme ve ayırım yapmak için kullanılacak noktalama işaretleri nelerdir?
4. Veri girişinde kullanılacak bilginin ana kaynağı neresidir?10 

Yukarıdaki soruların yanıtlarını içeren kataloglama kuralları, makinece okunabilir kayıtların yaratılmasında te-
mel danışma kaynaklarıdır. Kataloglanan belgenin niteleme düzeyini belirlemek önemlidir. Katalogcunun vereceği 
karar, kurumun gerekleri de göz önüne alınarak, sistem içindeki genel uygulamayı belirler. Bir belgenin kopya veya 
özel basım bilgisinin ayrıntılı nitelemesi, o belgeyi aynı yazar, aynı başlık veya aynı konuyu paylaşan diğer belgeler-
den ayırmaya yarayacaktır.

Sayılan niteleme düzeyleri ve kataloglama tipleri dışında, arşivsel niteleme olarak tanımlanabilecek, derme dü-
zeyli kataloglama yöntemi bulunmaktadır. Derme düzeyli kataloglama, birden fazla belgenin, tek bir başlık altında 
(yazar, sorumlu kurum, dil, konu, tür, vb.) kodlanmasıyla oluşan bir kataloglama yöntemidir. Bu, kütüphanelerde 
alışılagelen, her bir parçanın kataloglanması üzerine kurulu nüsha düzeyli kataloglamadan farklı bir anlayışa sahiptir. 
Çoğu zaman, nüsha düzeyli kataloglamanın karşıt anlamında kullanılmaktadır. Arşivlerde yaygın olarak kullanılan 
derme düzeyli kataloglama uygulamasıdır.11

Neden Arşiv Belgelerinin RDA ile Kimliklemeliyiz?

Kimliklime işlemlerini  kolaylaştırma için ve bilgi kaynakları arasındaki ilişkileri gösteren FRBR kavramsal 
modelini uygulayarak çeşitli metadata şemaları için içerik standardı belirlemek için RDA kullanmalıyız. Ayrıca dü-
zenleme ve erişim olanaklarını geliştirme ve uluslararası bağlamda daha esnek bir yapı sunmak, arşiv verilerinin diğer 
bibliyografik verilerle etkileşimini sağlamak içinde arşiv belgelerini RDA ile kimliklemeliyiz.

RDA kuralları, özel uygulama biçimlerine veya belirli görevlere uygun olarak düzenlenebilmekte; çeşitli türler-
deki bilgi kaynakların kataloglanmasına imkân tanımaktadır. RDA, bilinmeyen formatları kataloglama konusunda 
verimliliği artıracaktır. Kataloglama için gerekli olan tüm kurallara çevrimiçi bir araçla erişilebilmektedir.

RDA, geleneksel bilgi kaynaklarının yanı sıra dijital bilgi kaynaklarının kataloglanması için kurallar oluşturarak, 
bilgi merkezlerinin dijital çağa uyumunu sağlamaktadır. RDA, FRBR kavramsal modelini kullanmanın bir sonucu 
olarak bir eserin birden çok yönlerini tanımlarken esneklik sağlamaktadır.

RDA’nın Faydaları

Arşiv belgelerinin yazar girişlerinde standardın olmaması nedeniyle ortaya çıkacak sorunları RDA çözüm getirir. 
RDA, arşiv belgelerinin eser adlarındaki farklılıklar; aynı eser için farklı başlıkların kullanılması, aralarındaki bağ-
lantıların gösterilmesi sağlar. Eksik seviyede kataloglamayı önler. Eksik ve hataların sürekli olarak tekrarlanmamasını 
sağlar. Osmanlı arşiv belgelerinin bibliyografik denetimini kolaylıkla sağlayabilir. RDA, bir kaynağı tanımlamak için 
gerekli olan bilgiye odaklanmakta; bu bilginin nasıl gösterildiği ile ilgilenmemektedir.

RDA kullanılarak üretilen kayıtlar, AAKK2 kayıtlarıyla uyum içerisinde olacaktır. Katalogcular pek çok durum-
da, eski katalog kayıtlarını tekrar düzenlemek durumunda kalmayacaktır. Bağlı Veri Modelini kullanarak bilgi merke-
zi verilerinin paylaşılması ve kataloglama işlemleri için gereksiz yere sarf edilen çabanın en az seviyeye indirilmesini 
sağlar. Böylece arşiv belgelerine Web ortamında daha kolay erişilecektir.

RDA-MARC- Üst veri

Bilgi merkezleri, RDA içeriklerini pek çok şifreleme şemaları ile birlikte kullanılmaktadır. Örneğin Üst Veri Nes-
ne Tanımlama Standardı (Metadata Object Description Standard-MODS), MARC 21, Dublin Core ve EAD RDA’ya 
uyarlanabilir. RDA esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle arşivlerde olduğu kadar diğer bilgi merkezleri tarafından 
da kullanılmaktadır. RDA, kurumların veri yakalama, saklama ve erişim konularında daha verimli olmasına destek 
veren yeni geliştirilmiş veri tabanı teknolojileri ile daha fazla uyum içerisindedir.

Arşiv Belgelerinin Kimliklenmesinde İlgili RDA Kuralları

10 Rowley, Jennifer (1996). Bilginin Düzenlenmesi: Bilgi Erişime Giriş, yay. haz., Sekine Karakaş, çev. Sekine Karakaş, [ve öte.], Ankara: TKD.
11 Dunn, Heather. (2000). “Collection Level Description - the Museum Perspective”, D-Lib Magazine, C: 6, No: 9, 2000 (çevrimiçi) www.dlib.

org/dlib/september00/dunn/09dunn.html (23.09.2017)
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Arşiv belgelerinin kimliklenmesinde aşağıdaki RDA kuralları uygulanmaktadır:
Uygun başlık seçimi (RDA 2.3.2) 
Üretim tarihi (RDA 2.7.6)
Görünümün tanımlanması (RDA 2.15 (2.19))
Taşıyıcı türü (RDA 3.3) 
Kapsam (RDA 3.4.1.11) 
Yaratıcı bağlantıları (RDA 19.2)
Eserin muhafazası ve ismi (RDA 4.3)
Kapsam ve içerik (RDA 7.10) 
Erişimi düzenleyen koşullar  (RDA 4.4)
Materyalin yazı tipi ve dili (RDA 6.11)
Bilgi kaynağın bir bölümünü  içinde genel kurallar (RDA 2.2)
Sabit bir bilgi kaynağı olmayan materyaller için, kaynağın bir bölümünü oluşturan başka bir kaynak (RDA 

2.2.2.4) veya diğer bilgi kaynakları (RDA2.2.4) kullanmaları talimatı verilmiştir.12 

RDA’da otorite verilerine yönelik ilkeler

Veri içeriği, veri alanlarına uygun olarak depolanmış enformasyondur. Veri içeriği standartları, veri alanına giriş 
kurallarını içerir. Veri içeriğinin      bütünleyicileri olan, veri değeri standartları ise, kavram dizinleri ile denetimli di-
zinleri kapsar.13 Başka bir anlatımla, bu tür standartlaşmış yardımcı araçlar, bibliyografik denetimi sağlamaya yararlar. 
Bibliyografik denetim ve yetke denetimi, aynı edimin birbirleriyle bağlantılı iki terimdir. Yetke denetimi olmaksızın, 
bibliyografik denetim olanaksızlaşır. Çünkü kataloglama, düzen, mantık, nesnellik, belirginlik, tam ifade, tutarlılık ve 
tüm düzeneğin bu kurallar doğrultusunda çalışmasıyla ilintilidir.

Bibliyografik denetim, bibliyografik kayıtlara ait dosyaların oluşturulması, yönetimi ve organizasyonuyla il-
gilidir. Bir dizindeki veya veritabanındaki kaynakların erişimini kolaylaştırmak üzere, koruma ve saklamaya kadar 
uzanan işlemler dizisini içeren geniş bir kavram olan bibliyografik denetim, nitelemelerdeki standardizasyonu ve tek-
biçimliliği sağlamak üzere, konusal erişimi, sınıflama sistemlerini, yetke dizinlerini ve konu başlıklarını içine alır. Bu 
kapsam içinde, veri oluşturma ve katalogların korunması, toplu listeler oluşturulması ve dermedeki yapıtlara fiziksel 
erişimin sağlanmasına ilişkin yol ve yöntemler de yer almaktadır. Bibliyografik denetim için, eser adı, kişi/kurum adı 
veya konu düzeneklerinde anadilin kullanılması büyük önem taşır. Konu başlıkları listeleri ile kişi ve kurum yetke 
dizinlerinin anadilde oluşturulması ve bu kaynaklara elektronik erişiminin sağlanması tekbiçimliliği hedefleyen bilgi 
merkezleri için önem taşır.14 Kişi adları yetke dizinleri, konusal dizinlerden daha zor oluşturulan kaynaklardır. 

RDA’da Tek Biçim Başlık

2004 yılında ilk bölümü yeniden tasarlanan AAKK2, 2005 yılında JSC ve Kurallar Komitesi (Committee of 
Principals) tarafından, ilk bölüme ait çalışmalar değerlendirilerek, yeni basımda ‘RDA’ (Kaynak Niteleme ve Erişim 
– Resource Description and Access) adı altında farklı bir yaklaşım geliştirilmiştir.15 AAKK2 için getirilen en önemli 
eleştiri konusu, üç boyutlu belgeler, elektronik veya çoklu ortam belgeler gibi farklı kaynaklarda nitelenmelerin belirli 
güçlükler taşımasıdır. Dünya çapında bilgi merkezleri uygulanan uluslararası bir standart olmayı hedefleyen AAKK2 
bunu başaramamıştır. RDA ile tekbiçim başlık ve genel belge belirleyicileri sorunlarının çözümü ile kataloglararası 
ağların kurulması için yeni bir anlayışı geliştirilmiştir.16 Bugün, iki bölümden oluşan RDA, ilk bölümünü niteleme 
ve erişim öğeleri FRBR(Bibliyografik Kayıtlar İçin İşlevsel Gerekler - Functional Requirements for Bibliographic 
Records) üzerine kurarken, ikinci bölümünü yetke denetimi üzerine kurar ve bunu FRANAR (Yetke İçin İşlevsel 
Gerekler - Functional Requirements for Authority) dizinleri ile gerçekleştirmeyi planlar.

12 RDA, 2015
13 Elings, Mary W. (2007). “Metadata for All: Descriptive Standarts and Metadata Sharing across Libraries, Archives and Museums”, Günter 

Waibel, First Monday, C: 12, No: 3, Mart 2007, (çevrimiçi) http://www.firstmonday.org/issues/issue12_3/elings/index.html 20.8.2017
14 Köklü.a.g.e. s. 50
15 RDA: Resource Description and Access, haz. The Joint Steering Committee for Revision of AACR. (2005). (çevrimiçi) http://www.collecti-

onscanada.ca/jsc/docs/rdapptjuly2005.pdf (12.08.2017)
16 RDA: Resource Description and Accsess. (2007). [ed.] Joint Steering Committee for Revision of AngloAmerican Cataloging Rules, (çevrimi-

çi) http://www.collectionscanada.ca/jsc/rda.html (15.08.2017)  
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RDA Osmanlı Arşiv Belgelerinin Kimliklenmesinde Hangi Sorunlara Çözüm Getirir

RDA Osmanlı arşiv Belgelerinin Kimliklenmesinde şu sorunlara çözüm getirir. Arşiv belgelerinin yazar girişle-
rinde standardın olmaması nedeniyle ortaya çıkacak sorunları RDA çözüm getirir. RDA, arşiv belgelerinin eser adla-
rındaki farklılıkları için aynı eser için farklı başlıkların kullanılması ve aralarındaki bağlantıları göstermektedir. Eksik 
seviyede kataloglamayı önler. Eksik ve hataların sürekli olarak tekrarlanmamasını önler. Osmanlı arşiv belgelerinin 
bibliyografik denetimini sağlayarak tek belgelerin ulaşımını eksiksiz olmasını gerçekleştirir.17 

RDA kontrollü erişim noktaları zorunlu kılar. FRBR kataloglarda varlıklar arası ilişkilerin mantıklı ve analitik 
bir şekilde oluşturulup ortaya çıkarılmasını gerektirir. RDA kaynakla ilgili araştırmacı için anlam ifade tüm bilgilerin 
tanımlanmasını tavsiye eder. İşlevsel, kolay güncellenebilir, dünyadaki gelişmelere kolay entegre olabilir bir teknoloji 
altyapısı gerektirmektedir.

RDA’da sorumluluk bildirim alanında yalnızca ilk sorumlunun verilmesi veya farklı sorumluluk bildiriminde 
belirli sorumluların verilmesinin aksine tüm sorumlu kişiler tanımlanmaktadır. Bunun yanında şekil 1’de verilen ör-
nekte olduğu gibi farklı alfabeye ait bir dilde eserin sorumlularının sahip oldukları alfabeye göre de paralel olarak 
tanımlanmaktadır.

RDA, sınıflandırmanın ötesinde kavramlar arasında hiyerarşik ve mantıksal ilişkiler kurar. Kontrollü kelimelerle 
anlamsal ilişkilendirmeleri sağlayan diğer bir yapı oluşturur. Taksonomiler, sınıflandırma şemaları, konu başlıkları 
listeleri yapar.

Şekil 1

Şekil 2.’da belirtilen örnekte verildiği gibi yabancı alfabeye sahip eserlerde Türkçe girişe paralel olarak orijinal 
adının da tanımlanması etkin ve doğru erişimi sağlayabilmek için önemli yer tutmaktadır. Aynı zamanda şekil 3’de ve-
rildiği gibi eser adının İngilizce transkripsiyonunda verilmesi kullanıcılara erişim açısından ek avantaj sağlamaktadır.

17 Odabaş, H. (2011)  “Osmanlı Yazma Eserleri ve Türkiye’de Yazma Eser Kütüphaneciliği”, Bilig, s. 143-164.
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Şekil 2

Şekil 3

Bibliyografik veriler arasında gerçekleşen karşılıklı işlerlik çalışmaları, makinece okunabilir farklı formatların 
değişim yeteneklerini, iletişim formatı standartlarını ve niteleyici kataloglama (üstveri ve içerik) arşiv belgelerinin 
kimliklenmesinde RDA’ yı  desteklemektedir.
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SONUÇ

Uzun uğraşlar, çalışmalar, denemeler, toplantılar ve geri dönüşümlerden sonra RDA oluşturulmuştur. RDA hızla 
değişen bir ortamda bilgi merkezlerinde bilgi akışını sağlayacak en büyük gelişmelerden biri olmuştur.

Arşivciler için RDA, arşiv malzemelerinin ve içerik oluşturucularının özelliklerini ve niteliklerini kaydetmek ve 
kimliklemek için daha büyük fırsatlar sağlamaktadır. RDA standardı ile Osmanlı Coğrafyası arşiv belgeleri bibliyog-
rafik olarak kimliklenirse  doğru ve eksiksiz erişimi sağlanabilir.

RDA kuralları, veri tabanı teknolojileri ve veri mimarilerine uyumlu olarak geliştirilmiştir. Onun için bütün bilgi 
merkezlerinin en kısa zamanda RDA ile kimlikleme yapması  olumlu bir gelişme olacaktır.

Bilgi hangi ortamda olursa olsun, bilginin düzenlenmesi temel bir insanlık uğraşısı olarak kalacak ve kimlikleme 
gelecekte de uygulanmaya devam edecektir.

ÖZET

Anglo Amerikan Kataloglama Kuralları 2 ile arşiv belegelerini bibliyografik kimliklemede bazı sorunlar yaşanı-
yordu. Uzun çalışmalar ve tartışmalardan sonra her türlü bilgi kaynağını kimlikleyebilen RDA geliştirildi. RDA, çev-
rimiçi ağlardaki her türlü enformasyon tanımlanabileyen ve eriştirebilen bir standart oldu. RDA ile birlikte enformas-
yona erişim ve elektronik medya ve web uygulamalarının arasındaki sınırların ortadan kalkması sağlandı. Arşivlerde 
belgeleri koruyup gelecek nesillere  aktarmak kadar belge yığınlarının kimliklenmesi  ve araştırmacıların kullanımına 
sunabilmesi oldukça önemlidir. Kuşkusuz kimliklenmemiş  bir belge yığınından etkin bir biçimde yararlanmak ya da 
söz konusu yığından istenilen bilgileri elde edebilmek oldukça zor, kimi zaman da imkânsızdır. Bu çalışmada yeni 
kataloglama kuralları olan RDA ile Osmanlı Coğrafyası arşiv belgelerinin kimliklenmesi; yeni kataloglama kuralları 
olan RDA’nın kullanılması; RDA’nın amacı, RDA’da otorite erişim noktası, RDA’nın kullanıcılara sağladıkları, arşiv 
belgelerinin kimliklenmesi, neden arşiv belgelerinin RDA ile kimliklemeliyiz, arşiv belgelerinin kimliklenmesinde 
ilgili RDA kuralları, RDA’da otorite verilerine yönelik ilkeler, RDA’da tek biçim başlık, RDA, Osmanlı arşiv belge-
lerinin kimliklenmesinde hangi sorunlara çözüm getirir, başlıkları altında ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bibliyografik Kimlikleme, Arşiv Belgelerinin Kimliklenmesi, RDA

ABSTRACT

There were some problems with the Anglo American Cataloging Rules 2 and bibliographic identification of the 
archives. After long discussions and discussions, the RDA, which knows all kinds of information sources, has been 
developed. RDA is a standard that can identify and manage any information in the online network. Together with the 
RDA, access to information and the boundaries between electronic media and web applications were allowed to rise. 
It is very important that archives are able to identify documents and provide them for researchers to use as well as 
transfer documents to future generations. Certainly it is difficult, sometimes impossible, to effectively utilize a stack 
of unidentified documents or to obtain the desired information from the stack. In this study, identification of RDA and 
Ottoman Geographical archive documents, which are new cataloging rules, the use of the RDA, the new cataloging 
rules; The purpose of the RDA is to ensure that the RDA has an authority access point, the RDA provides to the user, 
the identity of the archive documents, why the archive documents must be identified with the RDA, the relevant RDA 
rules in the identification of archival documents, , RDA, which problems will be solved in the identification of Otto-
man archival documents.

Key Words: Bibliographic identification, Identification of archive documents, RDA
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ورقة عمل المندوبية السامية لقدماء المقاومين
 وأعضاء جيش التحرير بالمملكة المغربية 

El Mostafa El KITRİ*1

من موقعي كمندوب سامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بالمملكة المغربية، أتناول موضوع: األرشيف العثماني 
وعاء لتوثيق الذاكرة التاريخية المشتركة العربية التركية والمغربية التركية كرافعة لتقوية العالقات البينية.

الدولة العثمانية هي دولة خالفة دام حكمها لقرون، ويعتبر أرشيفها من أغنى األرشيفات التي تكشف عن جوانب هامة من التاريخ 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والقضائي والديني المرتبط بالتاريخ العثماني بصفة خاصة وعالقته بتاريخ الدول العربية 
بصفة عامة؛ إذ يعد أغزر أرشيف في العالم اإلسالمي بالعدد الضخم وبالكم الهائل لوثائقه ومدى تنوعه، بحيث يتوفر على 150 
 مليون وثيقة حسب الدكتور عبد هللا إبراهيم ،  و250 مليون وثيقة حسب بحث قام به الدكتور السوري كمال خوجة، الخبير المتخصص 
في األرشيف العثماني، والذي استطاع أن يحدد ما يناهز 80 مليون إلى 100 مليون وثيقة تخص المنطقة العربية أهمها يتعلق 
بمنطقة الحجاز والبصرة ومصر وبالد الشام والوثائق المتعلقة بالحركات القومية التي انتشرت في العالم العربي وتركيا نهاية القرن 19.

ومن المعروف أن جغرافية األرشيف العثماني توزعت روافدها وأرصدتها بحسب توسع خريطة جغرافية اإلمبراطورية العثمانية 
في مجمل أصقاع المعمور، سواء في بعض الدول األوربية أو في المشرق وكذا في بعض دول شمال إفريقيا؛ وعلى ذكر دول 
شمال إفريقيا، فإننا نخص بالذكر هنا كال من ليبيا وتونس والجزائر وهي البلدان التي خضعت لنفوذ الباب العالي. لذلك حظيت 
بدورها بكم وافر من الوثائق العثمانية التي القت اهتماما كبيرا وبالغا من المهتمين ونذكر على سبيل المثال ال الحصر المؤرخ 
التاريخ  التميمي، الذي أصدر حولها عددا من البحوث والدراسات الممنهجة للمساهمة في حفظ وصيانة  التونسي عبد الجليل 
العثماني منها مؤلفه: دراسات في التاريخ العثماني المغاربي في القرن السادس عشر . وفي المقابل، تجدر اإلشارة إلى بعض 
الدول التي ظلت خارج دائرة االمبراطورية العثمانية والتي لم تخضع لسيادتها ومن تم فهي ال تتوفر البتة على أرشيف عثماني 

بلغة عثمانية كما هو الحال بالنسبة للمملكة المغربية.

ومع ذلك، قامت عالقات وثيقة وعريقة بين المغرب وتركيا منذ القرون الوسطى وتوطدت بعد انتصار المغاربة في معركة 
وادي المخازن في القرن 16  في مواجهة الغزو البرتغالي وتحتاج إلى توثيقها تاريخيا باعتماد األرشيف واالستثمار فيه ألنه من 
أدوات ووسائط التواصل مع الذاكرة التاريخية والدبلوماسية الثقافية. وهذه الذاكرة التاريخية بحمولتها من القيم هي مكون أساسي 

للرأسمال الالمادي بالرغم من بعض األطروحات المغلوطة التي تنقلب على حقيقة التاريخ. 

وحري بنا أن نذكر في هذا الطرح أنه على الرغم من حفاظ المغرب على سيادته، إال أن عالقته باإلمبراطورية العثمانية 
آنذاك كانت قائمة على الوئام واالحترام المتبادل ، بحكم أن الموقع الجيوستراتيجي للمغرب – االنتماء لحوض البحر األبيض 
المتوسط الذي يمثل بؤرة للتواصل والتالقي وتالقح التيارات والحضارات - كان له الدور الرائد في التواصل والتبادل الدبلوماسي.

المغربي  بالكيان  العثمانية  التي جمعت اإليالة )الدولة(  إلى أبرز اإلرهاصات األولى  المضمار، وجبت اإلشارة  وفي هذا 
Kingdom	of	Morocco	National	Human	Rights	Council	High	Commissionner  *
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والتي تعود إلى سنة 1453، بفضل إيفاد سفارة مغربية من طرف السلطان المغربي عبد الحق المريني لتقديم التهاني للعثمانيين 
ومشاركتهم احتفاالتهم  بعد فتح القسطنطينية من لدن محمد الثاني الفاتح في نفس السنة؛ إال أنه منذ استقرار العثمانيين بالجزائر 
الجوار  بحسن  األحيان  غالب  وفي  والحذر،  التوجس  من  نوعا  المغربية  السلطنة  مع  العالقات  عرفت   ،16 القرن  أواسط  في 
والتعاون بين الكيانين خصوصا في عهد الدول الوطاسية والسعدية والعلوية. وقد لوحظ أن أمهات الكتب والمصادر غيبت الوجود 
التاريخ المعاصر، إال أن التوسع اإلمبريالي دفع المغاربة والعثمانيين إلى توطيد الصالت بين  الدبلوماسي بين الدولتين بداية 
الطرفين فيما بعد، وهنا برز التمثيل الديبلوماسي بشكل رسمي ومحترف ومدون في أغلب أعمال ومؤلفات الفترتين المعاصرة 

والراهنة. وليس صحيحا ما روجته بعض األطروحات المغرضة عن موقف السلطان محمد بن يوسف من األلمان.

القدس، في حرب  لبيت  الكبير الحج  المغاربة، في طريق عودتهم من الحج  التاريخية، أذكر مشاركة بعض  المآثر  ومن 
الدردانيل إلى جانب إخوانهم األتراك في مطلع القرن 20تلبية لنداء إعالء راية اإلسالم، في فتوى الجهاد األكبر.

ومن الجدير بالتذكير األدوار والعطاءات التي أسداها الرحالة العلماء والمتصوفة من أمثال جالل الدين الرومي وغيره كثيرون 
لمد جسور التقارب والتواصل بين البلدين عبر التاريخ. 

لقد أنجزت عدد من الدراسات والبحوث في العالقات المغربية العثمانية اهتم بها عدد من الباحثين كالدكتور عبد الرحمان 
الموذن والدكتور عبد الرحيم بن حادة والدكتور عبد الحفيظ الطبايلي والدكتورة نزهة النضام الذين وجدوا انفسهم مضطرين للتوجه 
الى اسطنبول أو أنقرة للبحث عن الوثائق العثمانية للنهل منها نظرا لقلة ومحدودية توفرها بالمغرب. وجراء ذلك تم إحداث مسلك 

لألبحاث والدراسات التاريخية تحت اسم »دراسات عثمانية« بجامعة محمد الخامس بالرباط.

عن  عبارة  وهي  العربية  باللغة  مكتوبة  المغربية،  بالمملكة  محليا  الموجودة  بالمغرب،  العثماني  بالتاريخ  المتعلقة  الوثائق 
مراسالت خاصة بالحالة األمنية بالحدود المغربية الجزائرية بعد االحتالل الفرنسي للجزائر في 1830م وكذلك بعض المخطوطات 

الموجودة بالخزانة الحسنية ومكتبة القرويين ومؤسسة عالل الفاسي للدراسات واألبحاث.

ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد، وجود تعاون في مجال البحث التاريخي وتبادل الوثائق بين كل من المندوبية السامية 
بالجمهورية  األولى  للوزارة  التابعة  الدولة  العامة ألرشيف  والمديرية  المغربية  بالمملكة  التحرير  المقاومين وأعضاء جيش  لقدماء 
التركية. وفي هذا االطار، تم التوقيع في 5 شتنبر 2016 بالرباط على برنامج تعاون وشراكة بين الطرفين حيث تنص المادة 
الثانية منه على تبادل الوثائق المستنسخة بين الطرفين. وتفعيال لهذا البرنامج، عملت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء 
جيش التحرير على تجميع رصيد هام من الوثائق وثالث مخطوطات بالعربية سيتم تسليمها للجانب التركي في إطار التبادل البيني 

وستستمر في البحث والتنقيب عن الوثائق التاريخية للمشترك المغربي-التركي لدى الخواص وكذلك بالزوايا والمدارس العتيقة.

ويستفاد من تجربة البحث والتنقيب أن األرشيف العثماني باللغة العثمانية المتوفر بالمغرب كميته مغمورة إن لم نقل محدودة، 
األمر الذي يدفع بالباحثين والمهتمين المغاربة إلى توجيه أنظارهم صوب مراكز األرشيف التركية لما تفيض به من معلومات دافقة 
عن تاريخ العرب بصفة عامة وتاريخ العالقات المغربية التركية بصفة خاصة بغية البحث والتنقيب وتوسيع آفاق العمل حول 
مجريات التاريخ وأحداثه. ولتيسير مهامهم في هذا المضمار، بات من الضروري تمكينهم من الوثائق المودعة بمراكز األرشيف 
الجديدة  التاريخية  الكتابة  في  تقريب مضامينها وموادها وتوظيفها  بغية  لترجمتها  تمهيدا  وترتيبها  وتنظيمها  انتقائها  مع  التركي 

والرصينة على أساس الوسائط واألدوات التوثيقية التي تسند مناهج »المدرسة الوضعية«.

ومن المحقق أن التمكن من األرشيف وتوثيقه في إطار من التبادل يدعم مجهود البحث التاريخي والتدوين والكتابة التاريخية. 
وفي إطار االتفاقية الموقعة مع الجانب التركي ستنظم ندوة علمية في أبريل 2018.

لذلك، تندرج المبادرات والتوجهات المعتمدة في هذا اإلطار إلى إبراز وتثمين الذاكرة التاريخية المشتركة المغربية التركية على 
غرار النهج المتبع مع بلدان شقيقة وصديقة.

ويستأثر االهتمام اليوم، بإنعاش وبلورة المشترك التاريخي باعتباره الوعاء المالئم واألمثل لبناء عالقات بينية في كافة الميادين 
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السياسية، والجيوستراتيجية والدبلوماسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والبشرية بين األمم والشعوب، بما يحقق حسن الجوار 
والتعاون والتنمية في عالم معولم ال مكان فيه لالنغالق واالنحسار على الذات أو التقوقع.

وإن تأصيل وتثمين الذاكرة التاريخية المشتركة أو المتقاسمة ماضيا وحاضرا ومن خالل توظيف األرشيف واستخدامه كالتي 
تجمع بين المغرب وتركيا من شأنها أن تؤمن الشروط الذاتية والموضوعية لتوطيد وتعزيز أواصر تضامن وتعاون وشراكة جديدة 

ومتجددة تستجيب النتظارات وتطلعات األجيال الجديدة.

إنها المهام الجسام والنبيلة وفي ذات الوقت التي يجب أن يضطلع بها ذوو اإلرادات الحسنة من متخذي القرار السياسي 
واالقتصادي ومن النخب والقوى الحية في البلدين وفي سائر البلدان ذات الصالت من إداريين وأكاديميين وباحثين وأرباب األعمال 

ومهتمين من أجل االنغمار في هذا المشروع اإلنساني النبيل لترجمته إلى برامج وأوراش عمل واعدة       بالخير والتقدم.  

والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.
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ŞAM ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE EVÂMİR-İ SULTANİYE 
TASNİFİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa ÖZTÜRK*

GİRİŞ

İdarî, iktisadî ve sosyal bakımdan çok önemli olan Şam vilayeti, Osmanlı kültürünün en önemli hazinelerini 
barındırması bakımından da çok önemli bir merkezdir. Merkezü’l-Vesâiki’t-Tarihiye (Tarihi Vesikalar Merkezi), Şam, 
Halep, Hama, Hums’a ait sicilleri ihtiva eden çok önemli bir merkezdir. Şam ve çevresi sicillerinin kopyaları mik-
rofilm halinde Ürdün Üniversitesi yazmalar kütüphanesinde de mevcuttur. Şam Sicillerinin suretleri İSAM’a kazan-
dırılmıştır. Sicillerin kataloğuna İSAM sitesinden ulaşılabilir. İSAM kataloğunda toplam 2.242 adet sicil mevcuttur.

Şöyle tasnif edilmiştir:
1. Kasrü’l-Adlî, 1279-1363/ 1862-1944, 373 cilt
2. İstinaf Sicilleri, 1300-1334/1884-1918, 134 cilt 
3. Muhtelit (Arapça) 1918-1923, 65 cilt
4. Muhtelif (Fransızca), 1920-1932, 94 cilt
5. Müşevveş, 991-1298/1583-1880, 55 cilt
6. Dimaşk , (Karışık), 1300-1353/1884-1932, 2242 cilt
7. Ticaret Sicilleri, 1301-1341/1885-1925, 156 cilt
Gerçekte toplam 2.242 cilttir fakat konularına göre tasnif edilmiştir. Fransızca olan sicillere ulaşamadık. Bu 

sicillerin Fransa’nın Suriye’de manda idaresini kurduktan sonra Fransızcayı ikame etmek amacıyla yaptığı bir uygula-
manın sonucudur. Nitekim Cezayir’de de aynı uygulamayı yapmış, hayatın her alanında Arapçanın yerine Fransızcayı 
ikame etmiştir. Burada da Fransız işgalinden hemen sonra mahkemelerde Fransızca kayıt tutulduğu görülmektedir.

Bu bakımdan biz tebliğimizde bütün sicilleri tanıtmak yerine, bazı örnekler vererek, 18. yüzyılın sonlarından 
itibaren tasnif edilen ve merkezden gelen bütün emir ve beratlar ile askerîlerin terekeleri, arzuhaller, nasblar, vakıf ve 
vilayet muhasebe defterleri, 19. yüzyılın sonlarından itibaren de her hususa dair yayınlanan kararnameler ve nizamna-
meleri ihtiva eden ve 13 cilt olan Evâmir-i	Sultaniye tasnifini değerlendireceğiz.

1- Evâmir-i Sultaniyelerin Tanıtımı

Evâmirler tutulmadan önce bütün emir ve beratlar diğer siciller gibi aynı ciltte kaydedilmiştir. Mahalli işlemlerin 
büyük çoğunluğu, bu bağlamda, vekâlet, vasi, borç, alacak verecek, her türlü alış-veriş, vakıf ve terekeler Arapça-
dır. Ancak fermanların tamamı Türkçedir. Evâmir-i Sultaniye serisi 13 cilt olup 1780-1910 (1194-1328) yıllarına ait 
belgeleri ihtiva etmektedir. Ancak bu tarihler kesintisiz değildir, aralarda önemli eksiklikler vardır. Bütün şer’iyye 
sicillerinde sicil-i mahfuz ve sicil-i mahfuz defterlü bölümleri bulunmakta, mahallinde geçen belgeler ile merkezden 
gelen emir ve beratların aynı deftere kaydedildiği bilinmektedir. Fakat Şam sicilleri 18. yüzyılın sonlarından itibaren 
ferman, berat, muhasebe ve askerî terekeler ayrı tasnif edilmiş ve bu tasnife Evâmir-i	Sultaniye1 adı verilmiştir. 

*	 Prof.	Dr.	İzmir	Demokrasi	Üniversitesi	Fen	Edebiyat	Fakültesi	Tarih	Bölümü,	e-mail:	mustafa.ozturk@idu.edu.tr
1 Evâmir-i Sultaniye tabiri sicilin ifadesidir. Bkz. Ek: 1
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Belgeler ve sayfalar Arşiv idaresi tarafından sonradan numaralandırılmıştır. Muhtevasından bazı örnekler ver-
mek gerekirse; askerî terekelerin varislerine taksimi, Osmanlı kadınlarının İranlılarda evlendirilmemeleri, izinnâmesiz 
nikâh kıyılmaması, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, Şam Patriğine verilen berat, Azm-zâde Abdullah Paşa’nın tereke-
si, beratlı tüccarlar ile altın nizamı hakkında fermanlar gösterilebilir. 19. yüzyılın sonlarına ait ciltlerde Suriye Vilayeti 
ve Beşinci Ordu ile yapılan yazışmaların suretleri, arzuhaller dikkat çekmektedir.

1844-1845 (1260-1261) tarihli ve 5 numaralı cilt, diğerlerinden mahiyet itibariyle ayrılmaktadır. Bu defter Vila-
yet	Meclis	Karar Defteridir. Vilayet Meclisine yansıyan şikâyetlerle ilgili alınan günlük kararları ihtiva etmektedir. 
Kararların büyük çoğunluğu Arapçadır, bazı Türkçe kayıtlara da rastlanmaktadır. Kararın en başında toplantı tarihi 
verilmektedir. Daha sonra arzuhal veya şikâyet kaydedilmiş, en sonunda da karar yazılmıştır. Bu defter elimizdeki 
tek örnektir. Bu defterin incelenmesinden anlaşılacağı gibi, Şam Vali, Kadı, Dizdar gibi yöneticilerin dışında Vilayet 
Meclisinin de doğrudan idareye dâhil olduğu söylenebilir.

Ekteki örneklerde de görüleceği gibi Şam sicillerinin düzeni, kayıt usulleri, mahkemenin işleyişi, meselâ şahitlik, 
şuhûdü’l-hal, mahkemelerin evde veya başka bir mahalde yapılması, kefalet, vesâyet ve tereke kayıtları dönemin diğer 
şehirlerinden hiçbir farkı yoktur ki, bu da tabiîdir. Çünkü devletin hukuk sistemi her yerde aynı derecede geçerliydi.

Aşağıdaki tabloda sicillerin kısa muhtevaları verilmiştir.

Tablo 1. Evâmir-i Sultaniyelerin Muhtevası

Sıra No Tarihi Sayfa Kısa özelliği

Hicri Miladi

1 1236-1239 1820-1823 75
Belgeler numaralandırılmış, sağlam vaziyette, ferman, berat, buyruldu ve 
askeri terekeler, bazı vakıf muhasebelerini ihtiva etmek-tedir. Bütün emirler 
Türkçedir ancak bazen terekeler ve vakıf muhasebeleri Arapça yazıl-mıştır. 

1 A 1301-1324 1883-1906 116
Pek çok nizamnameyi ihtiva eder. Silah altında vefat edenlerin terekeleri, 
altın hakkında emir2, Osmanlı kadınlarının İranlılarla evlendirilmemeleri, 
izinnâ-mesiz nikâh kıyılmaması hakkında emirler

1 B 1194-1208 1780-1793 175 Belgeler numaralandırılmış, sağlam vaziyette, ferman, berat, buyruldu ve 
askeri terekeleri ihtiva etmektedir. Arapça terekelere de rastlanmaktadır

2 1238-1254 1822-1838 175

Muhtelif ferman, berat, buyruldu ve askeri terekeler. Mesela; Patriğe 
verilen ferman3, altın hakkında ferman, Yeniçeri Ocağının kaldırılması, 
Azm-zâde Abdullah Paşa’nın terekesi ve beratlı tüccarlar hk. fermanlar 
vardır.

3 1230-1250 1814-1834 206
Ferman, berat, vilayet ve vakıf muhasebeleri, terekeler mevcuttur. Keza 
bütün emirler Türkçedir. Vilayet Meclisinin kendi başına karar vermemesi 
hakkında emir4 bu sicildedir.

4 1238-1247 1822-1831 182 Ferman, berat, tereke, muhasebe ve cizye5 kayıtlarını ihtiva etmektedir. 
Defter iyi durumdadır.

5
1 Şevval 
1260-9 Şev-
val 1261

14 Ekim 
1844- 11 
Ekim 1845

444
Vilayet Meclisi Karar Defteridir. Vilayet Meclisine yansıyan şikâyetlerle 
ilgili alınan günlük kararları ihtiva etmektedir. Arapça ve Türkçedir. Meclis 
üyelerinin atanma usulü6, maaşları7 hakkında belgeler mevcuttur.

6 1265-1267 1848-1850 22
Fermanlar beratlar mevcuttur. Mesela; Şer’î Mahkemeler için çıkarılan 
Nizamnâme vardır. Suriye Vilayeti ile yapılan yazışmaların suretleri bir 
yenilik olarak görül-mektedir.

7 1275-1286 1858-1869 36 Fermanlara ilave olarak bu sicilde arzuhaller de görülmektedir. Mahallinde 
yapılan keşifler ve takrirler mevcuttur.

8 1287-1297 1870-1879 65
Dibâce Arapça olup, Şam Kadısı Seyyid Mehmet Emin Efendi zamanın-
da tutul-muştur. Alım-satım hüccetleri Arapçadır. Arzuhaller, ferman ve 
beratlar Türkçedir..

2 Bkz. Ek: 2
3 Bkz. Ek: 3
4 Bkz. Ek: 4
5 Bkz. Ek: 7
6 Bkz. Ek: 9
7 Bkz. Ek: 11
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9 1296-1309 1878-1891 116
Şer’i mahkemelerin nizam-namesinin Arapça sureti, Suriye vilayetiyle ya-
zışmalar, Bâb-ı Fetva Meşihat-ı İslamiye Dairesiyle sayı verilmiş yazışma-
lar, Mahke-menin aylık hasılatı mevcuttur.

10 1297-1316 1879-1898 112 Emirlerin suretleridir. Tereke nizamı, izinnamelere 10 kuruşluk pul yapıştı-
rılması, Suriye vilayetiyle yazışmalar. 

11 1309-1328 1891-1910 198 Suriye Vilayetine, Beşinci Orduya yazılan muhtelif hükümler, arzuhaller, 
beratlar mevcuttur. Bütün defterler iyi durumdadır.

Tablodan anlaşılacağı gibi, Evâmir-i Sultaniye tasnifi, bilinen sicillerdeki emir, berat, askerî terekeler ile bazı 
arzuhallerin kaydedildiği defterlerdir. Bilindiği gibi, sicillerde hem merkezden gelen emirler, hem de mahallinde 
geçen olaylar kaydedilirdi. 1780’den itibaren merkezden gelen emir, berat ve beylerbeyleri ve diğer üst düzey askerî 
ve sivillerin terekeleri ile bazı arzuhaller için ayrı defterler tutulmuştur. Aynı şekilde Şam sicillerinde düzenli narh 
defterleri de yoktur. Narhlar için de ayrı defterlerin tutulmuş olması muhtemeldir, fakat bugün itibariyle bu defterlere 
ulaşamadık.

2. Vilayet Meclisi – Şûra Meclisi Karar Defteri

Burada üzerinde önemle durulması gereken ve yukarıda değinilen 5 numaralı sicildir. Bu sicil diğerlerinden farklı 
olup, Vilayet Meclisi-Şura Meclisi Karar Defteridir. Bu defterin özellikleri ve tertibini şu şekilde özetleyebiliriz:

a. Tarihi- Sayfa adedi: 1 Şevval 1260 - 9 Şevval 1261 / 14 Ekim 1844 – 22 Ekim 1845, 444 sayfa
b. Dili: Türkçe-Arapça
c. Defterin Tertip Şekli: Önce davanın toplantı tarihi verilmiştir. Altında toplantıya katılan üyeler zikredilmiştir. 

Her davada önce mevzunun özeti verilmiştir. Daha sonra ilgili kişinin görüşü zikredilmiş, sonunda karar dercedil-
miştir. Eğer mali bir konu ise ilgili kişi Defterdardır. Şer’î bir konu ise Müftüdür. Halep Vilayet Meclisinin de bazı 
kararları kayıtlıdır.

Bilindiği gibi Tanzimatın getirdiği önemli müesseselerden birisi de Şehir Meclisleridir. 1840 tarihinde yayınla-
nan bir ferman ile vilayetlerde Şehir Meclislerinin kurulması, bu meclislere müslim ve reayadan üyelerin seçilmesi, 
müftü, hâkim ve zabitler ile iki nefer kâtip görevlendirilmesi, eğer o vilayette varsa metropolit ve kocabaşıların da üye 
kaydedilerek toplam 13 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Meclisin haftada 2-3 gün toplanması kararlaştırılmıştı. 
Meclisin görevleri, mülkî işleri aralarında müzakere ederek müstakil olarak kaleme alacakları şartları belirlemek ve 
kendi kazalarında asker istihdamı gerekirse Redif askerlerinin miktar ve münavebelerini tayin etmek ve muhassılın 
işlerine yardım etmek idi8.

Şam’da da 1840 yılında Meclis kurulmuş ve hemen görevine başlamıştır. Şam Vilayet Meclisinin üyeleri şunlar-
dır: Vali, Müftü Efendi, Cenabi Efendi, Halil Bey, Mustafa Çelebi, Hasbi Efendi, Mihanî-zâde Efendi, Nesib Efendi, 
Mehmed Bey Azm-zâde, Kethüda Bey, Gazzi Bey.

Meclis üyelerinin geliş saatleri isimlerinin altına kaydedilmiştir. Her toplantıda bütün üyeler hazır olmayabilirdi. 
O günkü toplantıda mevcut olanların isimleri kaydedilmiştir. 

Her alana dair dava kayıtları vardır. İktisadî, malî, hukukî davalar görülmüştür. Narhtan iltizamlara, vergi ve 
zahire toplanmasından mîrî konakların tamirine, ceza davalarına kadar her alanda kararlar mevcuttur (Bkz. Ek: 9-12).

Bu defter vasıtasıyla Şam’da farklı bir idarî tarzın varlığından haberdar olduk ve başka bir çalışmamızda değerlen-
dirdik9. Şam’ın dışında Halep’te de aynı idarî sistem görülmektedir. Buna göre Şam 8 büyük mahalleye bölünmüştür 
ki, her büyük mahalleye de 1/8 anlamında Sümn denmiştir. Şam’ın Sümnleri şunlardır: Kanavat,	Kimariye-Kaymeriye,	
Meydan-ı	Tahtanî,	Meydan-ı	Fevkanî,	Amarateyn,	Şağur,	Saruca	ve Salihiye’dir.  Her sümne bağlı onlarca mahalle 
ve sokak bulunmaktadır. Meselâ şehrin batısında olan Kanavat sümnüne bağlı olan mahalle ve sokaklar şunlardır: Su 
kanalına kadar devam eden Kantara sokağı, Adamin sokağı, Ta’dil sokağı, Akmi sokağı, Yeni Hamam, Ades Camii 
ve Şeyh Abidin mezarının bulunduğu Alaş sokağı, Araca sokağı, Şeyh Ali sokağı, Derviş Paşa Camii ve Babu Serice 
Mahallesinin de ilave edildiği ve Şadi Bey Mescidinin bulunduğu Hazire sokağı, Alvani sokağı, Hatip sokağı, Kene-

8 Mustafa Öztürk, 243	Numaralı	Ankara	Şe‘iyye	Sicili	(1838-1840), Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Basılmamış Yüksek 
Lisans Tezi), Ankara 1979, s.150 vd. Belge: 90. Ayrıca Meclislerin kurulması ve faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. Musa Çadırcı, 
“Osmanlı Döneminde Yerel Meclisler”, TODAİE-Çağdaş	Yerel	Yönetimler	Dergisi II/5, Ankara 1993, s.3-12.

9 Mustafa Öztürk-Deaa Headr, “19. Yüzyılda Şam’da Farklı Bir İdarî Birim: Sümn/Sümün Sistemi”, Samsun Canik Belediyesi- Geçmişten	
Günümüze	Şehir	ve	Çocuk	I, (Editör: Osman Köse), Samsun 2016, s.133-138.
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fani ve Şerbişat sokağı, Allaf ve Cevamis sokağı. Diğer Sümnler de bu şekilde taksim edilmiştir10. Şehirlerin bu tarzda 
taksimine dair başka örnekler de vardır. Mesela Kahire 8 nahiyeye11, Halep de 9 büyük mahalleye bölünmüştür12.

Sözünü ettiğimiz 5 numaralı sicil, daha doğrusu Vilayet karar Defterinde Sümünlerin idaresi hakkında bilgi ver-
mektedir. Her Sümnn başında Sümn Ağaları bulunmaktadır. Sümn Ağaları mahalle halkının rızalarıyla seçilmektedir 
(bkz. Ek: 9). Sümn Ağaları birden fazla olabilir ve her Sümn ağalarının aylık maaşları 500 kuruş olup, kaç ağa olursa 
olsun bu meblağ arttırılmıyor ve bu meblağ ağalar arasında bölünür. Mesela, Kanavat Sümnünün iki ağası vardı ki, 
Mehmet Ali Ağa Caferî ve Mehmet Ağa Temir 250’şer kuruş maaşları vardı. Amarateyn Sümnünün 3 ağası vardı. 
Hamza Ağa Tevaşî 250, Ebu Nasır 150 ve Ruslan Ağa el-Haşşaş ise 100 kuruş maaş alıyordu. Ağaların maaşlarının 
neden farklı olduğu hakkında her hangi bir bilgiye rastlanmamıştır (Bkz. Ek: 10).

Vilayet Meclisinin şehrin her alandaki yönetimine dâhil olması ve kararlar alması, yetki çatışmasına sebep oldu-
ğundan, merkezî hükümet tarafından reddedilmiş ve eski usul üzere hareket edilmesi istenmiştir. 13 Şubat 1844 (23 
Muharrem 1260) tarihinde Şam Valisi ve Şura Meclisine yazılan mektupta; bütün ülkede görülen davaların beldenin 
hâkimleri tarafından görülür iken ve buna her tarafta riayet edilirken, Şam Meclis Azaları hâkime müracaat etmeden 
bazı davalara baktıkları ve karara bağladıklarının haber verilmesiyle anlaşıldığı, bunun geçerli olan usullere aykırı 
olduğu, davaların Şam Kadısının hüküm ve marifetiyle görülmesi, ayanın kendi kendilerine davalara bakmamaları 
hususunun sağlam bir esasa bağlanması gerektiği bildirilmiştir.  Bunun için kadim usulün devam ettirilmesi, davaların 
Kadılar marifetiyle olmadan Meclis Azalarının görüşleriyle görülmemesi hususunda gerekli dikkatin gösterilmesi 
emredilmiştir13.

Sonuç

Görüldüğü gibi kadim coğrafyamızda sadece fizikî yapıya ait mirasımız değil, zengin bir arşiv mirasımız da 
vardır. Bu miras güney vilayetlerimizden Balkanlara kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Bu miras, kadim 
coğrafyamız ile yeni dönemde ve gelecekte tarihî ve kültürel temellere ve bilimsel esaslara dayalı çok önemli bir tec-
rübe alanı oluşturmaktadır. Bu itibarla söz konusu mirasımız her bakımdan çok değerlidir.

Bin yıldan beri bölgede Türk idaresi câridir. Bir tebliğ çerçevesinde tanıtılan arşiv belgelerinde de müşahede 
edildiği gibi, Şam’ın Anadolu’nun herhangi bir şehrinden hiç de farklı olmadığı görülmektedir. Hatta Anadolu’da Şam 
gibi usulüne göre işleyen bir Şehir Meclisi bile henüz kurulamamıştır. Zaten Türk idare usulünde merkez ile taşra ara-
sında hiçbir fark, birinin diğerine üstünlüğü yoktur. Bütün ülke aynı değerde olup, mahmiye veya mahrûsadır, ülkede 
yaşayan her din ve milletten insan ise Allah’ın emanetidir. 

Öte yandan bölgedeki arşivlerin tanıtılması, araştırılması ve ülkemiz bilim adamlarına kazandırılması, bu yolla 
dünya bilim âlemine sunulması, tarihçiliğimiz açısından da yeni ufuklar açacak mahiyettedir. Aynı zamanda bölgede 
kurduğumuz medeniyetin, idare tarzının, uygulamaların ve müesseselerin yeni nesillere intikal ettirilmesi, günümüzde 
ve gelecekte bölge halkları arasındaki derin tarihî bağların ortaya çıkarılması bakımından hayatî önemi haizdir.

ÖZET

Osmanlı sosyal ve iktisadi hayatının en önemli belgeler serisinden olan Şeriyye Sicilleri büyük tarihi önemi ha-
izdir. Hemen her şehirdeki sicillerin tertip usulü aynıdır ve hem mahallinde hem de merkezden gelen bütün ferman ve 
beratları ihtiva eder. Genellikle Bazı büyük şehirlerin sicilleri konularına göre ayrı tasnif edilmiş ve ciltlenmiştir. Me-
selâ; İstanbul sicillerinde bazen narh defterleri ayrı tutulmuştur. Edirne’nin askerî tereke defterleri ayrı kaydedilmiştir.

18. yüzyılın sonlarına kadar Şam sicilleri de bütün belgeleri ihtiva edecek haldeydi. 18. yüzyılın sonlarından 
itibaren Şam sicilleri de ferman, berat, vakıf, arzuhal ve bazı valilerin terekelerinin ayrı tutulduğu defterler halinde 
tasnif edilmiştir. Bu tasnif, döneminde Evâmir-i Sultaniye (Sultan Emirleri) olarak adlandırılmıştır. 1780-1910 yılları 
arasındaki kayıtları ihtiva etmektedir. Ama arada eksik tarihler bulunmakta olup, toplam 13 cilttir.

10 M. Öztürk- D. Headr, “19. Yüzyılda Şam’da Farklı Bir İdarî Birim: Sümn/Sümün Sistemi”, s.135.
11 Doğu şehirlerinde bazı büyük merkezlerin bu tarza benzer bölünmeler görülmektedir. Daha 16. Yüzyılda Kahire 8 Nahiyeye bölünmüştür. 

Bunlar;	Mısr-ı	Atik,	Cebel-i	Mukattam	nâm-ı	diğer	Cebel-i	Cûş,	Nahiye-i	Bulak	(Mısır’ın	iskelesidir,	7	bin	hanelidir),	Şubra	(Bahçecik?),	Na-
hiye-i	Savra,	Nahiye-i	Kalubiye,	Kubetü’l-Mikyas	nâm-ı	diğer	Ümmü’l-Kıyas,	Tafsil-i	Nehr-i	Nil-i	Mübarek. Üçler Bulduk, “Hulasa-i Ahval-i 
Buldan’a Göre 16. Yüzyılda Osmanlı Afrikası”, Türk Tarih Kurumu- Afrika’da	Türkler Sempozyumuna (Cibuti, 15-16 Kasım 2014) sunulan 
basılmamış tebliğ. 

12 Halep’te Şam gibi özel bir terim kullanılmamış, önce Mahalle olarak verilmiş, daha sonra da o mahalleye bağlı mahalle ve sokaklar verilmiştir. 
Halep’in büyük mahalleleri şunlardı: Sahatü	Biza, Akyol,	Cellumu’l-Kübra,	Kadıasker,	Cübbü	Karaman,	Kellâse,	Karlık,	Bâbu’n-Neyreb,	
Ferâfire. Meselâ Kadıasker Mahallesinin mahalleleri şunlardı: Kadıasker, Melendi nâm-ı değer Kozanlı, Karabaş-ı Tahtanî, Karabaş-ı Fev-
kanî, Ebrac, Hânı’s-Sebil, Bolat-ı Tahkanî, Bolat-ı Fevkanî, Saçlıhan-ı Tahkanî nâm-ı diğer Ağacık, Saçlıhan-ı Fevkanî nâm-ı diğer Herule 
Dede (?). BOA. NFS	3726,	1,2,3,4,5,6,7,10,12	ve 13 Numaralı Halep Nüfus Defterleri (1265/1848 tarihli).

13 Evâmir-i	Sultaniye	3, s. 42, Ves. 126
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Bu siciller çoğunlukla ferman ve beratları ihtiva ettiği için dili Türkçedir. Bazı tereke ve vakıflar Arapçadır. 
1844-185 tarihli sicil, diğerlerinden farklıdır. Bu sicil Vilayet Meclis-Şura Meclisi kayıt defteridir. Vilayet Meclisi 
kayıtlarına ilk örnek olması bakımından önemlidir. Çünkü bu defterin incelenmesiyle, Vilayet Meclisinin nasıl kurul-
duğunu, üyelerinin nasıl seçildiğini, nasıl çalıştığını, hangi meseleleri görüştüğünü tespit etmek mümkün olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Şam Sicilleri, Evâmir-i Sultaniye, Şura Meclisi, Vilayet Meclisi.

ABSTRACT

Shari‘a Registry, one of the most important documents of Ottoman social and economic life, has great historical 
importance. The procedure for issuing registers in almost every city is the same and contains all edicts and certificates 
from both the center and the center. Generally, the registers of some major cities are classified and bound separately 
according to their subjects. For example in Istanbul registries, sometimes officially books were kept separate. Edirne 
military probate books were recorded separately.

By the end of the 18th century, the Damascus registries were to contain all the documents. Since the end of the 
18th century, the Damascus registers were also classified as edicts, berat, foundation, voluntarism and the books of 
some governors. This classification is called Sultan’s Orders (Evâmir-i Sultaniye). It contains records between 1780-
1910 years. But there are incomplete dates and there are 13 volumes in total.

Since these registers often contain edicts and edicts, their language is Turkish. Some countries and foundations 
are Arabic. The registry dated 1844-1855 differs from the others. This register is the registry of the Provincial Assem-
bly-Shura Assembly.

It is important that it is the first example of the records of the Provincial Council. Because it is possible to de-
termine how the Provincial Assembly was established, how its members were elected, how they worked, and what 
matters.

Key Words: Damascus Shari’a Registries, Sultan’s Orders, Provincial Assembly, Shura, Assembly
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EKLER

1. Evâmir-i Sultaniye kaydı (Evâmir 1/A, s. 2)

2. Altın hakkında Ferman (Evâmir 1/A, Vesika. 68)
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3. Patrik Atanması (Evâmir 2, Ves. 42)
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4. Meclis Azalarının kendi kendilerine davalara bakmamaları, eski usul üzere Kadılarla 
birlikte davalara bakmaları hk. (Evâmir 3, Ves. 126)

5. Suk-ı Saruca Mahallesinden bir kadının evinde icra edilen Mecliste Amasya’da ölen annesinden 
kendi hissesine düşen payın tahsil edilmesi için vekil tayin etmesi hk. (Evâmir 3, Ves. 153)
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6. Sabık Şam Valisi Salih Paşa’nın zaptında bulunan mü-
himmat ve sairenin defteri (Evâmir 4, Ves. 4)

7. Şam Cizyesi Fermanı (Evâmir 4, Ves. 26)
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8. Hanna veledi Anhuri’ye verilen Ticaret Beratı (Evâmir 4, Ves. 117)

9. Sûk-ı Saruca Sümnü Ağası Hasan Ağa el-Haydar’ın ölümü üzerine mahalle ileri gelenlerinin 
ittifak ve rızalarıyla Said Ağa er-Rumahi’nin Ağa olarak seçilmesi hk. (Evâmir 5, Ves. 309)
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9. Kanavat, Kaymeriye, Salihiye, Amarateyn, Şağur, Meydan-ı Fevkanî, Meydan-ı Tah-
tani ve Sûk-ı Saruca Sümn Ağaları ve maaşları (Evâmir 5, Ves. 106)

10. Ramazan dolayısıyla et fiyatlarına narh verilmesi (Evâmir 5, Ves. 1-2)
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11. Muhtelif suçlardan dolayı bazı kimselerin iki yıllığına Akka limanına 
gönderilmesi hk. (Evâmir 5, Ves. 133)

12. Şer‘î Mahkemeler hakkında çıkarılan yeni Nizamnamenin ilk sayfası (Evâmir 6, s. 6)
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13. Bazı arzuhal örnekleri (Evâmir 9. S. 23, Ves. 57-59)
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MATERIALS ABOUT THE TURKISH PRISONERS OF WAR IN 
THE ARCHIVES OF UKRAINE (XIX CENTURY)

Nataliia ZUB (RUDENKO)*

INTRODUCTION

The struggle for superiority in the region, territorial claims and political contradictions between the two large 
states can be the reason for the beginning of a series of military clashes. So, for example, in the 19th century alone 
were there four wars between the Russian Empire and the Ottoman Porte (the Russian-Turkish war 1806–1812, the 
Russian-Turkish war 1828–1829, the Crimean War of 1853–1856, the Russian-Turkish war 1877–1878 years).

Military trophies for the winner were not only military weapons and banners, but also soldiers of the rival army. 
In the past centuries there were no conventions on prisoners of war. So, each side in its own way solved this issue. 
Russia sent captives deep into its territory. The final fate of the captives depended on the points of the peace treaty, 
which ended the outcome of the hostlities.

So, for example, the Treaty of Adrianople (1829) had a number of articles dealing with the fate and situation of 
prisoners of war.

Article XIII said: “... grant general forgiveness and full amnesty”. And Article XIV prescribed that “all prisoners 
of war that are in both empires <...> must be released and returned <...>. This excludes Christians who voluntarily 
accepted the Mohammedan confession in the areas of the Sublime Porte, and also Mohammedans who voluntarily 
accepted the Christian faith in the Russian Empire”1.

However, this was after, and during the war the main document was the internal decision of the Military ministry. 
This means that many aspects of the treatment of prisoners of war depended on the proper implementation of the 
above standards by local authorities, as well as the provisions of the ratified interstate agreement.

During the war of 1806-1812 years the situation of the Turkish prisoners was regulated by the document ap-
proved by the Tsar in 1809. It stated that prisoners should be sent to the Slobodsko-Ukrainian (now – Ukraine), Tam-
bov and Voronezh provinces (now – Russia)2. This document also determined the norm of expenses for maintenance.

During the Crimean War, the government issued in St. Petersburg in 1854, “Regulations on prisoners”3.
During the last Russian-Turkish war of 1877-1878 the Russian government issued a “Provisional Regulations 

on the Prisoners of the Eastern War of 1877”4, where in separate provisions-paragraphs the actions in relation to the 
prisoners were explained. 

The legal and diplomatic practice of the development of such international conventions began only at the end of 
the XIX century, and was normatively fixed even later – only at the beginning of the twentieth century.

Thus, taking into account the specifics of the placement of theirs prisoners of war by the Russian Empire, we 
have a significant amount of archival materials that show the life of Turkish prisoners of war on Ukrainian territory.

*	 Ph.D.,	in	History	A.	Krymsky	Institute	of	Oriental	Studies,	The	National	Academy	of	Sciences	of	Ukraine,	Kyiv,	Ukraine	E-mail:	rudenkona-
talie@yahoo.com

1 Adrianopolskii mirnyi dogovor nezhdu Rossiei i Turtsiei 2 sentiabria 1829 g. Pod	stiagom	Rossii, Sbornik arkhivnykh dokumentov, Moskva 
1992, s. 111. (on	Russian)

2 Milovidov B.P. Turetskie voennoplennye v Rossii v 1812 g., Voprosy	istorii, 2008, № 10, s. 92. (on	Russian)
3 State Archives of the Odessa Region. Fond 2, opis 2, sprava 365. (on	Russian)
4 Polnoie	sobranie	zakonov	Rossiiskoi	Imperii. Tom 52, 2, №57530. Sankt-Peterburg, 1879, s. 1-7.	(on	Russian)
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The Characteristics of Sources

Written sources contain valuable information about the presence of soldiers of the Ottoman Empire on the terri-
tory of Ukraine. Many archives in Ukraine store a variety of documents, including those of official origin, clarifying 
the problem. However, the archive storage in Kiev, Odessa and Kharkov are most informative concerning this subject. 
Depending on the origin and destination, materials of this kind are concentrated in various funds. This specificity of 
documents storage makes it difficult to find them and work upon for the researcher. A substantial part of the materials 
is a component of the vaults of the chancelleries of local governor-generals.

In the chronological aspect it is important to note that the largest mass of documents is related to the events of 
the inter-imperial wars of the second half of the nineteenth century. However, do not underestimate the presence and 
significance of materials from the beginning of the nineteenth century. It can be stated that the materials of the begin-
ning 19th century are often more difficult to read. This problem is connected with the prescription of the documents, 
as well as with the graphic features of the spelling of that time.

The document’s deadlines are not limited to years of military operations. The lower chronological limit of the 
document is the date of the appearance of prisoners of war on the territory of Ukraine, that is, after some time after the 
beginning of the war. The upper chronological limit of the document is always later than the date of peace between the 
powers. This is due to the magnitude of the distance and difficulties on the way home.

It is possible to note some unevenness of the preservation and distribution of sources in archival storages, which 
is obviously connected with the places of military campaigns or individual events. Therefore, in a number of archives 
documents on prisoners of one of the wars prevail. For example, information on prisoners of war from 1806 to 1812 
is represented more in the archive in Kharkov. In the archive in Odessa there are more documents about the prisoners 
of the Crimean War.

Archival documents carry information of a different nature. The contents show the routes of travel, number and 
condition of Turkish prisoners of war. Usually, prisoners were transported to the territory of the provinces within 
present Russia and Belarus. However, a significant part of them was also kept on Ukrainian lands. Usually they were 
large cities, as well as settlements where military garrisons were deployed. The documents specify the places of stay, 
the conditions of detention, the use of labor, as well as material provision, both for ordinary soldiers and officers. The 
norms of cash payments and food allowances differed in favor of the latter. Also documented is exchange of prison-
ers of war, and their transportation to their homeland. Separate cases are devoted to the analysis of small and large 
incidents related to the stay of prisoners in the locations of stay. Special attention should be paid to sources about the 
change of religion and citizenship by prisoners who were subjects of the Sultan. Therefore, the genealogical compo-
nent of the materials under investigation is no less relevant.

The Russian-Turkish War of 1806-1812

A large layer of documents on the Turkish prisoners of war of the Russo-Turkish War of 1806-1812 is stored in 
the State Archives of the Kharkov Region.

Such documents are present in the Fond 3 (The Office of the Kharkov Governor). These materials are listed in 
different archival documents of the said fund, since they have different years of origin and creation. For example, 
inventory (opis) 16 is documents for 1809, inventory 17 – 1810, inventory 18 – 1811, inventory 19 – 1812, etc.

Archival sources inform us: about the transfer through the territory of the Slobodsko-Ukrainian province (later, 
since 1835 – the Kharkov gubernia) of the parties of Turkish prisoners since 1809 and continuing 1810 and 1811. The 
Provincial Government undertook to provide transport (carts) for the movement of prisoners of war, the number of 
which increased every year. All accidents on the way were recorded by the local police bodies of settlements where 
the prisoners were staying and the rapport was being sent to the authorities.

Having traveled through the entire Slobodsko-Ukrainian gubernia, the prisoners moved to the central provinces 
of Russia, and then went to other provinces of the empire, for example, to the cities of Kaluga and Voronezh, which 
were the centers of the eponymous Russian provinces (now – Russia), but a large part of the prisoners remained in 
Ukrainian towns.

In Kharkov, which was the center of the above-mentioned Slobodsko-Ukrainian gubernia, for three years (since 
1810) the imprisoned Moldavian Prince Callimachi lived, as well as his retinue in the number of 13. As a high and 
important official, the prince was under close surveillance of the police Prince Scarlat Callimachi (1773–1821) was a 
thrice Moldavian ruler (hospodar), who was confirmed by the Ottoman Port for this post.
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The prisoners were resettled in various provincial townships in the provinces: in Kupyansk, Bogodukhov, Izium 
and Valky, where they were arranged for apartments and given out money for maintenance. In this regards, reports of 
military officials often complain of a shortage of small change coins. The city police followed the order and their lives, 
stopped the disobedience to the authorities, or self-will.

Prisoners of war were allowed to receive letters and money from relatives. The distinguished ones, in particular 
the Princes and Pashas even through the Commander-in-chief of the Russian army Golenishchev-Kutuzov.

Separately, we can distinguish a group of documents about an event that occurred in the town of Valky in 1812. 
The official documents referred to this event as “indignation of the captive Turks” (opis 19, sprava 77, pages 791-794), 
“rebellion” (opis 19, sprava 86), “insurrection” (opis 20, sprava 264). However, in a few years later the clerks-writers 
already wrote as “the murder of the Turks” (opis 31, sprava 25(1816)).

There were 642 prisoners and 3 Pashas in the Valky, where they “stayed about 3 years and enjoyed all the benefits 
and rights of real citizens”5. They lived quietly and peacefully until the events of July 17-18, 1812. The reason for the 
indignation of prisoners of war at first glance is simple: they saw in the city, near the post-station, how “... Major’s 
wife Bulycheva ... from Bucareth to Moscow was carrying two Turkish girls, christened like Anna and Nadezhda”6. 
This caused “indignation” among the Turks.

There was such a strange tradition that was spread in Russia, some rich people tried to have young servants, 
mostly of exotic appearance, at their service, at different times this unique fashion changed: at one time they were 
“Arap-chata”, then “Kalmyk-chata”, later “Turk-chata”.

The Turks “... gathered to take them to the postal station with a large crowd, the head of which was Pasha of Yani-
char Esuf Bey”7. As a result of clashes with local residents and the military, “out of 642 Turkish prisoners were killed 
380, rebels were arrested 138, unknown runaway 124. The residents killed 4, more than 10 were mortally wounded 
and more than 100 people wounded”8. Such terrible consequences could not remain without the public and authorities 
reproached.

Later, the court repeatedly considered the reasons for this bloody event, which dragged on for a few more years, 
until 1819. However, the court verdict as such was never heard, but even decades later, in 1884, the newspaper “Yuzhiy	
Kray” again returned to the issue of this tragedy, trying to understand the key moments of the incident, and the author 
of the article lamented the causes and scale of the tragedy.

The Russian-Turkish War of 1828-1829

In the Central State Historical Archives of Ukraine in Kiev there are documents about the Turkish prisoners of 
war of the Russo-Turkish War of 1828–1829. They are represented mainly by two funds: Fond 442 (Office of the Kiev, 
Podolie and Volyn governor-general) and Fond 533 (Kiev military governor). In the fund 442 – this is an inventory of 
documents 1, 2 (1828-1829), 3, 5 (1830-1831). In the fund 553 – this is an inventory of documents 2, 3.

These documents tell the following. During this war (1828-1829) prisoners were sent to Kiev, Kharkov, and then 
further into Russia, and also to Belarus, in particular to the city of Bobruisk.

The documents show that the prisoners appeared in Kiev in August 1828. They were placed to live both in the city 
and in small towns nearby, provided with money, clothes and shoes. All the spent finances were carefully recorded in 
special account books. With the increase in the number of prisoners, the authorities began to prepare separate build-
ings and rooms for living outside the city. The patients were treated in a military hospital, where they were provided 
with everything they needed, and even sought and clarified the reasons for “spreading among the Turk of prisoners 
diseases and death”. And also performed “Claims investigation (malnutrition, absence of clothing and footwear, wood 
heating)”.

During the stay in Kiev, a part of the prisoners was involved in the construction of the Kiev fortress-arsenal. In 
1829, Emperor Nicholas I arrived in Kiev. Looking around the fortress, the Tsar ordered “to select from among their 
200 senior and having families and to send them to their homeland”9. Such testimonies are hardly a single statement 
about the mass employment of Turks prisoners of war. In the documents on Turkish prisoners all subsequent wars, 

5 Izbienie turok v g. Valkakh v 1812 g., Iuzhnyi	krai, 1884, 8 sentiabria, s. 2.	(on	Russian)
6 Izbienie turok v g. Valkakh v 1812 g.
7 Ibid.
8 Ibid.
9 Cited by: Zakrevskii N. Opisanie	Kieva. Sochinenie Nikolaia Zakrevskogo. Vnov obrabotannoe i znachitelno umnozhennoe izdanie s priloz-

heniem risunkov i chertezhei. T. 1. Moskva, 1868, s. 122.	(on	Russian)
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such data are not recorded.
Long-term residence among the people, whose culture and religion differed from their own, could serve as a 

motivation for changing religions. Documents record that, for example, throughout 1829, Christianity was adopted by 
20 people aged from 15 to 46 years. They received Russian family and Christian names (of Greek origin) and were 
adopted in the citizens of the cities of Kiev and Nizhin. The documents contains lists of those, where their real name 
and their new version are indicated (fond 533, opis 2, sprava 551, fols. 34-35, fond 442, opis 1, sprava 667(1830))10.

However, when in 1830 the plenipotentiary minister Nejib-effendi and Galil Rifat-pasha passed through Kiev, 
seven Turks asked him to be returned to Islam and taken home (fond 533, opis 2, sprava 551, fol. 31).

After the war, the prisoners were to go home, but the cold weather began and the navigation in the port of Odessa 
was closed, and they remained until the spring of 1830. As of February 28, 1830, there were 3571 people in the neigh-
boring settlements near the city of Kiev, resettled in 2212 private houses (fond 533, opis 3, sprava 475, fols. 4-6). And 
in spring they were sent to Odessa.

The Crimean War 1853-1856

Materials about the Turkish prisoners of war of the Crimean War are kept in the State Archives of the Odessa 
Region. They are in Fond 1 (Office of the Novorossiysk and Bessarabian governor-general), Fond 2 (Office of the 
Odessa mayor), Fond 4 (Odessa City Duma), Fond 457 (Office of the Odessa military governor).

Odessa also provided shelter to prisoners of war. This city and its port were the last points on the way home to 
the captives, from which the Ottoman prisoners of war were sent home. After the signing and ratification of the peace 
treaty, all the prisoners returned home. In addition to those who accepted the Russian citizenship, and therefore had 
the desire to stay in Russia. Such people were, but not many.

During the Crimean War, the captives, including Ottoman ones, were brought by sea to Odessa from Crimea, and 
then sent to Smolensk, Kursk, Orel, Yaroslavl, Suzdal (now – Russia), as well as to the Ukrainian cities of Kharkov 
and Ekaterinoslav (now – Dnipro).

A typical situation of that time is disclosed in archival files.
At the end of November 1853 “in Odessa port, 297 prisoners of war transported from Sebastopol, are sent to 

internal provinces...”. On November 29, it was ordered: “The captive Turks, on the instructions of the Land Military 
department, to send: Muslims to Orel, and Christians, if any, will be in Kursk” (fond 2, opis 1, sprava 394, fols. 1-6). 
The soldiers were taken from a Turkish steamer in Sinope, 271 people were sent to Orel, 5 officers (Egyptians) to 
Petersburg. However, the document indicates, that two of them to were moved to Tula via Poltava.

In the documents of this archive, which report on enemy ships seized by Russia, there are lists of Turk prisoners 
in the Russian and French languages.

A captive was entitled to “half a pound of meat a day” (pound	=	0.454	kg), and a small coin for food was also 
given (fond 4, opis 1a, sprava 1622). According to the circular of July 9, 1829, to “pashas of lower degrees of 50 – and 
officers for 25 kopecks, and lower ranks for 9 kopecks per day for each” (fond 2, opis1, sprava 394, fol. 94 (1853)).

In the event of the death of a prisoner, the authorities cared for the preservation of his property for transfer to 
relatives (fond 2, opis 2, sprava 516 (1860), sprava 1317 (1870).

The Russian-Turkish War of 1877-1878

Materials about the prisoners of war of 1877-1878 are located in different archives. The most informative doc-
uments are in the Central State Historical Archives of Ukraine in Kiev (Fond 422). Also in the State Archives of the 
Kharkov Region (Fond 3) and the State Archives of the Kiev Region (Fond 2).

The main problem that arose in those years was the spread of typhus. The documents record the opinions of offi-
cials and doctors, who pointed out that the Turks had brought the disease. And since the prisoners were brought from 
Kamenetz-Podolsky and further sent to large and small cities of Ukraine, the disease appeared in different parts of all 
provinces. To combat the dangerous disease, a lot of effort was made to counter the onset of the epidemic (Fond 442).

There were a significant number of Ottoman prisoners in Ukrainian cities, for example, only in the Kiev military 
district there were: (Pashas – 0, officers – 98, lower ranks – 3116), in the Odessa military district (Pashas – 2, officers – 

10 Rudenko N. Turetski viiskovopoloneni v Ukraini u pershii polovyni XIX st. (za materialamy TsDIAK Ukrainy). Oriientalni	studii	v	Ukraini. 
Do yuvileiu L.V. Matvieievoi, Zbirnyk nayk. st. Kyiv, 2010, s. 435. (on Ukrainian)
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25; the lower ranks – 2952)11. And in Chernigov province – 408 (in total, 37 of them died), in Poltava province – 2524 
(in total, 214 of them died), in the Kharkov province – 3167 (in total, 124 of them died)12.

The prisoners were not infringed in their rights, they lived freely, did not work. Especially officers, who were 
not constrained in their means. Felt comfortable and the carefree pastime was the appearance of a satirical poem. The 
famous Ukrainian fabulist Leonid Glibov, who lived in the city of Chernigov, wrote a poem, and published in the local 
newspaper “Chernigov Newspaper”. And he signed the poem with his pseudonym – Captain Bonvivan:

“Ah, why not a Turk I am!
In captivity, I would live with pleasure...”13

Conclusions

An overview analysis of archival materials shows a difficult path that has fallen to the soldiers of those multiple 
wars that brought the peoples the nineteenth century. Given the complexity of the physical and psychological state 
experienced by a prisoner of war as a person, it is nevertheless important to state facts of a different order. The official 
documents of the Russian Empire regulated the stay of prisoners of war on their territory, guided by the legal norms 
of their time. It is also important to note the facts that indicate the care and guardianship over prisoners by officials of 
the enemy state. The officials diligently performed their duties, at least, their reports and census.

The fact of the friendly and warm attitude of the Ukrainians to the prisoners of war of Turks, which was evident 
throughout the period, is no less significant, and the difference between culture and language did not interfere with 
the simple interpersonal dialogue, and even the friendly relations between the powers did not become an obstacle for 
communication between the peoples of the opposing empires.

This type of sources and their further research are important for a deeper and more comprehensive study and 
understanding of the features of the history of wars, pages of history from the past of nations, states and their rela-
tionships.

ABSTRACT

The article reviews and analyzes archival documents about the stay of the Turkish prisoners of war on the territo-
ry of Ukraine. Also, the characteristics of archival funds on this subject are presented in the archives of Ukraine (Kiev, 
Odessa, Kharkov), the content and composition of them are analyzed.

These sources refer to the period of the 19th century and thus cover the history of the four Russian-Turkish wars 
that took place during this period.

All material is systematized into separate thematic groups, which allows us to consider the problem from the 
specific positions of chronology, geography and historicism of events. The general systematization of groups of doc-
uments, allows to consider the events from many angles. Separate events are disclosed in more detail, quotes and 
materials from various sources are given.

Based on comparisons of data from sources, the formation of the system of settlement and life of Turkish pris-
oners of war is shown. Special attention is paid to the treatment of prisoners of war, the accuracy of the state orders, 
and the perception of prisoners of war in the social environment the main range of subjects and problems that can be 
considered, based on the documents we found.

The archival materials under consideration are a vast source for the study of phenomena and events from the past 
of two peoples – Ukraine and Turkey.

Key Words: Archives of Ukraine, Archival Documents, Russian-Turkish Wars, Turkish Prisoners of War, Xıxth 
Century.

ÖZET

Makale, Türk mahkumlarının Ukrayna topraklarında bulunması ile ilgili arşiv belgelerini inceliyor ve analiz 
ediyor. Ayrıca, Ukrayna arşivindeki arşiv vakıflarınınn özellikleri (Kiev, Odessa, Kharkov) sunulmakta, arşiv belge-
lerinin içeriği üzerine odaklanıyor.

11 Samovich A. Turetskie voennoplennye 1877–1878 gg.: razmeschenie, soderzhanie, vzaimootnosheniia s naseleniem rossiiskih gubernii. Vest-
nik	Rossiiskogo	universiteta	druzhbi	narodov, 2010, № 3, s. 18.	(on	Russian)

12 Poznakhirev V.V. Turetskie voennoplennye v Kurskoi gubernii v period russko-turetskoi voiny. Istoriia	i	arkheologia, 2013, № 4.	(on	Russian)
13 Kapitan Bonvivan. Akh, pochemu ne turok ia! Chernigovskaia gazeta, 1878, № 41, s. 1.	(on	Russian)
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Bu kaynaklar 19. yüzyıl dönemine değinmekte ve bu nedenle bu dönemde yaşanan dört Rus-Türk savaşının 
tarihini de kapsamaktadır.

Tüm materyal, problemi kronolojinin, coğrafyasının ve olayların tarihselciliğinin belirli konumlarından düşün-
memize izin veren ayrı tematik gruplara sistematik hale getirildi. Belge gruplarının genel sistemleştirilmesi olayları 
çok yönlü düşünmeyi mümkün kılmaktadır.

Kaynaklardan elde edilen verilerin karşılaştırılmasına dayanarak, savaş esirlerinin, devlet emirlerinin doğrulu-
ğunun ve savaş mahpuslarının sosyal çevrede algılanmasının ele alındığı Türk askerlerinin savaş esirleri yerleşim ve 
yaşam sisteminin oluşumu gösterildi.

İncelenen arşiv materyalleri, iki halkın (Ukrayna ve Türkiye) tarihçesini yansıtıyor ve aynı zamanda önemli 
kaynağın olduğunu tespit etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ukrayna arşivleri, arşiv belgeleri, Rus-Türk savaşları, Türk savaş esirleri, XIX yüzyılı
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TUNUSLU HACI AHMED’İN İKİ AYRI ARŞİVDE BULUNAN 
ESERLERİ: HARİTA VE COĞRAFYA RİSALESİ

Nazan KARAKAŞ-ÖZÜR*

GİRİŞ

Dünya keşifler çağı ile yeni bir değişim dönemine girmiştir. Bunlardan biri de kartografya biliminde gerçekleşen 
ve modern kartografyanın doğmasını sağlayan değişimdir. Keşfedilen kara ve denizlerin sadece kağıt üzerinde göste-
rilmesi değil, aynı zamanda gerçek alan, uzunluk ve açıların da aktarılması bir ihtiyaç olmuştur. Böylelikle Batlamyus 
ile başlayan1, yerleşik alanın (ökümen) haritalanması geleneği terk edilerek tüm dünya haritalanmaya başlanmıştır. Ek 
olarak haritaların matematiksel altyapıları güçlendirilmiş, gerçek alanlar, uzunluklar ve açılara ait bilgiler haritalarda 
yer almaya başlamıştır. Böylelikle söz konusu durumlar, modern kartografyanın üzerine bina edildiği iki temel unsur 
olmuştur. Geliştirilen projeksiyon sistemleri ile bu yeni kartografik tarzın bir çok çeşidi ortaya çıkmıştır. Tunuslu Hacı 
Ahmed’in haritasında kullanılan projeksiyon da bu yeni tarzlardan birinin ilk örnekleri arasındadır.

Tunuslu Hacı Ahmed’in haritası ilk olarak dünya bilim çevrelerinin dikkatini 1795’te Venedik Onlar Konseyi’nin 
arşivinde tahta kalıpları bulununca çekmiştir. Elma ağacından olan bu kalıplar, 8 adettir.2 Haritanın baskı kalıpları bir 
sandık içinde kilitlenmiş olarak bulunur.3 Şimdi bir müze halinde olan San Marco Katedrali’ndeki bu kalıplardan bas-
kı alınması sonunda, ortaya 16. yüzyıla ait bir harita çıkar. Harita, ilk olarak Armand Pascal D’Avezac (1798-1875)4 
tarafından incelenir. D’Avezac ilk incelemeyi yapan kişi olarak bir çok bilinmeyeni ortaya koyar. Bunlar arasında, 
haritanın Venedik’te yayıncı Marc’Antonio Giustiniani tarafından üretildiği, Tunuslu Hacı Ahmed tarafından yapıldığı 
ve yine Venedikli Michele Membré ve Cambi adında iki çevirmenin harita yapım sürecinde rol aldıkları belirtilebilir. 
D’Avezac haritayı, hazırlandığı dil olan Osmanlı Türkçesi’nden Fransızca’ya çevirir.5 Konu ile ilgili diğer araştırma-
lar, matematikçi Simone Stratico ve oryantalist Simone Assemani tarafından yapılanlardır. Araştırmacılar, haritadaki 
düzlemkürenin Avrupa kökenli olduğu ilk kez dile getirirler.6 Böylece harita hakkındaki ilk yayınlar da ortaya çıkmaya 
başlar. “Doğu	dilleri	profesörü	Assemani	4	sayfalık	bir	kitapçık	halinde	harita	ile	ilgili	tetkiklerini	1795’te	Venedik’te	
yayınlamıştır”.7 Sonrasında da yurt dışında üzerinde birçok araştırma yapıldığı halde, ülkemiz bilim çevrelerince böy-
le bir haritanın varlığından haber verenler; Adıvar (ilk baskı 1939 Paris, Adıvar eserinde haritayı gördüğünü söyler), 
Sayılı (1948), İzgi (1997), İhsanoğlu ve Şeşen (2000) ve Gümüşçü (2013)’dür. Söz konusu müellifler, birbirlerine atıf 
ile haritadan kısaca söz etmişlerdir (Resim 1).  

*	 Dr.	Öğr.	Üyesi,	Çankırı	Karatekin	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi	Coğrafya	Bölümü.	nkozur2@hotmail.com
1 Batlamyus ya da diğer ilkçağ coğrafyacılarının bildikleri çevreyi haritalama çalışmaları, geçen zaman içinde geleneğin böyle devam etmesine 

neden olmuş olabilir. Ancak teknik olarak Batlamyus’un tüm küreyi düzleme aktarma işi ile uğraştığı da bilinmektedir. Bunun ile ilgili çalışma 
ve hesaplamaları Coğrafya Klavuzu adlı eserinde vermiştir. 

2 Birçok kaynakta kalıpların 6 adet olduğu belirtilse de müzede haritanın kalıpları incelenmiş ve 4 tanesi daha dar olmak üzere 8 adet kalıp 
olduğu tespit edilmiştir.

3 A. Fabris, “The Ottoman Mappa Mundi of Hajji Ahmed of Tunis”,  1993, s. 31.
4 Fransız coğrafyacı.
5 Pascale Barthe, “An Uncommon Map for a Common World: Hajji Ahmed’s Cordiform Map of 1559”,  L’Esprit	Créateur,  48/1, Spring 2008 

pp. 32-44 10.1353/esp.2008.0007 (İngilizce özeti kullanıldı).
6 A. Fabris, “The Ottoman Mappa Mundi of Hajji Ahmed of Tunis”, 1993, s.33. 
7 Ekmeleddin İhsanoğlu ve Ramazan Şeşen,  Osmanlı	Coğrafya	Literatür	Tarihi	I-II. IRCICA, İlim Tarihi Kaynakları ve Araştırmaları Serisi, 

İstanbul 2000, s.31. 
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Resim 1. Tunuslu Hacı Ahmed Haritası ve Coğrafya Risalesi.

Tunuslu’nun bir diğer eseri Coğrafya Risalesi’dir. Eserden ilk söz eden bu eseri yerinde görerek bir transkriptini 
yapan Şehsuvaroğlu’dur.

“1964 senesinde İngiltere’de yaptığımız bir tetkik seyahatinde bulduğumuz bu yazma Oxford’da Old Bodleian 
Kitaplığında (Ms. Mars 454) no ile kayıtlıdır. 21x33 /14x2.5 ebadında aherli bir kağıda 19- 20 satır olarak ve pek 
arkaik bir imla ve nesih ile yazılan bu yazmada müstensih 4 muhtelif eseri derlemiştir ki ikincisi 41a-56b varaklarda 
bulunan noksan bir coğrafya eseridir”.8 

Bu çeviri öncesinde bir değerlendirme metni de yazmış, ancak bu metinde Tunuslu Hacı Ahmed’in diğer eseri 
olan haritadan söz etmemiştir. Her iki eser de coğrafyacıların tetkikine muhtaç kalmıştır (Resim 2). Bu çalışmada iki 
eser üzerindeki metinler Osmanlıca asıllarından tekrar transkript edilerek karşılaştırılmıştır. Metinler, şekilsel karşı-
laştırma dışında, içerdiği bilgiler ve bazı yazım özellikleri açısından da değerlendirilmiştir. Temel olarak iki soruya 
cevap aranmıştır. Birincisi, Coğrafya Risalesi İngiltere’ye nasıl gitmiştir? İkincisi bu iki eser arasında her ikisinin de 
Tunuslu’ya ait olması dışında başka bir ilişki var mıdır? Eserler ile ilgili kısa bilgi verildikten sonra karşılaştırma ve 
değerlendirmelere geçilecektir.

1. Tunuslu Hacı Ahmed Haritası

Harita, çizildiği projeksiyon türü, yeni bulunan kıtalarla birlikte tüm dünyayı göstermesi, Osmanlı Sarayı9 tara-
fından Venedikli haritacılara sipariş edilmesi, iki yanında dünya coğrafyası hakkında yazılmış bir metin bulunması, 
astronomik gösterimler, yer merkezli evren şeması, başlığı ve çerçevesi ile ayrı ayrı ele alınacak kendine has özellikle-
re sahiptir. Haritanın çizilmesinde neden bu projeksiyonun tercih edildiği başka bir araştırma konusu olacak kadar çok 
boyutludur. Dünyanın keşiflerle tanınması, yerinde haritalanması, küresel hesaplamaların gittikçe daha kesinleşmesi, 
konum bulma çalışmalarının hız kazanması gibi faktörlerle birlikte, haritacılık yeni ve farklı bir döneme girmiştir.10 
Küresel yüzeylerin düzlem üzerine aktarılabilmesi için projeksiyon sistemlerinin daha doğru ve kullanışlı olacak şe-
kilde geliştirilmesi, zaman içinde çok çeşitli türlerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. O döneme kadar kullanılan 
yerleşik alan haritalarında portolan tarzının gündemde olduğu görülür. Bir de Batlamyus’un kanevası üzerine gelişti-
rilen Mappa Mundiler vardır. Oysa bu harita her iki türden de farklı olan yeni nesil bir haritacılık tekniğinin ürünüdür. 
Tunuslu’nun Haritası bugün stereografik projeksiyonlar olarak adlandırılan türdendir. 

8 Bedii Şehsuvaroğlu, “Kanuni Devrinde Yazılmış ve Şimdiye Kadar Bilinmeyen Bir Coğrafya Kitabı”, Kanuni	Armağanı, Türk Tarih Kurumu 
Yayınları, 2007, ss.207-225, s.207.

9 Büyük ihtimalle Kanuni’nin oğlu Şehzade Beyazıt tarafından sipariş edilmiştir.
10 Doğu bilimi, haritacılığın gelişmesinde çok önemli katkılarda bulunmuştur. Avrupa’ya aktarılan astronomi ve coğrafya metinleri çok hızlı bir 

yol kat edilmesini sağlamışlardır. Örneğin  Zicler bunların başında gelir. Unat’tan alınan tanıma göre:“Zic;	Gezegenlere	ait	hareketlerin	nicel	
durumunu	gösteren	cetvellerdir	(Hakimi,	1999:157).	Zîc	kelimesi,	belirli	sonuçların	bir	çizelge	biçiminde	verildiği	astronomik	tabloları	ifade	
etmeye	başlamıştır.	Kelimenin	aslının	Pehlevîce	zîg	olduğu	kaydedilir.	Yavuz Unat, “Zic” DİA	İslam	Ansiklopedisi, 44, ss.397-398, 2013, 
s.397.
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“Stereografik projeksiyonlar açıyı korur. Bu çok mühim bir özelliktir. Açıyı koruyan projeksiyonlar bilhassa 
istikamet için ehemmiyetli konular için kullanılır. Mesela orografik istikametleri, rüzgarları, deniz cereyanlarını gös-
termek için bu projeksiyon tercih edilir. 11

Bu grupta birçok alt türden söz etmek mümkündür.  İlk ortaya çıkan ve en bilinenlerden biri Stab-Werner projek-
siyonudur. Bu tarzda, paraleller boyunca uzunluk korunur.  Meridyenler paralel daireleri üzerinde uzunluğu koruyacak 
şekilde işaretlenmiş noktalardan geçirilerek kutuplarda birleştirilir. Ortaya kalp şeklinde aynı zamanda alan koruyan 
bir kaneva12 çıkar. Projeksiyonun adı, Latince kalp anlamına ‘cor’ ve şekil anlamında ‘form’ kelimelerinin birleşme-
siyle ortaya çıkan kordiform/cordiform kalp şekilli/heart-shape olarak tanımlanmıştır.13 Burada, teknik konular bir 
yana, paraleller boyunca uzunluk koruma ihtiyacının nedeni, keşiflerle birlikte denizlere açılan Avrupalıların, hemen 
hemen orta kuşakta doğu-batı ana eksenli olarak yaptıkları denizyolu seferleridir. 

Harita gösterim açısından bazı bozulmalar dikkate alınmazsa başarılı sayılabilir. Üzerinde listelenen yer bilgile-
rinin ayrıntısı Avrupa’daki diğer haritalara oranla çok daha fazladır. Kopyalandığı söylenen Fine (1634) haritası üze-
rinde bu ayrıntıda bilginin olmaması, harita içeriğinin başka farklı kaynakların da ilavesi ile hazırlandığı fikrini öne 
çıkarır. Ayrıca iki harita arasında dikkatli incelemeler yapıldığında, karaların gösteriminde Tunuslu’nun haritasının 
daha başarılı olduğu açıktır (Resim 2).

Resim 2. Fine (1534) ve Tunuslu’nun (1560) Haritaları

 Özellikle Asya’daki yer adlarındaki ayrıntılar bu konuda Sezgin’in teorisini14 doğrular niteliktedir. Haritanın bir 
diğer özelliği başlığındaki ifadedir. Başlık, “Kemaliyle	Nakş	Olunmuş	Cümle	Cihan	Numunesi” şeklinde yazılmıştır. 
Bu yukarıda belirtilen modern haritacılığın iki temel unsuru olan dünyanın bütün olarak ele alınması konusunu vur-
gulayan bir durumdur. 

Bir yandan Avrupa’daki çağdaş haritalarla aynı temaları taşırken, öte yandan çerçevesi farklılığıyla dikkat çeker. 
Günümüz haritalarında çerçeve olmazsa olmaz bir unsurken sadece düz bir çizgiden ibarettir.  Oysa dönem haritaları-
na bakıldığında, çerçeve tasarımının da kendine has ayrı bir önem taşıdığı görülür. Avrupa’da dini semboller ve Avru-
pa kültürüne ait çizimler tercih edilirken bu haritada tamamen karakteristik bir süslemeye yer verilmiştir.  Kullanılan 
süsleme, Selçuklu-Osmanlı sanatı içinde yer alan tezhip figürlerindendir.15 Haritanın bir diğer özelliği baskı harita 
olmasıdır. Osmanlı haritacılığının el yapımı haritacılık tarzında uzun süre devam ettiği ancak Avrupa’da özellikle 

11 C.Rüşdü Gürsoy, Kartografya, I. Cild. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları No: 87, Coğrafya Enstitüsü No:7, Anka-
ra 1961, s.77.

12 Kaneva; Haritacılıkta kullanılan paralel ve meridyen ağını ifade eden kavram. 
13 http://www.dictionary.com/browse/cordiform
14 Sezgin, 2008’de Avrupa’nın Asya hakkında 19. Yüzyıla kadar çok ayrıntılı bilgiye sahip olmadığı o nedenle bu bilgilerin Kimak Türkleri’nin 

çizdiği ayrıntılı bir Asya haritası’ndan gelmiş olabileceğini söyler. Fuad Sezgin, İslamda	Bilim	ve	Teknik, cild I, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi Kültür A.Ş. Yayınları, II. Basım İstanbul 2008.

15 Hatayi: Doğadaki bitkilerin stilize edilerek çizilmesi ile hatayî adı verilen motif grubu oluşturulmuştur. 
http://www.turkislamsanatlari.com/Main/Home/Content/5358d3e61d87910bc82753b0
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keşifler sonrasında baskı sektörünün hızla geliştiği bilinmektedir. Bu sektöre el ilanlarından, eski kadim kitaplara, 
haritalara keşif günlüklerine kadar her şey konu olmuştur.  Buna göre 1500’den önce de baskı kitaplar, içinde haritalar 
olsa da sınırlı sayıdadır.16 Ancak 1500’lerden sonra 5-6 yüz kadar bakır harita baskısı bulunan Venedik ve ancak bunun 
yarısına sahip olan Roma dikkat çekici şekilde bir gelişme gösterir.  Özellikle 1560-65 yılları arasında Venedik’te, 
harita baskı adedinin arttığı ve zirve yaptığı görülür. 

Osmanlı Devleti’nin haritayı sipariş etmesi Venedik arşivlerinde bulunan bazı belgelerle açığa çıkarılmıştır. 
1552’de başlayan bu sipariş metinleri, 1553’teki bir diğeri ile devam eder. Osmanlı Şehzade Beyazıt için (ya da 
Şehzade Selim için) sipariş edilmiş olan bu haritayı hiçbir zaman elde edemez. Başka yazışmalara göre, haritanın 
kalıpları, yayımcısının başka bir olay nedeni ile cezalandırılması ve evindeki her şeye el konulması sonucu Venedik 
Onlar Konseyi’nin eline geçmiştir. Baskı alınması yasaklanmış ve arşive kaldırılmıştır. Bu da 1785’e te sandıkta kilitli 
bulunmasını açıklar. Şu anda müzede sergilenmekte olan kalıplardan artık baskı alınamamaktadır (Resim3).   

   
Resim 3. Haritanın Baskı Kalıpları (Venedik San Marco’da Bibloteca Nazionale)

Bu çalışmanın konusunu oluşturan harita üzerindeki metinler sağdan başlayarak 140 satır, sol tarafta ise 151 satır 
halindedir. Bu satırlar içinde tahta kalıpların birleşme yerlerinde olan bazı kısımlar görünmediğinden okunamamıştır 
(Resim 3).  Sağdaki, Sultan	İsmail ile başlayan giriş bölümünde haritanın neden ve nasıl hazırladığı, hangi kaynaklar-
dan yararlanıldığı yer alır. Metnin yazılış amacının, dünyanın yerleşik alanlarında yaşayan kavimlerin ve yaşadıkları 
yerlerin anlatılması olduğu açıklanır. Bunun da hanların, hakanların bilmesi gereken bir bilgi olduğu belirtilir. Bu-
radan dönemin coğrafyacılık anlayışının, Strabo’ dan bu yana gelen “devletler ve mekanın siyasallaşması açısından 
coğrafya bilgisi” olduğu görülür. Haritada çoğunluğu yerleşme adı olmak üzere 1729 adet isim listelenmiştir. Bunlar 
içinde, henüz o dönemde keşif edilmemiş kuzey kutbuna çok yakın yerler, Asya’nın ve Kuzey Amerika’nın kuze-
yindeki yerleşme adları dikkat çeker. Ayrıca akarsular, mevki adları, idari bölgeler, dağ, ova, ada ve göl isimleri de 
haritada gösterilmiştir.

16 George Kish, “The Cosmographic Heart: Cordiform Maps of the 16th Century”, Imago	Mundi, 19, (1965), pp. 13-21. http://www.jstor.org/
stable/1150324 Accessed: 04-08-2016 12:24 UTC. s. 13.
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2. Coğrafya Risalesi

Çalışmaya konu olan ikinci eser, Coğrafya Risalesi olarak bilinen bir elyazmasıdır. İlk olarak Şehsuvaroğlu 
(2001) tarafından 1964’te Oxford’da bulunmuş bir örneği alınarak transkripsiyonu yapılmıştır. Kanuni döneminde ya-
zılmış bir coğrafya eseri olarak tanımlanmış ve kısa bir değerlendirme yazısı eklenmiştir. Değerlendirmede, müellifin 
başka bir eseri olduğu dile getirilmemiştir. Yani harita ve coğrafya risalesi çok yakın zamanlara kadar aynı müellifin 
eserleri olarak anılmamışlardır. Bu dikkatlerden kaçan durum, metinlerin coğrafyacılar tarafından incelenmemesi ne-
deniyle de ortaya çıkmış olabilir. Zira çeviri metni içinde açıkça bir haritadan söz edilir	“…	eg̃er işbu resmi cihanun͂ 
sehv-i	k̽alem	olmuş	ise	ıs̽lah	idesiz.”	Risaledeki bu ifade, aslında yazılış gerekçesinin bir harita ile ilgili olduğunu gös-
teren kanıttır. Buradaki resm-i	cihan		ifadesi ile harita kastedilir. Ancak Şehsuvaroğlu (2001) ve bu eserden söz eden 
diğer araştırmacılar da iki eseri bir arada değerlendirmedikleri için, bu ilişkiyi fark edememişlerdir. Bu nedenle bu 
güne kadar iki eser ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmiş, birbiri ile bu çalışmada olduğu gibi hiç ilişkilendirilmemiştir. 
Elbette, orijinal metinlerin iki ayrı arşivde tutulmalarının ve her ikisinin de Türkiye dışında olmasının etkisi büyüktür.

 

Resim 4. Coğrafya Risalesi İlk İki Varak

Resim 5. Coğrafya Risalesi Son İki Varak
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Coğrafya risalesinin genel özelliklerine bakıldığında, ilk iki boş sayfa, rüzgar yönlerini gösteren bir çizimin bu-
lunduğu bir sayfa ile toplam 19 varaktan oluşur. Yazma her varakta 14 satır olmak üzere 398 satırdan oluşur. Yazma 
üzerinde sonradan yazılmış sayfa numaraları vardır ve ilk sayfa boş olmak üzere ikinci sayfa 42 olarak numaralandı-
rılmıştır. Buna göre ilk sayfa 41.b olarak kodlanmıştır. Son sayfa 56(i) ile biter. Giriş kısmı şöyle başlar;

“41.b
1.  Malum ola ki k̽ut̽ub şimalin͂ ve k̽ut̽ub cenubun͂ ùbur olan cemi̕ daireler nısf-ı
2.  nehhar ve ariz͂ dairelerdir anların͂ dereceleri ariz͂dürler liennehüm düg̃elli dünyada vak̽ı̇̕ olan a̕riz͂  ile öl-
3. -çüb beyan olur ve daire̕ ül-istiva-i mut̽lak̽ olan külliya daire̕ ül-ak̽sam ve derecesi t̽ul derece…”

Devam eden satırlarda da yeryüzünün nasıl sınıflandırılarak anlatılacağı belirtilmiş ve son olarak yeni bir gelişme 
ışığında dünyanın artık 3 hisse değil de 4 hisse olarak ifade edileceği belirtilmiştir. Buna göre, Avrupa, Afrika ve Asya 
zaten bilinen kısımlar iken, Yeni Dünya da bunlara ilave olunmuştur. Giriş, genel coğrafya konularını içeren yazım 
planına sahiptir. Metnin devamında beldeler ve ülkeler sırayla belli bir sistematik içinde anlatılmıştır. Bu da özel coğ-
rafya ya da ülkeler coğrafyası tarzına uyar. Böylelikle eserdeki coğrafi bilgilerin nitelikleri dışında, metin yazım planı 
da kendine has bazı özellikler gösterir. Burada çalışmanın temel sorularına odaklanılacağından, metin hakkında genel 
bilgi verme amaçlanmıştır.   

3. İki Eserin Karşılaştırılması

Tunuslu Hacı Ahmed’in bu iki eseri ne ayrı ayrı ne de bir arada ayrıntılı şekilde incelenmemiştir. Bu nedenle iki 
eserin karşılaştırılması öncesinde her ikisi hakkında da kısaca bilgi verildi. Bu bilgiler ışığında, her ikisinin de üzerin-
de Tunuslu Hacı Ahmed’in adı olan eserler bir araya getirildi. Eserlerin karşılaştırılması için öncelikle bu eserler nasıl 
birbirinden ayrılmıştır sorusuna cevap arandı. Eğer iki eser aynı kalemden çıkmışsa ya da aynı amaç için hazırlanmış 
birbiriyle bağlantılı iki metin ise neden bu kadar uzak yerlerde tutulmaktaydılar? Öncelikle eserlerin nerede hazırlan-
mış olduğu yani taşınan eserin hangisi olduğu belirlenmeye çalışıldı. Eldeki bilgilerden, haritanın Venedik’te yapıldı-
ğı, Tunuslu’nun da Venedik’te bir matbaacının kölesi olduğu açıktır. Venedik arşivlerinden çıkan belgeler bu haritanın 
sipariş edilişi ve hazırlanışı ile ilgili kanıtlar içerir. O halde yazıldığı yerden ayrılan eser yazmadır. Yazma, İngiltere’de 
Oxford Üniversitesi Old-Bodleian Kütüphanesi’nde MS.MARSH.454 kodu ile kayıtlı bulunmaktadır. Şehsuvaroğlu 
(2001)’nun belirttiği bu bilgi üzerine, yazmanın elektronik ortamdaki haline ulaşılmıştır. Yazmanın İngiltere’ye, şuan 
bulunduğu kütüphaneye nasıl geldiği iki eserin bağlantısı açısından da önemlidir. Yapılan araştırmada, yazmanın kata-
loğuna ulaşılmıştır. Yazışmalar sonucunda Bodleian Kütüphanesi’nden gönderilen katalog defteri incelenerek, eserin, 
kütüphaneye geliş kayıt tarihi belirlenmiştir (Resim 6). 

6.a 6.b

Resim 6. Coğrafya Risalesinin Katolog Bilgileri ve Katolog Kapağı
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Yazmanın varaklarından boş olan sayfa üzerinde yer alan latince yazılar Bodleian Kütüphanesi’ndeki bölüm uz-
manına sorulmuştur. Buna göre bu yazıların yazmanın katoloğu hakkında kısa notlar olduğu öğrenilmiştir (Resim 7). 
Bu notlar esasen yazmanın Golius’un kendi kataloğunda 1795. sırada listelendiğini gösterir.

Resim 7. Üstte Yazmanın Boş Sayfalarındaki Latince Notlar ve Altta Katalogdaki Yeri

Böylece, yazmanın geriye doğru ulaşılabilen izleri takip edildiğinde 1696 yılına ait bir katalogda listelendiği 
görülmüştür (Resim 6-7). Kataloğun hazırlandığı tarih ile Tunuslu’nun haritayı yaptığı tarih arasındaki zaman farkı 
dikkat çeker. Zira harita üzerindeki metinde yapılış tarihi olarak 1560 verilmiştir. Yaklaşık 136 yıllık bir zaman geç-
tikten sonra bu yazmanın kataloğa girdiği görülür.

Sorulara cevap bulabilmek için öncelikle kataloğun nasıl hazırlandığına bakılmalıdır. Katalog üzerinde başpisko-
pos ve aynı zamanda hoca olan Jacob Golius (1596-1667)’un ismi bulunmaktadır.  O halde yazma Oxford Bodleian’ a 
gelmeden Golius’un kişisel koleksiyonundadır.17 Golius, 1596’da Hague (Bugünkü Leyden-Hollanda)’da doğmuştur. 
Tıp, matematik ve astronomi alanlarında çalışmış, 1622-24 arasında Tunus’ta elçilik yapmıştır. Sonrasında, 1624’te 
uzun süreli bir Ortadoğu gezisine çıkmış, geziden 300’ün üzerinde Arapça, Türkçe (Osmanlıca) ve Farsça yazma 
eserle dönmüş, Leyden ’de kendi kurduğu gözlem evinde çalışmalarına devam etmiştir. 1667’de öldüğünde, yazma 
eserlerini Narcissus Marsh (1638-1713) satın alarak Oxford’daki Old Bodlenian kütüphanesine bağışlar. Yazmanın 
bulunduğu katalog (resim 6) bu bağışlanan eserlerin de olduğu katalog’dur.18 Yazma, Golius’un uzun Ortadoğu gezisi 
sırasında edinilmiş olmalıdır. Dolayısıyla yazmanın bulunduğu yerden önce Leyden’e, daha sonra da Oxford’a gittiği 
anlaşılıyor. Bu bilgiler harita ve yazmanın nasıl birbirinden ayrıldığını açıklıyor. 

İkinci önemli soru, bu iki eser arasında müelliflerinin aynı olması dışında başka bir bağlantı var mıdır sorusudur. 
Bu soruyu cevaplamak için iki metin arasında karşılaştırma yapılmıştır. Her iki metinde de Osmanlıca olan orijinalle-
rinden transkript edilmiştir. Satırlar numaralandırılmış ve girişten itibaren cümleler birbiri ile karşılaştırılmıştır. Genel 
olarak iki metin birbiri ile aynıdır, birkaç yerde kelime eklemeleriyle genişleyen cümleler vardır, bazı yerlerde anlamı 
bozmayan gramer ile ilgili yazım farklılıkları bulunmaktadır.  Bu ifade edilen farklılıkların sayıca fazla olmaması 
metinlerin arasında benzerlikten öte bir ilişki olduğunu düşündürür. Zira haritanın iki yanındaki metin ifade tarzı açı-
sından coğrafya risalesindekinden daha düzgündür. Bazı ifade eksiklikleri haritadaki metinde tamamlanmış gibidir. 
Örneğin, Coğrafya Risalesinde“müneccimler	k̽avlince	eflake	tàyin	olan	daireler”	ifadesi, harita metninde “münec-

17 Ayrıntılı bilgi için bkz. Theo Verbeek, “Golius Jacob” in Cambridge De Scartes Lexicon. Cambridge University Press. 2016. https://www.
cambridge.org/core/books/the-cambridge-descartes-lexicon/golius-jacob-15961667/5DCD96E0A67B77B45F43AE07BB2BEE33 adresin-
den alınmıştır.

18 Ayrıntılı bilgi için bkz. T. Verbeek, “Golius Jacob” in Cambridge	De	Scartes	Lexicon. 2016.
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cimler	k̽avlince	eflake	tàyin	olunan	daireler”	olarak geçer. Burada doğru olan pasif bir fiil olan tayin fiilinin önüne 
olunan ifadesinin getirilmesidir. Haritadaki metinde bu düzeltme yapılmıştır. Başka bir örnekte Coğrafya Risalesinde 
“g̃ün	d̽oğusu	t̽arafından	hem	çivardur” ifadesi harita metninde “g͂ünd̽oğusu	tarafından	Habeş	vilayeti	hem	civardır”	
olarak düzeltilmiştir. İki metin arasında cümlelerin kuruluşu ve anlaşılırlığı açısından buna benzer farklılıklar vardır.

İki metin karşılaştırıldığında bir başka dikkat çeken unsur da haritadaki metnin bazı yerlerinde Coğrafya Risa-
lesine göre fazladan bilgilerin olmasıdır. Metni harita kalıplarına geçiren kişinin bu eklemeleri yaptığı düşünülürse, 
coğrafi bilgilerden haberdar biri olmalıdır. Zira tarihi ve coğrafi olayları bilmeyen bir kişinin, metne bu tür ilaveler 
yapması olanaksızdır. Eğer haritaya aktarılan metinle aynı başka bir metin yoksa, coğrafya risalesinde derlenen bilgi-
lerin haritaya aktarılması sırasında söz konusu eklemelerin yapıldığı düşünülmüştür. Haritadaki metinde; 

“…bundan evvel bu vilayetun͂ halk̽-ı cemı̀sin putberestler idiler lakin haliya İspanyol t̽ayifesi bu vilayetleri feth 
ve musah̽h̽ar eylediklerinden s̽on͂ra ahalisi ekšeri Frenk mežhebine dönmüşlerdir bu hus̽us̽u içün Sepanoldan dil ve 
k̽aı̀de ve ğayri t̽arikler ög͂rendiler kema evvel zamanda Mıs̽ırun͂ ve Mağribun͂ ve Àrabistanın͂ halk̽ı Àrab t̽ayifesinden 
dil ve k̽aı̀de ög͂renmişlerimiş ve nice ki Anad̽olunun͂ ve K̽aramanın͂ halk̽ı dah̽i Türk t̽ayifesine hemçünan dil ve k̽aı̀de 
ög͂rendiler…” 

verilmişken, aynı yer Tunuslu Hacı Ahmed Coğrafya Risalesinde şöyle geçer;
“...bundan evvel bu vilayetün͂ h̽alk-ı cemi̕si putperestler idiler lakin haliya Hispanyol t̽ayifesinden dil ve k̽aı̇d̕e ög̃-

reğişler imiş ve nice ki Anad̽olunun ve K̽aramanun͂ h̽alk̽ı dahi Türk t̽ayifesinden hemçünan dil ve k̽aı̀de öğrendiler…”
İki metin arasındaki bir diğer farklı yer Haritada; 
“…g͂ün Batısına Ùmman-ı muhit̽ ile k̽onşudur žikr olan vilayet üç benâm his̽s̽e tak̽sim olunur evveli ki şimal 

cânibine k̽arîbdir Eng͂iltere ve Sık̽oçya ve Danimark̽a ve Sıveçye nam ki dört àz̽im sultan yirleri olur ikinci his̽s̽e k̽ıble 
t̽arafına olub anda S̽ak̽sonya beg͂i ve Baviyera beg͂i ve niçe beg͂ler dah̽i ki h̽araç virürler ücüncü his̽s̽e Üng͂ürüs ile 
k̽onşudur anda Çeh ve Avusturya ve Modeviye nam memleketler olub ve müşarün ileyh olan vilayet kemaliyle ğaniy 
ve temam k̽uvvet ve k̽udrete k̽adir memleketler …” 

şeklinde iken aynı yer Coğrafya Risalesinde;
“…g̃ün Batısına U̕mman-i Muhit ile k̽onşudur Anda Çeh̽ (Çek) ve Avisteriya (Avusturya) ve Moraviya nam 

memleketler olub ve müşaran ileyhi olan ve li kemali ile ğaniy ve tamam k̽uvvetlü ve k̽udrete k̽adir memleketler…”
şeklindedir. Harita metnine yapılan bu ekler, söz konusu metinlerin, olgunlaşma sürecinde olduğunu, Tunus-

lu’nun ifade ettiği gibi müsannefat yani bir derleme olduğunu gösterir. Bu derlemenin bazı kaynakları vardır ve yazan 
kişi ustalıkla bu bilgileri bir araya getirmiştir. 

Bunun dışında göze çarpan bir diğer farklılık haritadaki metinde Burtuğal olarak yazılan Portekiz, Coğrafya 
risalesinde Portuğal olarak yazılmıştır. Bir diğer yazım farklılığı haritada Yispanya ya da İspanya (bazen	Sepanya) 
olarak yazılan ülke adı, Coğrafya risalesinde Hispanya olarak yazılmıştır. Yine coğrafya risalesinde anlaşılmayan bazı 
kısımlar	“…a̕lemde	mübaliğa	mise	t̽ıbırlık ̽ ve leşey	a̕t	ve	at̽har	ve	tea̕m	eylemişlerdür...” harita metninde “mübalağa	
mesele	ve	t̽arik ̽ ve şeriàt-ü	iz̽har-ü	taallüm	eylemişlerdir…” şeklinde çok daha anlaşılır haldedir. 

Burada tespit edilen husus iki metin aynı olmasına rağmen, harita kalıplarına yazılırken kısmen düzeltilmiş ol-
duğudur. Esasen, güzel ve açık bir nesih ile yazılan coğrafya Risalesi’nin ahşap bloklara kazınarak baskı alınmasıyla 
elde edilen harita metninden daha anlaşılır olması beklenirdi. Zira kalıplara kazırken bozulma ve karışıklıkların olması 
ihtimali, varaklara yazarken bozulma ve karışıklıklar olma ihtimalinden daha fazladır. Ancak harita yapan kişinin işin-
de çok usta, coğrafya bilgisine haiz ve sanatkar nitelikleri olduğu açıktır. Harflerin yazım tarzı açısından iki metin (bu 
çalışmayı yapanın uzmanlık alanı olmamasından dolayı) karşılaştırılmamıştır. Dolayısıyla iki eserin aynı kalemden 
çıktığı güçlü bir ihtimal olsa da kesin olarak kanıtlanamamıştır.

  İşaret edilen düzeltmelerin, metnin yazarı mı yoksa başka biri tarafından mı yapıldığı ne yazık ki bilineme-
mektedir. Şimdilik eldeki bilgiler, Tunuslu Hacı Ahmed’in önce Coğrafya Risalesini derlediği, bir anlamda metnin 
ilk versiyonunun böyle olduğu ve sonra da harita kalıplarına kazırken bazı düzeltmelerle daha anlaşılır hale getirdiği 
yönündedir.  



Arşiv Dairesi Başkanlığı

893

SONUÇ

16.yüzyıl hem haritacılık tarihinde hem de modern coğrafyacılıkta önemli olayların yaşandığı ve gelişmelerin 
olduğu bir dönemdir. Bu yüzyıla ait olan Tunuslu Hacı Ahmed’in Haritası ve Coğrafya Risalesi adlı iki eseri transkript 
edilmiş ve incelemesi yapılmıştır. Bu eserler, Osmanlı coğrafyacılığı açısından dikkate değer görülmüştür. Öncelikle 
her ikisi de Avrupa’da hazırlanmış, Osmanlı Türkçesi ile yazılmıştır. Dönemin son gelişmelerini içerir. Harita o dö-
nemde yeni başlayan, ilk örnekleri görülen bütün dünyayı gösteren haritalar arasında özel bir projeksiyona sahiptir. 
Bu projeksiyonla çizilmiş az sayıda haritadan biridir. Genel olarak latince olan diğer haritalar dışında, Osmanlı Türk-
çesi ile hazırlanmıştır. Yine o dönemlerde haritaların baskı ile çoğaltılması da yeni başlamıştır. Bu yönü ile Osmanlı 
dünyasında tek, Avrupa’da ise bu tarzın az sayıdaki temsilcilerinden biridir. Ahşap kalıplara kazınarak oluşturulmuş 
haritanın ticari bir gaye ile hazırlanması ama daha sonra basımının yasaklanıp kilit altına alınması aynı zamanda dö-
nemin hareketli siyasi ve askeri ilişkileri ile de bağlantılı olduğunu gösterir. Haritanın daha sonra sadece 24 baskısının 
alınması günümüze 9 kadarının kalmış olması nadir özelliklerine bir yenisini ekler.

Coğrafya Risalesi bir Dünya coğrafyası eseri olarak hem genel coğrafya hem de ülkeler coğrafyası hakkında belli 
bir sistematiği olan, aynı zamanda dönemin yeni bilgilerini de içeren bir metindir. Eski Dünya kıtalarına ait tarihi ve 
coğrafi bilgiler verirken Yeni dünya hakkında da oldukça ayrıntılı sayılabilecek bilgiler içerir. Coğrafya metin yazar-
lığı açısından değerlendirildiğinde doğu metinlerine ait yazım üslubu ile dikkat çeker.19 İçerdiği bilgilerin Avrupalı 
kaynaklardan elde edilmesi açısından da doğu ile batının içerik ve uslup bakımından kaynaşmasının ürünüdür. 

Bu çalışma iki temel soruya odaklanmıştı. Birincisi, Coğrafya Risalesi İngiltere’ye nasıl gitmiştir? İkincisi bu iki 
eser arasında her ikisinin de Tunuslu ’ya ait olması dışında başka bir ilişki var mıdır? Yukarıda sunulan kanıtlar ışı-
ğında, coğrafya risalesinin, hazırlandığı yer olan Venedik’ten Golius tarafından alınarak önce Leyden’e daha sonra da 
Marsh tarafından Oxford’a taşındığı belirlenmiştir. Bu sayede Venedik arşivlerinde yer alan harita, görünümünün de 
etkisiyle daha ünlenirken, yazma kütüphanenin rafları arasında kalmıştır. Gerek yabancı araştırmacılar, gerekse yerli 
araştırmacıların eserlerinde yakın döneme kadar adı geçmemiş yakın dönemlerde ise sadece adı ve müellifi hakkında 
kısaca bilgi verilmiştir.

İkinci soruda belirtilen, iki eser arasında müellifleri dışında başka bağlantı olup olmadığı konusu esasen çalışma-
nın en önemli sonucudur. Yapılan incelemede Tunuslu’nun iki eserinin birbiri ile çok yakından ilişkili olduğu belirlen-
miştir. İki metin arasında benzerlikten daha öte bir ilişki olduğu karşılaştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır. Coğrafya 
risalesi, haritanın iki yanına yerleştirilen metnin ilk hali olarak düşünülebilir. Bir nevi taslak olarak hazırlanmış bu 
metin, daha sonra haritanın iki yanına daha düzgün bir uslup ile yerleştirilmiştir. 

Osmanlı coğrafyacılığı açısından değerlendirildiğinde, eserlerin durumu biraz tartışmalı görülür. Avrupa’da ha-
zırlandığından dolayı Hagen (2015)20’e göre harita Osmanlı coğrafyacılığı ile ilgili değildir. Ancak eserlerin içerisinde 
bariz şekilde hissedilen doğu-batı sentezi, tam da Osmanlı bilimi ya da coğrafyacılığı değerlendirmelerinde dikkate 
alınacak bir husustur. Osmanlı Devleti’nin tam anlamıyla doğulu ya da batılı olarak nitelenememesindeki en önemli 
kanıtlar bunlar ve benzeri eserlerdir. Bu yönüyle eserler, Osmanlı coğrafyacılığı açısından önemli görülmüştür. Eğer 
Osmanlı bilimi veya coğrafyacılığı tanımı yapılacaksa işe, bu tür sentez ürünleri tanımak ve tanımlamaktan başlan-
malıdır.   

19 Yusuf Ziya Yörükhan, Ortaçağ	Müslüman	Coğrafyacılarından	Seçmeler. II. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013, s.25-57.
20 Gottfried Hagen, Bir	Osmanlı	Coğrafyacısı	İş	Başında,  Çev. Hilal Görgün. Küre Yayınları. İstanbul 2015.
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ÖZET

Arşivden çıkan haritalar, cevapladıkları sorulardan daha fazlasını sorarlar. Piri Reis’in haritası, Topkapı Sarayı 
Arşivleri’nin Atatürk tarafından verilen emirle düzenlenmesi sırasında, ortaya çıkmıştı. Çizilmesi (1513) üzerinden 
416 yıl geçtikten sonra bulundu. Birçok uzmanın dikkatini çekti ve hızla dünya bilim çevrelerinin gündemine geldi. 
Tıpkı böyle unutulmuş bir harita, Venedik arşivlerinde ortaya çıktı. Haritanın tahta kalıpları bir sandığa kilitlenmiş 
olarak bulundu. Harita, başka bir ülkenin arşivinden çıkmasına rağmen doğrudan dönemin Osmanlı Devleti ile ilgili 
birçok bilgi içermekteydi. 

1795’te ortaya çıkan haritanın ahşap kalıplarından hemen 24 adet baskı alındı. Dönemin kartograf ve coğrafyacısı 
Armand Pascal D’Avezac (1798-1875) tarafından incelendi. Bu tarihten sonra harita hakkındaki ilk yayınlar da ortaya 
çıkmaya başladı. Haritayı yapan Tunuslu Hacı Ahmed’in tanınmamış bir eseri daha vardı. Bu eser Oxford Old Bodle-
nian kütüphanesinde bulunan 19 varaklık bir yazmaydı. Yazma da tıpkı harita gibi uzunca bir süre kimsenin dikkatini 
çekmemişti. Yazmanın içeriği ve nasıl o kütüphaneye gittiği bilinmiyordu. 

Bu çalışmada, Tunuslu Hacı Ahmed’in iki ayrı eseri bir arada değerlendirilmiştir. Eldeki dağınık bilgiler bir araya 
getirilerek, Bodlenian arşivindeki yazmanın ve San Marco arşivindeki haritanın metinleri birlikte incelenmiştir. İki 
temel soru sorulmuştur. Yazma ve harita birbirinden nasıl ayrıldı? İki eser arasında yazarlarının ortak olması dışında 
başka bir bağlantı var mı? Böylelikle Coğrafya	Risalesi ve haritanın iki yanındaki metinler arasında karşılaştırmalı 
bir değerlendirme yapılmıştır. Sonuç olarak iki metnin birbirinin aynı olduğu belirlenmiştir. Sadece Coğrafya risalesi-
nin harita üzerindeki metne göre bazı eksik kısımlarının olduğu ve bazı kelimelerin yazılışlarında farklılıklar olduğu 
görülmüştür. Dolayısıyla da risalenin metnin ilk hali olması ve haritanın tahta kalıplarına kazınırken düzeltilerek 
yazılmış olması düşüncesi doğmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Harita, Tunuslu Hacı Ahmed Haritası, Osmanlı Coğrafyacılığı, Coğrafya Tarihi. 

ABSTRACT

The Maps from the archive ask more questions than they ansver. The Piri Reis Map emerged while being orga-
nized it was order of Atatürk, Topkapı Palace Archive. It has been found 416 year later. It interested by lots of expert 
and scientist and rapidly came into being scientific topic whole of world. A forgotten map, such a like this, came out in 
Venice Archive. Wooden blocks found in the locked box. The map had been gave lots of information about Ottoman 
Empire even though came out on another country archive. 24 prints were taken from wooden block until 1795. It was 
studied by Armand Pascal D’Avezac (1798-1875), who was a geographer and cartographer at the time. Later this time 
the first works related to the map came out.

There was another unknown work of Tunusian Hajji Ahmed who is make the map. This work was a manuscript, 
it is a geography leaflet, of 19 leaf in Oxford Old Bodlenian. The manuscript did not interest anyone like the map for 
a long time. Nobody knew manuscript content, how it carried England from Venice.

In this work, it examined associated with two Works of Tunusian Hajji Ahmed. The scattered records on hand, the 
texts in the Bodlenian archives and the map texts of the archives of San Marco were examined together. It was been 
asked two main question. First, how did the manuscript and map leave each other? Second, are there another relations 
between two works out of its author? Thus, a comparison was made between the texts of the geography leaflet and the 
two sides of the map. As a result, it is determined that the two texts are the same. It is seen that only the missing part 
of the geography leaflet is according to the text on the map, and that some words differ in their spelling. Therefore, the 
geography leaflet was the first form and that it was some amendment while being engraves into the wooden blocks.

Key Words: Map, Map Of Tunusian Hajji Ahmed, Ottoman Geography, History Of Geography
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LONDRA TÜRK SEFARET ARŞİVİ’NİN OSMANLI TARİH 
ÇALIŞMALARI AÇISINDAN ÖNEM VE KAPSAMI

Nejdet GÖK*

GİRİŞ

Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) in İstanbul’u fethinden otuz yıl sonra başlayan Türk-İngiliz ilişkileri, aşağıda 
da belirteceğimiz gibi dönem dönem ortaya çıkan kısa kesintiler dışında günümüze kadar ticari, ekonomik, kültürel ve 
siyasi alanlarda sağlıklı bir gelişme göstermiştir1. 

Osmanlı İmparatorluğu ile İngiltere arasında ilk ilişkiler, öncelikle siyasi ve ticari amaçlarla XVI.yüzyılın sonla-
rında, III. Murad (1574-1595) devrinde başlamıştır.Her ne kadar İngilizler, daha XVI. yüzyılın başlarında itibaren ti-
caret amacıyla Akdeniz’de görünmeye başlamışlarsa da, Doğu Akdeniz (Levant) ticaretinde etkili olmaları bu yüzyılın 
sonlarında gerçekleşmiştir. Bu ticareti de kapitülasyonlar gereği, Fransız bayrağı altında yapıyorlardı.

I.Bölüm:

Türk-İngiliz İlişkileri ve Londra Türk Büyükelçiliği Arşivi

1.Siyasi ve Ekonomik İlişkiler

İngilizler; Fransız kontrolü altında gerçekleşen ticari etkinliklerden kurtulmak, kendi bayrakları altında serbest 
bir biçimde, Osmanlı topraklarında ticari faaliyette bulunabilmek  amacıyla, 1578 yılında Osmanlı imparatorluğuna 
resmen başvurmuşlardır. Fransız ve Venedikliler’in itirazlarına rağmen, İngiliz tüccarlarına Osmanlı  ülkesinde ser-
bestçe ticaret yapabilmeleri için 1580 yılında ilk ahidnâme2 verilmiştir. 

İngiltere elde ettiği bu imtiyazlardan hemen sonra, 1583 yılında ilk İngiliz elcisi olan William Harborne3`nu 
İstanbul‘a göndermiş ve böylece, iki ülke arasında ilk diplomatik ilişkiler de başlamıştır4.

İlişkilerin bu tarihte başlamasının ekonomik nedenleri yanında oldukça önemli siyasi nedenleri de vardır. Söz-
konusu dönemde, Protestan İngilizlerle Katolik İspanya arasinda ciddi çatışmalar vardır ve İngiltere -kendi deyimleri 

*	 Doç.Dr.,Necmettin	Erbakan	Üniversitesi	SBBF	Tarih	Bölümü,ngok@konya.edu.tr,ngok46@yahoo.com.tr
1 Türk-İngiliz İlişkileri’nin başlangıcı ve tarihi gelişimi konusunda geniş bilgi için bkz. Türk-İngiliz	 İlişkileri	1583-1984	 (400.Yıldönümü), 

Başbakanlık Basın –Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara 1985. Hacettepe Üniversitesi’nde 1983 yılında düzenlenen seminerde 
sunulan tebliğlerden oluşan bu kitapta, iki ülke arasındaki ilişkiler; yerli ve yabancı ilim adamları tarafından çeşitli yönleriyle ele alınıp in-
celenmiştir. Bir başka kaynak; P.Philip Graves, İngilizler	ve	Türkler-Osmanlı’dan	Günümüze	Türk-İngiliz	İlişkileri	(1789-1939)	(terc.Yılmaz 
Tezkan), 21.Yüzyıl Yay., Ankara 1999. 

2 Ahidnāme, en geniş anlamı ile; müslüman hükümdarlar tarafından, bazı devlet, halk,  topluluk ve şahıslara; bir takım hak, yetki ve imtiyazlar 
veren ve teminatı bizzat sultanın kendisi olan, sulh,  bağış ve ihsan belgesidir. Genel olarak, muhtelif İslâm devletlerinde kapsadığı saha itiba-
rıyla bir birinden az çok farklı mahiyet arzeden, yetki ve imtiyaz belgeleri için kullanılan “Ahidnāme” teriminin Osmanlılardaki esas taşıdığı 
mana ise; sultanların gayr-i müslim teba ve devletlere verdikleri bir takım yetki, hak ve imtiyaz içeren ve veren sultanın tuğrasını taşıyan 
belge olmasıdır. Fazla bilgi için bkz. Nejdet Gök, “Osmanlı Diplomatikasında Bir Berât Çeşidi Olan Ahidnâmeler”, Türkiye	Günlüğü,	Sayı: 
59 (Ocak-Şubat 2000), s.97-113. Ayrıca bkz. M. Kütükoğlu, “Ahidnâme”, DİA, c.I, s.535-540, İstanbul 1988.

3 Geniş bilgi için bkz. Susan Skilliter, William	Harborne	and	the	trade	with	Turkey,	1578-1582,	a	documentary	study	of	the	first	Anglo-Ottoman	
relations,	London and Oxford 1977, ayrıca bkz. aynı yazar; “William Harborne:İlk İngiliz Elçisi 1582-1588”, Türk-İngiliz	İlişkileri	1583-1984	
(400.yıldönümü), Ankara 1985.

4 Büyük Britanya Hükûmeti nezdine gönderilmiş olan Türk elçileri ve İngiltere’nin 1946 yılına kadar Türkiye’ye gönderdiği elçi ve temsil-
cilerin tam listesi için bkz. Faik Reşit Unat, Osmanlı	Sefirleri	ve	Sefaretnâmeleri,	(yay.Bekir Sıdkı Baykal), II.Baskı, Türk Tarih Kurumu 
Basımevi, Ankara 1987, s.237-240.
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ile- “puta tapanlarin başı” olan II.Philip’in ozellikle deniz gücüne karşi kendisine yardımcı olacak müttefik aramak-
tadir5. Nitekim adı geçen sefir 1587 yılında Osmanlı-Ispanyol mütarekesinin yenilenmesinin engellenmesinde büyük 
başarı göstermiştir6.

Bu siyasi sebebin dışında önemli bir unsur da İngilizlerin elde ettikleri ticari imtiyaz ve haklardır. Osmanlı 
yonetimi ile Batı Avrupa arasındaki geniş çaplı ticarette ingilizlerin oynadığı müsbet rolden dolayı, İngiliz elçisinin 
masrafları uzun yıllar boyunca, İngiltere tarafindan değilde Levant şirketi tarafından karşılanmıştır.

1580 yılında Osmanlı Sultanı III. Murad‘ın İngiliz tuccarlarına, Osmanlı topraklarında ticaret yapabilmeleri için 
bahşetmiş olduğu izin ve imtiyaz (ahidname), Sultan III.Mehmed (1595-1603) döneminde 1601’de İngiltere’nin isteği 
üzerine tekrar düzenlenmiş, 1675 yılına kadar her sultan değiştiğinde yenilenmiş ve bu tarihte imtiyazlar İngilizler 
lehine genişletilerek son şeklini almıştır.

İlk ahidnâmenin verilmesinden hemen sonra, diğer devletler gibi İngilizlerden de % 5 oranında alınan gümrük 
vergisinin, İngilizler için  % 3 e  indirilmesi sonucunda İngiliz Ticareti kısa süre içinde Osmanlı ülkesinde büyük ge-
lişme göstermiştir7. Bunun sonucunda, İstanbul dışında Halep, İskenderun gibi bazı şehirler İngiliz ticareti için önemli 
merkezler haline gelmiş ve bir çok yerde İngiliz konsoloslukları kurulmuştur.

XVII. asrın sonlarına gelindiğinde, Osmanlı Devleti ve Roma İmparatorluğu arasındaki Kanlı Cenk’e bir son 
verilmesinde aracılık görevi yapmak üzere, İngiltere kralı III. William tarafından Lord Paget, 1693 yılında elçi olarak 
İstanbul’a  gönderilir.Yaklaşık on yıl kadar Bâbıâli’de kalır, Hollanda elçisi Jacobus Colyer ile birlikte 1698-99 kışın-
da arabuluculuk görevini başarıyla tamamlayarak Osmanlı-Avusturya savaşının sona ermesinde etkili olur8.

İngiltere, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, Rusya’yı desteklemiş ve yardım etmiştir. Ancak savaş sonunda 
imzalanan Küçük Kaynarca Andlaşması ile Rusya’nın Karadeniz yoluyla Boğazları tehdit edebilecek konuma gelme-
si, Kafkaslar, Karadeniz ve Balkanlar’dan güneye doğru inerek bölgede etkinliğini artırması üzerine, İngiltere menfa-
ati gereği, politikasını değiştirerek, Osmanlı Devleti’ne yaklaşmaya başlamıştır. Bu nedenle sonraki yıllarda cereyan 
edecek olan Kırım Savaşı’nda Osmanlının yanında yer almıştır. Ancak, bu tarihlerde, kendisine karşı ayaklanan Kuzey 
Amerika’daki koloniler ve bunların destekçileri olan Fransa ve İspanya ile doğrudan veya dolaylı olarak savaş halinde 
olması gibi sebeblerden dolayı Osmanlı’ya karşı desteği sınırlı ölçüde kalmıştır9.   

XVIII. asirda Levant‘taki İngiliz ticaretinde kısmî bir durgunluk olmuşsa da asrın sonlarından itibaren yeniden 
canlanmiştır. 

Mısır meselesinin Osmanlı Devleti’ni tehdid eder bir noktaya gelmesi üzerine, Sultan II. Mahmud, İngiltere kra-
lına yazdığı bir mektubu iletmek ve 15 savaş gemisi istemek üzere, geçici görevle Mehmet Namık Paşa’yı elçi olarak 
göndermiştir. 1832 sonbaharında Viyana ve Paris üzerinden Londra’ya ulaşan Namık Paşa’nın bu görevi esnasında 
yaptığı görüşme ve izlenimleri aktaran takrirleri bu dönem tarihi için ayrı bir değer taşımaktadır.  Kırım Savaşı (1854-
1856) sırasında Paris ve Londra’da siyasi müzakerelere memur edildiği gibi 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonunda 
barış görüşmelerinde de de murahhas olarak önemli rol oynayan Namık Paşa, tüm çabalarına rağmen İngiltere Hükû-
metinden istenilen yardımı bir türlü alamamıştır. “bâzı ahvâl ve mülâhazât-ı azîme” dolayısı ile İngilizler II.Mah-
mud’un yardım talebini reddetmişlerdir. İngilizlerin oyalayıcı  tutumu Babıali’nin Rus yardımını kabül etmesinde en 
önemli sebeplerden biri olmuştur.  Mehmet Namık Bey, Londra’dan doğruca Petersburg’a giderek Çar ile görüşmüş 
ve Rus yardımının gerçek mahiyeti hakkında elde ettiği malumatla İstanbul’ dönmüştür.  

Namık Bey’in Londra’daki çabaları büsbütün de sonuçsuz kalmamıştır. Onun faaliyetleri sayesinde 1833 Hünkar 
İskelesi Muâhade’nin yapılmasıyla neticelenen Rus yardımı ve tehlikesi konusunda Avrupa’nın dikkati çekilmiş, Rus 
yardımının daha az tehlikeli duruma sokulması için zemin hazırlanmıştır.10  

5 S. Skilliter, yukarda bahsetmiş olduğumuz tebliğinde, İngiliz elçisinin sultana sunduğu hediyeleri ve mektubu, latince kaynaklardan nakleder; 
Söz konusu kaynakta İngiltere’nin coğrafi özellikleri, ziraat ve hayvancılığı, nüfusu, askeri gücü hakkında bilgi verdikten sonra idari sistem 
ve halkın inançları konusunda şöyle demektedir: “Halkı haksızlıkların öcünü almakta son derece seri ve amansız, ittifaklara ve sulh antlaşma-
larına riayet etmekte ve bunları irsî temele dayalı Monarşi adına büyük cömertlikle yenilemekte çok titiz, adâletle meşbu, silah ve armalara ve 
hür sanatlara son derece bağlı, putperestlikten uzak bir sadakat ve tevazu ile en iyi ve en büyük Allah’a ibadet eden ve Allah’ın adını sahtece 
zikredenlere düşman hatta onlardan tiksinen bir halktır.”, Skilliter, a.g.e., s.30. 

6 S. Skilliter, a.g.m., s.30
7 İngiliz ticari faaliyetleri ve Osmanlı ticareti üzerindeki etkileri konusunda geniş bilgi için bkz. Halil İnalcık, “Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Kuruluşu ve İnkişafı Devrinde Türkiye’nin İktisadî Vaziyeti Üzerinde Bir Tedkik Münasebetiyle”, Belleten,	c.XV (1951),  s. I, sh.186-191; 
aynı yazar, “Osmanlı Pamuklu Pazarı, Hindistan ve İngiltere- Pazar Rekabetinde Emek Maliyeti’nin Rolü”, ODTÜ,	Gelişme	Dergisi,	Özel	
Sayı,	(1979-1980), sh.1-6. Aynı  makaleler için ayrıca bkz. Osmanlı	İmparatorluğu-Toplum	ve	Ekonomi, Eren Yayıncılık, İstanbul 1993.

8 Geniş bilgi için bkz. Colin Heywood, “1689-1698” Yılları Arasında İngiliz-Türk Diplomatik İlişkiler”, Türk	İngiliz	İlişkileri	1583-1984	(400.
Yıldönümü	Sempozyumu)	, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Ankara 1985, s.33-43.

9 Rıfat Uçarol, “Küçük Kaynarca Andlaşması’ndan 1839’a Kadar Osmanlı İmparatorluğu”, Doğuştan	Günümüze	Büyük	İslâm	Tarihi,	c.XI, 
s.195-196, 213-215, İstanbul 1993. 

10 Unat, Osmanlı	Sefirleri,	s.210-213. Elçinin tayini ve görevi ile ilgili arşiv belgeleri için bkz.. Şinasi Altundağ, “Namık Paşa’nın Londra Elçi-
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1834 yılında olağanüstü elçi sıfatıyla tekrar Londra‘ya gonderilen Namık Paşa‘nin teklifleri göz onüne alınarak 
bir muahade yapılmış olsaydı Prof. Mübahat Kütükoğlu‘na göre, iktisadi çöküş durdurulmasa bile yavaşlatılabili-
nirdi11.Her iki ülkenin ortak ticaret çıkarları Suriye‘nin 1831-32 yıllarında Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa tarafindan 
işgaliyle yeniden bir sorun haline gelir. Avrupa devletlerinin desteğini alma zaruretinden dolayi 1838 yılında İngiliz-
lere büyük imtiyaz sağlayan Balta Limanı Muahedesi imzalanmıştır ki, bu anlaşma bazı tarihcilerin tesbitlerine göre 
Osmanlı İmparatorluğu‘nun iktisadi çöküşünü hızlandıran en önemli anlaşmadır.

Padişahın ordusu 1839 yılında Mehmet Ali Paşa‘ya karşı yenilgiler alınca İngiliz Dışişleri bakanı Lord Palmers-
ton Avusturya ve Rus hükumetlerini , Mehmet Ali‘yi durduracak ortak bir konvansyonu, 1840 yılında imzalamaya 
ikna eder. Mehmet Ali‘nin ingiliz çıkarları açısından tehlikesi, sultanı yenmesi durumunda boğazların kontrolünün 
tamamen Rusların eline geçmesidir. Temmuz 1878 tarihli Berlin Antlasması ile İngilizler ve Osmanlılar Ruslara karşı 
ittifak etmiş oldular. Bu ittifak olayi 19.yy.da Osmanlı-İngiliz ilişkilerinin ulastığı en üst seviye olmuştur.1882 de İn-
gilizlerin Mısır‘ı işgal etmeleri ile başlayan menfi ilişkiler en alt seviye olan 1918 e kadar devam etmiştir.

İngiltere, XIX. yuzyılın son çeyreğine kadar, Osmanlı Devleti‘nin toprak ve anayasal bütünlüğünü koruma yo-
lunda bir politika izlemişken, Mısır’ı işgal ettikten sonra bu geleneksel siyasetini değiştirmiştir. Hindistan yolunu ele 
geçiren Londra hükûmetlerinin artık Osmanlıya ihtiyaçları kalmamıştır. Mısırlılar arasında milliyetçilik duygularının 
tahrik edilmesi, hilafetin Türklerin değil Arapların hakkı olduğu vs. menfi düşüncelerin yaymak yoluyla Arapları Os-
manlıdan koparmayı amaç haline getiren İngiltere, bilimsel araştırma ve incelemeler yapma bahanesi altında Arabis-
tan vs. bölgelere bir hayli casus göndermiş, özellikle kabile şeyhlerine, Osmanlı idaresine karşı mücadele etmeleri için 
büyük maddi destekte bulunmuştur. İngilterenin bu sinsi planlarına karşı Sultan Abdülhamid, müslümanlar arasındaki 
birlik ve beraberliğin güçlendirilmesini amaç edinen “Pan-İslamizm” politikasını uygulamaya özen göstermiş, muh-
temel bir İngiliz saldırısına karşı, kısa sürede asker sevki yapabilmek maksadıyla Şam’dan Mekke’ye uzanan Hicaz 
Demiryollarını inşa ettirmiştir12.

İngiltere, 19 yy.in ikinci yarısından itibaren, özellikle de Osmanlı Devleti‘nin Almanya ile beraber I. Dünya sa-
vaşına girmesinden sonra, Osmanlı İmparatorluğu‘nun parçalanması için elinden gelen gayreti göstermiştir. Bunun en 
önemli bir nedenlerinden biri de kuşkusuz Asya toprakları üzerindeki nüfuz rekabetidir.

I.Dünya Savaşı‘ndan sonraki yıllar; Atatürk‘ün, ittifak devletlerinin zorla kabul ettirmeyi düşündükleri ülkeyi 
parçalamaya yönelik planlarına karşı bir direniş mücadelesine önderlik ettiği yıllardır. Yunan ve Türklerin Batı Ana-
dolu üzerindeki savaşı aslında dolaylı olarak İngiltere-Osmanlı savaşıdır. Zira Londra‘daki Lloyd George hükümeti 
Küçük Asya’daki Yunan iddialarının en büyük destekçisi idi.Atatürk, askeri çatışmalar boyunca diplomatik seçenek 
yolunun açık tutulmasına azami gayret sarfediyordu. Örneğin 1922 yılında İngilizlerin daha çok kan dökülmemesi için 
Yunanların çekilmesi konusunda müzaheret edip etmeyeceklerini anlamak üzere arkadaşı Fethi Okyar‘ı Londra‘ya 
göndermesi gibi. Fethi Okyar‘ın bu seyahati oğlu Osman Okyar tarafından ayrıntıları ile anlatılmaktadır.İngilizler-
le–Türkler arasında 1922 yılındaki Çanakkkale Savaşlarından sonra Lloyd George iktidardan düşmüş ve böylece 
Temmuz 1923‘te imzalanacak olan Lozan Antlaşmasının yolu açılmıştır.

Bu tarihtan 1927 yılına kadar en önemli olaylar;
24 Temmuz 1923`te Lozan Barışı`nın imzalanması,5 Haziran 1926`da Türkiye, İngiltere ve Irak arasında Anka-

ra`da imzalan Sınır ve İyi Komşuluk Anlaşması ile Musul sorununun bir karara bağlanmasıdır.1929 yılında bir İngiliz 
filosunun İstanbul`u ziyareti ile ilişkilerde yeni bir canlanma olur.1932 de Milletler Cemiyeti`ne giriş, 1934 Balkan 
Pakt`i, 1937 Sadabad Paktı`nın imzalanması iki ülke arasında, 1930 ların başlarında itibaren devam eden dolaylı iliş-
kilerin en önemli sonuçlarıdır.İngiltere kralı VIII. Edward`ın 1936 yılında İstanbul`u ziyareti hem hükümet nezdinde 
hem de halk arasında büyük ilgi ve sempati uyandırmıştır.

Türk-İngiliz ilişkileri, Atatürk devrinde, özellikle ekonomik açıdan  belli safhalar halinde ele alınıp özetlenmiştir:
1923-1929 Liberal Dönem:
Cumhuriyetin ilk altı yılında, ekonomik açıdan, liberal anlayışın ön planda olduğu gözükmektedir. Bu süre zar-

fında Türkiye, düşük ithalat vergileri ve ithalatta hemen hiç bir kısıtlama uygulamaz ve tamamen serbest ticaret rejimi 
kurallarını uygulamaya çalışır. Genelde mevcut ekonomik politikanın çerçevesi Lozan Antlaşamsina ek olarak imza-
lanan Ticaret Konvansiyonu hükümleriyle çizilmiştir.

liği”, Tarih	Vesikaları	Dergisi,	c.II, sayı.12, (1943), 441-451; c.III, sayı. 14, (1944), 127-136; c.III, sayı 15, (1949) 200-205 ve Yeni seri, c.I, 
sayı 1 (16), 16-18. Paşa’nı hayatı hakkında bilgi için  bkz. Sicilli	Osmani,	c.IV, s.539-540; Tarih-i	Cevdet,	Tertîb-i cedîd, c.XII, s.191-194; E. 
Ziya Karal, “Mehmet Namık Paşa’nın hal tercemesi, 1804-1892”, Tarih	Vesikaları	Dergisi,	c.II, sayı 9, (1942) 220-227.

11 Bkz.M.Kütükoğlu, “1838-Osmanlı-İngiliz Ticaret Muâhedesi”, Türk	İngiliz	İlişkileri..,	s.58. 
12 Abdülhamid’in “Pan-İslâm” politikası  ve döneminindeki önemli olaylar için bkz: Abdülhamid, Siyasi	Hatıratım,	Hareket Yayınları, İstanbul 

1973; Mim Kemal Öke, “Son Dönem Osmanlı İmparatorluğu”, DGBİT,	Çağ Yay., İstanbul 1973, c.XII, sh.216 vd.
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Savaş öncesi yıllarında Türk dış ticaret hacminde aslan payına sahip olan İngilizler 1923-1929 yılları arasında bu 
konumlarını ciddi ölçüde kaybetmişler aradaki ticaret ilişkileri her geçen yıl daha da azalmıştır.

1930-1939 Kontrollü Dönem:
1930’ların başları Türk ekonomisinde bir dönüm noktasıdır. Dünya piyasalarının çökmesi nedeniyle serbest pi-

yasa ekonomisine karşı bir güvensizlik ortaya çıkmış bunun Türkiye‘deki yansımaları da devletçilik politakasına 
yönelme şeklinde kendini göstermiştir.1930 yılında akdedilen Türk-İngiliz Ticaret ve Denizcilik Andlaşması iki ülke 
arasındaki ticaret hacmini artırmış ama denge sürekli İngiltere lehine doğru kaydıkça, aradaki ithalat ve ihracat denge-
sizliği nedeniyle Türk hükümeti mevcut andlaşmayı 1935 yılında yürürlükten kaldırmıştır. 1939 yılına kadar bazı yeni 
ticaret ve kredi anlaşmaları yapılmıştır.

1938 yılı içinde Türkiye İngiltere‘den 6 milyon sterlin tutarında askeri kredi sağlamıştır ki, bu durum Türk ih-
racaatını teşvikten öte, ufukta gözüken Almanya ile savaş ihtimaline karşı İngilizlerin müttefik arama çabasının bir 
sonucudur.1938 yılından sonraki gelişmeler, sefaret arşivindeki belge tasnifi fonumuzun kapsamı dışında kaldığı için 
rapor içine dahil edilmemiştir.

2.Londra Osmanlı Sefareti ve Arşivi

Osmanlı Devleti’nde sürekli diplomasi uygulamasına geçiş, Avrupa devletlerine kıyasla oldukça geç bir tarihte 
başlamıştır. Bunu ilk başlatan sultan III.Selim (1789-1807) ölmüştür. Diğer devletler ve politikaları hakkında sağlıklı 
bilgi alabilmek, Osmanlı Devletini batılı devletler topluluğunun dışında bırakmamak düşüncesiyle,  1793 yılından 
itibaren Avrupa başkentlerinde sürekli elçilikler kurulmasını emretmiştir. Bu karardan önce, Sultan, Ebubekir Ratib 
Efendi’yi özel bir temsilci olarak Viyana’ya göndermiş, Avrupa’daki son gelişmeler vs. hakkında geniş bir rapor al-
mıştır.

İlk dâimî Osmanlı elçiliği, ilk önce Fransa’da kurulmak istenmiş ama bu ülkedeki son siyasi gelişmeler sonucun-
da yapılan büyük devrim ve ortaya çıkan yeni yönetim ve belirsizlik bu karardan vazgeçilmesinde en önemli etken 
olmuştur. Osmanlı Devleti yeni yönetimi ilk tanıyan devlet olma riskine girmek istememiştir .

Bu nedenle ilk dâimî elçilik için İngiltere düşünülmüştür. Londra‘da kurulan bu ilk Osmanlı Büyükelçiliği, yu-
karda da belirttiğimiz gibi, Sultan III. Selim’in yapmış olduğu yenileşme hamlelerine paralel olarak, 1794 yılında açıl-
mıştır. İlk büyükelçi• olarakda o tarihlerde Kalyonlar Katibi bulunan Yusuf Agah Efendi görevlendirilmiştir. (ol.1824) 
. Maiyyetine Mektûbî-i Sadriâlî halifelerinden Mahmut Raif Efendi sirkatibi, Derviş Ağa adında bir zat da ateşe olarak 
tayin edilmiş ve kendisine ayrıca iki tercüman ve Hristiyan tebaadan bir maiyyet memuru verilmiş ve her birine ayrı 
ayrı maaş ve harcırah tahsis olunmuştur . Giderken kendisine, mustagnî davranması ve İngiltere Hukûmeti’nden har-
cırah kabul etmemesi de sıkı sıkı tenbih olunmuştur ki bu durum alışılagelmiş usule aykırı bir karardı . 

Yusuf Âgah Efendi ve maiyyeti 14 Eylül 1793’de İstanbul’dan kara yoluyla Londra’ya hareket etmiş, İngiltere 
kralına gönderilen hediyelerle diğer maiyyet halkı da kiralanmış bir gemi ile deniz yoluyla gönderilmiştir. 21 Aralık 
1793 de Londra’ya ulaşan Âgah Efendi, 1796’da yerine gelen İsmail Ferruh Efendi’ye görevini devredinceye kadar 
Londra’daki ilk Türk daimi elçisi sıfatıyla bulunmuştur. Bu döneme ait bugün elimizde bulunan belgeler, bir sureti 
“Cevdet Tarihi”inde neşredilmiş bulunan ve İstanbul’a elçinin yolladığı ilk tahrirat olan takrirle, Sirkâtibi Mahmut 
Raif Efendi ’nin fransızca jurnalı ve Yusuf Agah Efendi’nin bir nüshası İstanbul’da Millet Kütüphanesi’nde bulunan 
şefâretnâme (Havadisnâme) sidir. Takrirde, şefîrin İngiltere kralı George III. tarafından kabulü töreni, sefaret alayı ve 
daha sonra kral ve kraliçe ile yaptığı görüşmeler ve götürdüğü hediyeleri dağıtması ile ilgili malumat verilmektedir .

Bir süre sonra Maslahatgüzarlık seviyesine indirilen elçilik, Yunan isyanı yıllarında tamamen kapanmıştır. Bah-
sedilen raporda Sayın Şimşir, Büyükelçilik kapatılırken arşivin İngiltere Dışişlerine devredilmesini isteyen bir kay-
da Foreign Office arşivlerinde rastladığını ancak bu devrin gerçekleşip gerçekleşmediğinin sonucu ve daha sonraki 
aşamalarının neler olduğunu tesbit edemediğini, ancak İngiliz arşivlerinde Agah Efendinin bir kısım yazışmalarının 
olduğunu, bunlarında Büyükelçinin İngilizlere gönderdiği notalardan oluştuğunu söylemektedir.

Sözkonusu raporda bu döneme ait bir belge veya kayıt olmadığından bahsedilmektedir ancak kesin karara vara-
bilmek için belgelerin analitik tasniflerinin yapılmasına ek olarak gelen –giden belgelerin kayıtlarının tutulduğu defter 
kayıtlarının da incelenmesi gerektiği düşüncesindeyim.

Buna ek olarak ilk dönem belgeleri başta olmak üzere, bugün mevcut arşivde belge akışının durduğu dönemlere 
ait dokümanların tesbiti veya en azından olayların akışındaki sürekliliğin temini, kaybolunduğu veya her hangi bir se-
beble yerinden alındığını tahmin ettiğim belgelerin akıbetinin ortaya çıkarılması için vb.nedenlerden dolayı, bir taraf-
tan İngiliz Arşiv ve kütüphanelerinin taranması öte yandan Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 
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Arşivi Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Arşivi Daire Başkanlığı, ATEŞE arşivi gibi birinci dercede önemli arşivlerle 
irtibata geçilmesi gibi çok yönlü ve boyutlu çalışmalar gerekir.

Osmanlı Arşivleri ve Cumhuriyet Arşivi`nde, uzman yardımcısı ve uzman olarak görev yaptığım yaklaşık on 
yıllık dönemde edindiğim izlenimlere dayanarak şunu açıkça ifade ve iddia edebilirim:

Osmanlı bürokrasisinde, herhangi bir kalem veya müdüriyetten çıkan bir yazının müsveddesi bile büyük bir 
titizlikle korunmuştur. Düzenli bir şekilde, bazan birden fazla deftere kayıtları ve kopyaları çıkarılmıştır. Bu nedenle 
Osmanlı Arşivleri`nde uydurma veya sahte belge olma ihtimali yok denilebilir ki, bu tesbit arşivde araştırma yapan, 
yerli ve yabancı bilim adamları tarafından da kabul edilmektedir. Bundan dolayı en insafsız ve tarafgir araştırmacılar 
bile sahte belgeden değil, bazı belgelerin kendilerinden saklandığını iddia ederler.

Bürokrasinin ve de arşivin bu önemli özelliğinden dolayı, Sefaret Arşivi`nde bulamadığımız belgelere, defter 
kayıtları incelenerek ulaşmak mümkündür.

2.Tanzimattan iki yıl önce 1836 da Londra Büyükelçiliği tekrar açılır. Elimizdeki belgelerde zaten bu yıllardan 
başlamaktadır. Bu yıllar tam bir bocalama ve sefaretin yapılanma yıllarıdır. Kısa sürelerle sürekli sefir değişmektedir. 
Tanzimat döneminin ünlü ve güçlü üçlüsü (Reşit, Fuat ve Ali Paşalar) beş yıl gibi kısa bir süre içinde birbiri ardınca 
sefirlik yapmışlardır. Kraliçe Victoria‘nın Taç Giyme töreni için gönderilen olağanüstü büyükelçi Sarımefendi de 
1838‘de Londra‘da kalmıştır.

1836-1845 yıları arşındaki dokuz yıllık döneme ait beş kutu evrak tesbit olunmuştur. Ve dil Osmanlıcadır. Belli 
başlı konular:

Yunanistan‘daki Türk Malları,Mehmet Ali Paşa isyanı,Mısır sorunu,Boğazlar,Macar ihtilalcileri ve Osmanlıya 
ilticaları sorunu.

3. 1851 yılında bir Fenerli Rum olan Kostaki Müzürüs Bey (1807-1891)   (sonra paşa) Londra‘ya sefir olarak 
gönderilir. İngiltere Devleti nezdinde bu görevini tam 36 yıl büyükelçi olarak başarıyla devam ettirmiş ve İngiltere 
Kraliçesi Victoria’nın yakın dostluğunu kazanmıştır. Müzürüs Bey’in büyük oğlu Stefenaki de, uzun yıllar katip ve 
müsteşar olarak babasının yanında görev yapmış ve sonra Büyükelçi olarak önce Roma’ya, ordan da 1902 yılında 
Londra’ya atanmıştır. Diğer oğlu da ikinci katip olarak sefarette görev yapmıştır. Onunla büyükelçilik tam olarak 
yerine oturmuş kabul edilir. Ama tek hakim kendisi ve ailesidir. Bu uzun süre zarfında ilk üç adam Müzürüslerdir. 
Üçüncü katip ise Türkdür ve Müzürüslar türkçe bilmediği için gelen yazıları Fransızcaya tercüme edmek onun göre-
vidir.

Kostaki Müzürüs‘ün Osmanlıca bilmemesi ilginçtir. Biraz bu nedenden biraz da de devrin geleneği ki,  -aynı 
dönemlerde İstanbul‘daki Osmanlı Arşivi‘nin Hariciye Fonu‘nda yer alan belgelerde de genellikle Fransızca ve Fran-
sızca ile birlikte Osmanlıca kullanılmıştır- İngilizlerle yapılan yazışmalarda ingilizce de bol miktarda kullanılmıştır.

Arşivde bu döneme ait evrak 230 kutuda toplanmıştır. Yine Sayın Şimşir‘n tesbitlerine göre epey bir eksik evrak 
olup, tahminen %20 civarında fire vardır. “Söylemeğe insanın dili varmamakla beraber, bir kısım dokümanların –ça-
lınmış- olduğunu sanmaktayım. Örneğin 1867 yılında Sultan Abdülaziz‘in İngiltere gezisine  dair kısmen çürümüş 
dahi bir tek doküman bulunmayışını başka türlü izah etmek güçtür. Bir Osmanlı Padişahının, savaşla değil de barışta 
bir Hristiyan ülkeye yaptığı bu ilk ve son tarihi gezi üzerinde hiç bir yazı yazılmış olmamasına ise imkan yoktur. Bu-
nun gibi, net bir şekilde göze batan başka eksiklikler de vardır. Bütün eksikliklerine ve %20 kadar çürümeye rağmen 
bu devrenin arşivi yine de zengin ve gerçekten önemlidir” cümleleri de yine kendisine aittir.

4. Sayın Cemal Kutay‘ın, “Sultan Abdülaziz‘in Avrupa Seyahati”, Boğaziçi Yayınları, Kasım 1991 (aynı kitap 
bu tarihten 21 yıl önce “Avrupa‘da Sultan Aziz” dıyla yayınlanmıştır) inceledim. Amacım Sultan Abdülaziz‘in bu 
gezisiyle ilgili herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşmak için bize ışık tutabilecek bir bilgi aramaktı. Sayın Kutay‘ın 
esas kaynağı; o tarihlerde İstanbul Şehremini (belediye başkanı) olarak geziye katılmış olan Ömer Faiz Efendi‘nin 
Ruznamesi‘dir. Gezinin ihtişamı, Kraliçenin ve devlet ricalinin hayranlığı ve olağanüstü ilgileri detaylı olarak bu ki-
tapta anlatılmaktadır. Konu dışı olduğu için detaylarına girmeden bir kaç sahneyi buraya aktarmakta yarar görüyorum 
ki, bazı noktalar dolaylıda olsa sultanın bu gezisinin arşiv kaynaklarına ulaşmak açısından bize yarar sağlamaktadır.

12 Temmuz Cuma günü Sultan Abdülaziz, kulakları sağır edecek top sesleri arasında Döver‘de, Kraliçe adına 
Galler Prensi ve Cambridge Dükü tarfından karşılanıyor. Şark usulünde muhteşem sofralar hazırlanıp öğle yemeği ik-
ram ediliyor. Yemekten sonra önce trenle sonra da saltanat arabasıyla Bakıngam Sarayına geliniyor. O güne kadar hiç 
bir devlet adamına gösterilmemiş sıcak bir ilgi gösteriliyor ve buna bağlı olark sarayın üst katında yeni bir düzenleme 
ve inşaat yapılıyor.

Sözkonusu saraya hareketten hemen önce Fuat Paşa, Ömer Faiz Efendi‘nin yanına geliyor ve “Aman Efendim, 
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Ali Paşa Hazretlerine dündenberi malumat veremedik. Rica ederim, zat-ı fazılaneleri hemen sefarete lütfen teşrif 
ederek sıhhat ve afiyet-i sahane ile istikbal merasimini tasvir eden bir telgraf ihzar ederek katip beylerden yanınıza 
alacağınızla acele işal edin” diyor. Sefir Müzürüş Paşa da eşiyle birlikte limana karşılamaya gelmiştir. Kendisinden 
hemen bir Katip Bey rica ediliyor. Karşılama töreninde bulunan Atıf Bey isimli birini görevlendiriyorlar. Bir araba 
ile şehrin merkezinde bulunan Sefarethane binasına geliyor  katiple birlikte Ömer Faiz Efendi. Kendi ifadesi ile şöyle 
devam ediyor “Fuat Paşa‘nın kitabet (yazma-yazışma) hususundaki itinasını bildiğimden elimden geldiği kadar dikkat 
ederek ve resmi hitaplara itina ederek arzu buyurdukları telgrafı yazdım ve müsveddesini hıfz ederek buluştuğumuz 
zaman takdim ettim, hiç okumaya lüzum görmeden –Bir kitabet numunesi olarak hıfzedeceğim- buyurdu. Halbuki ben 
düşüncelerimi olduğu gibi ifade ettiğine kanı değildim. Bu seyahat sonunda tahassus ve müşahadelerimi olduğu gibi 
kağıda dökmüş olsa idim, zannediyorum ki, asgari olarak evimden çıkmamaya mahkum edilebilirdim.”

Gerek bu ifadeler gerekse seyahatle ilgili tutulan diğer kayıtlar bu seyahatin önemini vurgulamanın ötesinde, sü-
rekli İstanbul‘a bilgi verildiğini ve konuyla ilgili bazı belgelerin Osmanlı Arşivi‘nde bulunabileceğini göstermektedir.

19 Temmuz 1867 de Indian Office (Hindistan Nezaret Dairesi) de sultan onuruna parlak bir ziyafet ve balo tertib 
ediliyor. Bütün İngiliz yüksek sınıfı ve soylularda bu davete katılıyorlar. O ziyafetle ilgili bir çok resim ertesi gün 
ingiliz gazetelerinde büyük boy olarak yayınlanıyor. İşte bu gecede Sefirimiz Musulus Paşa‘nın karısı dans esnasında, 
kalb krizi geçiriyor ve apar topar hastahaneye götürülüyor. Sabaha karşı da vefat ediyor.

Ömer Faiz Efendi olayı şu cümlelerle anlatıyor:
“Yalnız bizi co üzen bir hadise oldu; Sefirimiz Müzürüs Paşa, çok sevdiğimiz nazik kıymetli bir devlet raculu 

idi. Madaması da kendisi gibi herkesle meşgul olmayı ev sahipliği sayan kibar bir hanım idi, fakat çok şişmandı.O 
gece Prens do Gal kendisi ile dans ederek Türk Sefiri‘nin İngiliz devleti nezdindeki itibarını göstermek istedi. Fakat 
ne oldu ise bu dansı takip eden dakikalar içinde oldu: Yüzü sararan Madam Müzürüs‘ü koluna girip dışarı çıkardılar, 
orada olan hekimler hemen başucuna koştular. Heyhat!..İyileştiremediler. Hemen hasatahaneye naklettiler. Müzürüs 
Paşa‘nın yüzündeki acıyı unutamam. Zat-ı Şahane‘yi bırakıp gitmek istemiyordu. Fakat Fuat Paşa çok ısrar etti, 
gönderdi, biz sabaha karşı avdet ederken esef verici haberi aldık: Madam Müzürüs‘ü kurtarmak mümkün olmamış, 
ölmüştü. Asıl mesleği tabiblik olan Fuat Paşa, şişman bedende kalb hastalığının çok tehlikeli olduğunu söyledi” (Ku-
tay, a.g.e., s.56-57)

Müzürüs Paşa‘nın bu üzüntülü ve telaşlı günlerinde taziyeye gelenler vs. tarafından belgeler yürütülmüş olabilir 
mi? Şeklinde fantastik düşüncelerde akla gelmiyor değil.

Kristal Palas‘taki muhteşem konser, Dizbağı Nişanı Töreni, Londra Belediyesi‘nin Ziyafeti, Osmanlı Banka-
sı‘nın Ziyafeti vs.toplam on gün süren İngiltere seyahati ile ilgili belgeler adı geçen kuruluşların arşivlerinden çıkarı-
labilir düşüncesindeyim.

Sefaret Arşivi‘nde Müzürüs Paşa dönemi (1851-1885) ne ait 230 kutu belge olduğunu daha önce belirtmiştik.
Bu dönem Osmanlı için fevkalade önemli gelişmelerin yaşandığı bir devredir.Mısır sorunu, Tanzimat‘ın İlanı, 

Macar Mültecileri sorunu, Türk Fransız ilişkileri, Osmanlı  borçları, İngiltereden mermi siparişi, vapur siparişi, Kırım 
Savaşı, Eflak-Bogdan sorunu, Ulaşım hizmetleri, Arap vilayetleri sorunu bunlardan sadece bir kaçıdır.En önemli ko-
nulardan birisi olan borçlanma ve bunu sonucunda Duyun-i Umumiyye‘nin kurulması gibi konular hakkında tafsılat 
ve yorumları Sayın Şimşir‘in raporuna havale ediyorum.

Yapılan bir çok siyasi ve ekonomik anlaşma metinleri de yine arşiv belgeleri arasındadır.
5. 19.yüzyılın sonlarından başlayıp 20.yy.in başlarından itibaren devam eden en önemli konular;1911-12 Türk 

–İtalyan Savaşı,1912-13 Balkan Savaşları,Kıbrıs konusu,Girit ve Ermeni sorunları,“Genç Osmanlılar” hareketinin 
Londra‘dan görünümü,Yıldız Sarayı-Sefaret arasında çeşitli konularla ilgili yapılan yazışmalar sayılabilir.

İ.Dünya savaşı yıllarında sefaret kapandığı için 1915-20 yılları arasında bir kopukluk vardır. 1920 sonlarına doğ-
ru Mustafa Reşit Paşa (Tanzimatçı meşhur Reşit Paşa‘nın adası) “Osmanlı Mümessili” olarak Londra‘ya gönderilir. 
Sevr andlaşması onaylanmadığı ve iki ülke arasında barış imzalanmadığı için Resid Paşa‘nın unvanı sadece “mümes-
sil” dir. Ve bu döneme ait fazla bir belge yoktur.

1921-24 yılarına ait 4 kutu evrak olup, Türk Kurtuluş Savaşı yıllarına ışık tutmaktadır.
1923-25 yılları arasında yine bir kopukluk vardır. 1 Kasım 1922 yılında bütün Osmanlı Hariciye teşkilatı lağ-

vedilmiş, diplomatların görevlerine son verilmiştir. Londra Sefareti, Paris‘teki Ankara Mümessilliğine bağlanmıştır.
1925 yılında Ahmet Ferit (Tek) Bey‘in Londra Sefirliğine atanmasıyla, işler normal seyrine girmiştir. Bu yıldan 

1938 yılına kadar olan belge akışının da yoğun olduğu anlaşılmaktadır.
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II.Bölüm

Arşivdeki Malzemeler-Dilek ve Öneriler

Lonra Türk Büyükelçiliği Arşivinde bulunan malzemeleri;
1-Belge veya vesikalar 2-Defterler 3-Diğer Malzemeler (müteferrik) şeklinde üç bölümde toplayabiliriz. Üçüncü 

grup ise kendi içinde alt bölümlara ayrılabilir: a-Haritalar b-Fotoğraf albümleri c-Sesli ve görsel yayınlar (Plaklar, 
filimler vs.), d-Süreli yayınlar (Gazete ve dergiler) e-Kitab vb.yayınlar.

a.Belgeler

1.Arşivde bulunan belgelerden 1836-1938 dönemine ait olanlar yetmişli yılların ortalarında,  Sayın Bilal Şimşir 
tarafından tasnif olunmuş ve iki grup halinde kronolojik dosya endikatörü çıkarılmıştır. Bu tasnifle ilgili rapor 11 
Ekim 1974 tarihinde makama sunulmuştur.

Yapılan bu tasnife göre, 1836-1900 ve 1901-1938 şeklinde iki dönem için iki ayrı endikatör hazırlanmış ve daha 
sonraki bir tarihte daktilo edilmiştir. Buna göre mevcut evrak 748+2 (son iki kutu numaralanmamış.) toplam 750 kutu 
içinde toplanmıştır. Belgeler genel konu başlıkları altında küçük gruplar halında gömleklenmiş ancak sayfa numaraları 
verilmemiştir. Bu nedenle mevcut belgelerin kesin bir sayısını çıkarmak uzun süre ve emek sonucunda gerçekleşebilir.

Ancak tahminlerime göre asgari 1 milyon civarında belge ve 150 (yüz elli)  kadar defter olduğu söylenebilir. Bu 
defterlerin 39 tanesi 1887-1939 yılları arasındaki dönem evrkanın kayıt defterleridir. Diğer defterler 1940`dan sonraki 
tarihlere ait olup durumları iyi olmadığından, bizim tasnif dönemimizin dışında kalmasına rağmen işaret etmekle 
yetiniyorum.

Sayın Şimşir tarafından genel bir tasnifi yapılmış olan bu belgeler böylece eriyip çürümekten kurtarılmış koruma 
altına alınmıştır. Bununla birlikte bazı belge ve defterler acilen koruma altına alınmalı gerekli konsültasyon yapılmalı-
dır. Ancak arşivde bulunan defterler üzerinde herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Durumları içler acısıdır. Defterlerle 
ilgili tafsilat aşağıda ayrıca verilecektir.

2. Oldukça genel başlıklar altında özetlenmiş olan dosyaların tekrar gözden geçirilmesi, artık modern arşivcilik 
metodlarında çok kullanılmayan kronolojik tasniften provenans sistemine geçilerek, belgelerin hazırlandıkları kalem 
veya makamlara göre kodlanıp, numaralanıp, tarihlenerek özetlerinin çıkarılması ve analitik olarak tasnif edilmesi 
gerekir. Bunun için de iyi derecede Osmanlıca, Fransızca ve İngilizce bilen elemanlara ihtiyaç vardır.

3. Sayın Şimşir‘in sözkonusu raporunda “Arşivde tasnif edilmemiş eski yazı evrak kalmamıştır. Tasnife devam 
edilmek istenince eski yazı bilene ihtiyaç yoktur” tesbitine katılmak mümkün değildir. Belli dönemlerde Fransızca 
hakim resmi dil olarak kullanılmışsa da, Sefaretin kuruluş yılları başta olmak üzere, 1895 lerden 1928‘e kadar hakim 
dil Osmanlıcadır. Ve iyi Osmanlıca bilen elemanlara –yukarda da belirttiğim gibi- özellile ihtiyaç vardır.

b.Defterler

1887-1939 dönemine ait toplam 40 kadar defter mevcuttur.Bunlar sefaret arşivinin arka tarafında yer alan depo 
benzeri küçük odada; atık ve çürümüş kitap ve benzeri malzemeler arasında bulunmuş ve bizzat bendenizin haftalarca 
süren çalışmaları sonucunda çıkarılmış,temizlenmiş ve genel bir listesi yapılmıştır. Kesin sayıyı tesbit edebilmek için 
iç kısımda bulunan bölmenin tamamen temizlenmesi ve çalışma yapılabilecek hale getirilmesi gerekir.Bunlardan bir 
kısmı oldukça kötü bir durumdadır. Çürümüş, okunamayacak ölçüde dağılmış ve erimiş defterler de mevcuttur ki, 
bunların acilen koruma altına alınıp tasniflenmesi gerekir.

Bu defterlerin çoğu sefarete gelen ve sefaretten  giden evrakın tarih, numara ve konu özetlerinin kaydedildiği 
fihrist defterleridir ki, elçilikteki belge akışı ancak bu defterlerle tesbit olunabilir. Bugün arşivde mevcut olmayan bazı 
belgeler hakkında da yine bu defterler elimizdeki tek kaynaktır. Pasaport ve vize defterleri, demirbaş kayıt defterleri 
vs. elçilik işleri ile ilgili kayıtların tutulduğu diğer defterler de yeri doldurulamayacak değerde kıymetli evraklardandır.

İlerde yapılması gereken tasnif çalışmalarında mevcut defterlerin Osmanlı Arşivlerindeki benzerleriyle mukaye-
se olunması böylece eksikliklerin giderilmesi, harap ve okunmayacak dercede zarar görmüş olan malzemenin de bir 
ölçüde gün yüzüne çıkarılması mümkün olabilir.

Mevcut defterlerin diğer kısmı da Pasaport ve vize defterleri, ölüm kayıtlarının tutulduğu vefeyat defterleri, de-
mirbaş defterleri vb. Bugünde elçilikte mutad olarak tutulan benzeri kayıtların yapıldığı defterlerdir.

1938 yılından sonraki döneme ait defterdee yine aynı arşivde karışık halde bulunmaktadır.
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c.Diğer Malzemeler

Büyükelçilik arşivinde Cumhuriyet Devrine ait 10 kadar duvar haritası mevcuttur. Bunlar da kısmen eskimiş ve 
yırtılmış durumdadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarına ait üç adet siyah-beyaz fotoğraf albümü mevcuttur.
Altmışlı yıllara ait 30 adet plak vardır. Bunların 26 sı 33 lük, diğer dördü ise daha küçük çaptadır.Henry Milo As-

sociates, New York firmasına  Türkiyenin ve türk insanlarının tanıtımı için hazırlattırılmış olan 26 büyük plakın dışın-
da geri klan dört plakta BBC yapımıdır. Ve üzerlerinde “The Turkish Ambaşsador and Dr.Russel Brock” notu yazılıdır.

Ellili ve altmışlı yıllara ait 20 kadar fotoğraf, slayt ve flim kutuları mevcuttur.
Eski tarihlere ait resmi gazete nüshaları, dergiler ve muhtelif konularla ilgili raporlar, antlaşma dosyaları vs.mal-

zemelrin de sayım ve dökümlerinin yapılması gerekir.

Dilek ve Öneriler

Londra Türk Arşivi’nde daha ayrıntılı ve kapsamlı sonuçlara ulaşabilmek için daha uzun süreli bir araştırma 
yapılması gerekir.

Şahsi izlenimlerime göre:
1.Arşivde ne oranda fire olduğunun doğru tesbiti ancak defter tasnifinin yapılmasına ve daha önce belirttiğim 

Osmanlı Arşivi ve diğer resmi arşivlerde inceleme ve mukayese yapılmasına bağlıdır.
2.Kayıp belgelerin bir kısmı Türkiye‘den bazı makamlar tarafından istenmiş ve tekrar yerine konmamış olabilir. 

Bunun tesbiti için de Sayın Şimşir‘in rapor tarihi olan 11 Ekim 1974 tarihinden önceki arşiv kayıtlarının incelenmesi 
böyle bir teslim ve tesellümün olup olmadığının ortaya çıkarılmasının araştırılması gerekir.

3.Bu kadar çok sayıda belge arasında, ferman, berat, nisan vb. -manen olduğu kadar maddeten- de kıymetli ev-
rakın olmaması son derece düşündürücüdür. Belli kişilere nisan verilmasi ile ilgili çeşitli yazılar mevcut igen orjinal 
nisan ve beratlarlar neden yerinde bulunmamaktadır? İlgili kişilere verilmiş olduğu söylenebilir. Ancak yerlerine 
ulaşmamış bir iki örnekte mi kalmaz. Bu konu araştırılmalıdır.Kısa ve uzun vadede yapılması gereken önemli işleri şu 
şekilde özetlemek mümkündür:

1.1836-1938 yılları arasına ait takriben, 1 milyon belge ve 150 civarında defterin yer aldığı Londra Sefaret Arşivi, 
İstanbul`daki Osmanlı Arşivleri`nden sonra  fevkalade önemli bir diğer arşivimizdir.

2.Mevcud arşiv depo olarak yetersiz ve sağlıksızdır. Her ne kadar belgeler kutulara konularak muhafaza olunmuş 
ise de, kutular içinde yer alan önemli bir miktar belge erimiş ve zarar görmüş durumdadır.

3.Bu koşullar altında tasnif çalışmalarının yapılması ve arşiv malzemesinin araştırmacılara açılması imkansızdır. 
Daha geniş mekana, Osmanlıca, fransızca ve ingilizce bilen çok sayıda elemana ihtiyaç vardır.

Yapılacak en makul ve mantıklı çalışma: Bir an evvel, arşiv malzemesinin kesin sayımı ve dökümü yapıldıktan 
sonra Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivlerine gönderilmesi ve tasnif işlemlerinin orda yapılmasıdır.

4.Belgelerin çürüme ve erimeye karşı korunması için modern havalandırma sisteminin kurulması gerekir.
5.Arşivin iç kısmında yer alan bölmelerde yer alan, defterlerin konulmuş olduğu raflar, duvardan nem ve şu 

almıştır. Bu nedenle bazı defterler okunamayacak derecede çürümüş vaziyettedir. Bu bölmelerin bir an evvel temiz-
lenmesi, daha uygun hale getirilmesi, mevcut defterler ve diğer malzemelerin kesin envanterinin çıkarılması gerekir.

6. Ermeni Sorunu, Kıbrıs Sorunu gibi günümüz Türkiye`sinin de başta gelen sorunlarından olan fevkalade önemli 
bir çok mesele ile ilgili çok değerli belgelerin yer aldığı sözkonusu arşivin, beklemeye tahammülü yoktur. Acil önlem 
alınması gerekir.

ÖZET
Bu makale esas olarak Şubat-Mart 2001 döneminde Londra Türk Büyükelçiliği Arşivi’nde yapmış olduğum araş-

tırma ve incelemelere dayanmaktadır. Yazının kısa bir özeti aynı yıl içinde rapor halinde yetkili makamlara arzedilmiş 
ve bu önemli arşivin, bir an önce, tasnif işlerinin tamamlanarak ilim aleminin hizmetine sunulabilmesi amacıyla, 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapılması teklif olunmuştur. Makale kapsamında arşivde yer alan belge 
özetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi maksadıyla, Türk-İngiliz İlişkilerinin tarihçesinin Atatürk’ün ölüm tarihi olan 
1938’e kadar olan dönemi üzerinde ana hatlarıyla durulmuştur.

Arşiv malzemesininin (1836-1938) yılları arasıyla sınırlandırılıp, değerlendirilmesinin nedeni, yetmişli yıllarda 
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Sayın Bilal Şimşir tarafından, belgeler üzerinde (arşivdeki fihrist, gelen-giden evrak vs. defterlere dokunulmamış) ya-
pılmış olan genel envanter ve tasnifin bozulmaması düşüncesidir. Böylece Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş olayları 
ve kronolojisi de takip edilmiştir.

Makale üç bölümden oluşmaktadır:
Birinci bölümde, Türk-İngiliz ilişkileri ve Londra Büyükelciliği‘nin tarihi sürecine genel olarak temas edilmiş, 

iki ülke arasında, 1580-1938 yılları arasında gerçekleşmis olan siyasi, ekonomik ve idari konulara işaret olunmuştur.
İkinci bölümde, Sefaret Arşivi ve arşivde bulunan belge, defter vs. malzemeler, yapılması gereken çalışmalar, dilek 
ve öneriler üzerinde durulmuştur.Üçüncü bölüm; belgelerin saklandığı kutu numaraları, tarih ve özetlerinin yer aldığı 
belge listelerinden oluşmaktadır. Daha önce hazırlanmış olan envanter, birkaç yıllık dönemler halinde birleştirilerek 
özetlenmiş, gözden geçirilen bazı dosyalarla önemli ilaveler yapılmıştır.

Sonraki yıllarda;tarafımca bu konuda Türkiye ve İngiltere’de iki ayrı makale yayınlanmış ve Londra Türk Sefaret 
arşivinin önemine dikkat çekilmiştir. 10 yıl kadar önce de söz konusu arşivin önemli bir kısmı Osmanlı Arşivleri’ne 
intikal ettirilmiştir.Dışişleri Bakanlığı ile birlikte bir ortak çalışma başlatılmış ve arşivin tasnifi tamamalanan kısmı 
araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Umarım en kısa sürede tasnif çalışmaları tamamlanır ve tüm belgeler araştır-
macıların hizmetine sunulmuş olur.

Londra Türk Büyükelçiliği Arşivi, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet Devri açısından oldukça zengin ve önemli 
belgelerin yer aldığı tarihi bir arşivdir.Bu nedenle sadece Türk tarihi çalışmaları için değil, dünya tarihi açısından da 
büyük önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Londra Büyükelçiliği, Osmanlı Arşivleri, Musurus Paşa, 
Sultan Abdülaziz

ABSTRACT
This article is mainly based on the research and examinations I conducted in the Turkish Embassy in London 

during February-March 2001. A short summary of the manuscript has been submitted to the official authorities in the 
same year and it is proposed to cooperate with the General Directorate of State Archives in order to make this import-
ant archive available to the scientific world as soon as possible.

The article outlines the history of Turkish-English Relations until 1938, the date of the death of Atatürk, in order 
to better understand the abstracts of the documents in the archive.

The reason for limiting the evaluated archive material between years 1836 and 1938 is the idea of not to disrupt 
the general inventory and classification, which was made by Mr. Bilal Şimşir in the seventies, on the documents (the 
index in the archives, inbound and outgoing documents, etc. were not touched). Thus, the transition from Ottoman to 
Republic era and chronology were also followed.

The article consists of three parts:
In the first part, the Turkish-British relations and the historical process of the London embassy were touched in 

general and the political, economic and administrative issues between the two countries between 1580-1938 were 
pointed out. In the second part, the Embassy Archive and the documents in the archive, studies, wishes and sugges-
tions are emphasized. Third part consists of lists of documents containing the relavant box numbers, document dates 
and summaries. The previously prepared inventory was summed up into several years’ periods and summarized, and 
important additions were made with some reviewed files.

In the following years, by me by two separate articles published in this issue of Turkey and the United Kingdom 
and the Turkish Embassy in London has drawn attention to the importance of archives. 10 years ago, a significant 
portion of the said archive was transferred to the Ottoman Archives.A joint work was initiated with the Ministry of 
Foreign Affairs and the part of the archive which was completed was presented to the service of the researchers. I hope 
that the classification works will be completed as soon as possible and all documents are presented to the researchers.

The Archives of the Turkish Embassy in London is a historical archive of rich and important documents for both 
Ottoman and Republican Era. Therefore, it is important not only for Turkish history studies but also for the studies 
about World history.

Key Words: Ottoman Empire, Turkish Embassy in London,Ottoman Archives, Musurus Pasha, Sultan Abdulaziz
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EKLER

Londra Büyükelçiliği Arşivi Belge Tasnifi Özet Kataloğu (1836-1938)13

KUTU YIL KONU

1 1836-1840

Büyükelçi Reşit Bey ile Babıali arasındaki yazışmalar,
Palmerston’un, İsveç Elçisinin vs.kişi ve kuruluşların yazışmaları (1836-37)
Sarim Efendi’nin İstanbul ve Paris Sefareti başta olmak üzere dahili ve harici değişik kurumlarla yaptığı 
yazışmalar. Palmerston’dan Osmanlı Büyükelçiliğine gönderilmiş yazılar (1838)
1838 Türk –İngiliz Ticaret Andlaşması (Balta Limanı Andlaşması)
Mısır Meselesi ve Londra Andlaşması. 

2-5 1841-1845

Londra Boğazlar Andlaşması (13 Temmuz 1841)
Lübnan Bunalımı gibi önemli  konularla ilgili Fuat ve Ali Efendilerle Hariciye Nezareti’nin  yazışmaları. 
İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile Osmanlı Sefiri Ali Efendi arasında karşılıklı yazışmalar.
Atina sefiri Musurus Bey ile Londra Sefiri Ali Efendi arasında Yunan Sorunu ile ilgili yazışmalar. (1844)

6 1851

İngiltere’de kabine değişiklikleri
Mısır Sorunu ile ilgili yazışmalar.
Kahire-İskenderiye Demiryolu konusu.
Babıali’nin İngiliz ve Fransız şirketlerinden borç alması.
Macar mültecileri sorunu,
Musurus Bey’in Londra Büyükelçiliğine atanması.
Dünya sergisi: Osmanlı Devleti ve Mısır’ın bu sergiye katılması.
Fransa’da Louis Napoleon’un imparatorluğunu ilanı ve Türk-Fransız ilişkileri. 

7 1852 Fransız ve İngiliz Şirketlerinden borç alma meselesi, Mısır meselesi, tütün işi ve tütünden vergi alınması 
konusu, konsolosluklarla yapılan yazışmalar, İngiltere’de kabine değişikliği.

8-18 1853-56

Sinop Baskını ve Osmanlı donanmasının yakılması, İngiltere’den cephane siparişi, Kırım Savaşı, Borç 
anlaşmaları, Çar I.Nicola’nın ölümü ve yerine II.Alexsandr’ın geçmesi, Köstence Kanalı (Abdülmecid 
Kanalı) Projesi, İstanbul-Belgrad Demiryolu Projesi, Eflak-Şumnu telefon hattı, İstanbul hükumeti ve 
yabancı elçilikler, çeşitli görevlilere verilen nişanlar, gemi ve vapur siparişi, Kırım Savaşının sonu ve 
Paris Konferansı, matbaa vs. teknik malzeme siparişi, Kraliçe Victoria onuruna balo düzenlenmesi, Ban-
kalarla vs. mali konularla ilgili düzenlemeler, Islahat fermanı’nı ilanı, Eflak-Boğdan, Belgrad Sorunu, 
Çeşitli ulaşım ve imar faaliyetleri ile ilgili düzenleme ve anlaşmalar, İngiltere’deki Osmanlı öğrencileri 
ve işçiler.  

19-36 1856-59

Süveyş Kanalı meselesi, İngiltere’den silah ve gemi siparişi, denizcilik alanında yeni düzenlemeler, 
Eflak ve Boğdan Meselesi, Karadağ, Nablus meseleleri, Çerkezistan’a osmanlı yardımı, İran-İngiliz 
savaşı, Türkiye Milli Bankası, Brezilya ile ticaret anlaşması, eğitim ve kültür alanındaki faaliyetler, 
Demiryolları ve telgraf hatları inşaatları, Osmanlı borçları, Gemicilik ve denizcilik işleri, Fethiye gemisi 
olayı, Müzik aletleri, dikiş makinaları vs. alet ve edevat siparişi, İngiltere ve New York’ta sahte Osmanlı 
paraları bulunması, Cidde olaylarının başlaması, Osmanlı iç politikası ile ilgili gelişmeler, İngiltere’deki 
türk öğrenciler, Arap vilayetleri ile ilgili sorunlar, Fransa-İtalya-Avusturya savaşı, Danimarka ile yapılan 
anlaşma, İngiliz ve Fransız donanmalarının İstanbul önünde demirlemeleri.   

37-43 1860
Osmanlı iç politikası ve reformlar, Türkiye Musevileri, Suriya olayları, Osmanlı toprakları üzerinde ya-
şayan Hristiyan ve diğer azınlıklarla ilgili düzenlemeler, Karadağ, Sırbistan ve Süveyş meseleleri, silah 
ve cephane siparişi, Türkiye Bankası, Anadolu ve Rumeli Demiryolları konusu, gemi siparişleri vs.

44-67 1861-63

Sultan Abdülaziz’in tahta çıkışı, Suriye Bunalımı, Yunanistan’la ilişkiler, Türk-İran sınır problemi, Os-
manlı borçları vediğer mali konular, Lübnan Nizamnamesi ve Fransızların Lübnan’ı boşaltması, Dünya 
Sergisi, Karadağ ve Sırbistan sorunu, Güney Afrika Müslümanlarına İstanbul’dan imam ve kitap gönde-
rilmesi, ticaret işleri, deniz fenerleri ve gemicilik işleri, Osmanlı borçları, Abdülaziz’in Mısır seyahati, 
Fuad Paşa’nın sadrazam oluşu, Arnavutluk meselesi, Tuna Komisyonu, Polanya sorunu, Pamukçuluk, 
bankalar ve faaliyetleri, rutin işlerle ilgili yazışmalar..

13 2000 Yılı itibariyledir.Sonraki yıllarda bu arşiv,öneri ve çabalarımız sonucu İstanbul Osmanlı Arşivlerine ve kısmen Dışişleri Arşiv Dairesi’ne 
nakledilmiş,tasnif çalışmaları başlatılmıştır.Ancak arşivin içeriği açısından faydalı olur düşüncesiyle listeyi buraya ekledim. (nejdet gök)
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68-101 1864-67

Arnavutluk Meselesi, Eflak-Boğdan, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Tunus, Mısır ve Süveyş konuları, 
demiryolları ve telgraf hatları, askeri ve teknik malzeme siparişleri, borçlar konusu, gemi siparişi, Abdü-
laziz için yat siparişi, nişân ve madalyalar, Capetown’da Osmanlı Başkonsolosluğu, İran’la anlaşmazlık, 
Çerkez göçmenleri, Protestan misyonerler, gemi ve vapur siparişleri, Şark meselesi, Bulgar sorunu, 
Mısır Hidivi’nin Avrupa gezisi, donanma ve denizcilik işleri, çeşitli mali konular.

102-
122 1868-1870

Bulgar sorunu, Romanya meselesi, Karadağ, Sırbistan, Yunanistan, Girit, Lübnan, Mısır meseleleri, 
Osmanlı borçları, demiryolları ve telgraf hatları, pamuk tarımı, madencilik, donanma ve denizcilik 
işleri, Hürriyet ve Muhbir Gazeteleri, Mektebi Sultânî (Galatasaray Lisesi)’nin açılması (1 Eylül 1968), 
Osmanlı Vatandaşlık Kanunu, Elçilik ve konsolosluklar, Balkan sorunları, Redhouse Sözlüğü’nün ha-
zırlanması ve sultana sunulması, eğitim alanında yoğun faaliyetler ve yurtdışındaki öğrenciler, Maarif-i 
Umumiyye Nizamnamesi vs.

123-
153 1870-1874

Mısır  Sorunu, demiryolları ve telgraf hatları, borçlar meselesi, donanma, Beyoğlu yangını, nişân ve 
madalyalar, Fransa’da yeni rejim, Londra Konferansı, Tunus Konsolosları sorununun devamı, Balkanlar, 
öğrenci ve vatandaşlar, Bahreyn Sorunu, posta hizmetleri, Museviler, Ermenilerin faaliyetleri, tütün re-
jisi, madenler, Londra’da Dünya Sergisi, Haliç köprüsü projesi, Osmanlı PTT Teşkilatı’nın ıslahı, kinin 
siparişi, Osmanlı aleyhine yayın yapan “Levant Herald” gazetesinin geçici olarak kapatılması,Belçika 
Kralı ve İran Şah’ının Londra ziyareti, Orta Asya Hive Hanlığı sorunu, Acin (Sumatra) Müslüman Dev-
leti sorunu, Mahmut İsmail Han, milletler arası ölçü ve ayarlar bürosu, tonaj konferansı, tarihi eserlerin 
İngiltere’ye kaçırılması konusu.

154-
180 1874-1876

Ermeniler ve Yahudiler, Balkan sorunları, hariciye Nezareti Haber Bülteni, Sırbistan, Mısır ve Süveyş, 
Tunus sorunları, donanma ve askeri siparişler, sağlık ve karantina, posta hizmetleri, patent konusu ve ka-
nunu, ticaret anlaşmaları, İngiliz basını, Brüksel Konferansı, Osmanlı borçları, gayr-i müslim azınlıklar; 
Ermeniler ve Süryaniler, Malta müslümanları, köle ticaretine karşı savaş, Osmanlı topraklarında yeni 
reformlar, II.Abdülhamid’in tahta çıkışı, Midhat Paşa’nı sadarete gelişi, Kanun-i Esasi’nin ilan edilmesi, 
nişanlar ve madalyalar, Şark Meselesi, Bosna-Hersek ayaklanması, İstanbul Konferansı, Selanik Olayı, 
azınlıklar sorunu, basın meselesi, borçlar, donanma ve denizcilik işleri.

181-
220 1877-1883

Osmanlı Parlementosu’nun açılışı, Osmanlı-Rus Savaşı, çeşitli konularda İstanbul’ gönderilen rapor 
ve telgraflar.,şark meselesi, nişân ve madalyalar, Ayestefanos Andlaşması, Sırbistan ve Bosna konula-
rı, Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine geçişi, borçlar, gümrükleri ıslahı, maden işleri, konsolosluklar, Bulgar 
zulümleri ve Türk göçmenleri, Karadağ sorunu, Yunan sorunu, Romanya, Suriye sorunları, azınlıklar 
konusu, Anadolu’da ıslahat konusu, Bahriye ile ilgili meseleler, Köle Ticareti ile ilgili sözleşme, Patent 
konusu, Doğu Anadolu’da ıslahat ve Ermeniler, Fransızlar’ın Tunus’u işgali, basın ve siyasi haberler, 
tarım aletleri siparişi, Mısır  ve diğer siyasi sorunlar, madencilik, Tuna Konferansı, sağlık işleri.   

221-
266 1884-1890

Mısır sorunu, Sudan sorunu, Balkanlar, Kıbrıs, Kutsal Yerler Meselesi, madenler, posta işleri, sağlık ve 
karantina işleri, basın konusu, nişân ve madalyalar, Afganistan, Musurus Paşa’nın emekliye ayrılması 
ve Rüstem Paşa’nın Londra sefirliğine atanması, Yunanistan’da Türk emlakı, İtalya ve Afrika’daki işgal 
faaliyetleri, Roma Sağlık konferansı, denizcilik işleri, Batum sorunu ve Rusya, Ümit Burnu Müslüman 
Mezarlığı konusu, basın, kabotaj konusu, Yıldız sarayı ile yapılan yazışmalar, Osmanlı borçları, donama 
için torpil siparişi, Haydarpşa-İzmit Demiryolu Hattı, Milletlerarası Şeker Konferansı, konsolosluklarla 
yapılan yazışmalar, patent kanunu, Ermeni sorunu, Girit sorunu, Genç Osmanlılar Cemiyeti ve faaliyet-
leri, Güney Afrika’da Osmanlı Mektebi, Japonya sularında batan Ertuğrul Gemisi, Fener Patrikhanesi 
vs. çeşitli yazışmalar. 

267-
314 1891-1896

Pâdişâh ve saray, çeşitli protokol işleri, İngiliz makamlarıyla ve İstanbul’la yapılan yazışmalar, Osmanlı 
borçları, İngiliz basını ve Ermeni sorunu, Mısır meselesi, İngili Ticaret odasıyla yapılan yazışmalar, De-
miryolları, Güney Afrika’daki Osmanlı Mektebi, askeri siparişler, Yemen, Kızıldeniz, Lübnan, Magrib 
ve Fas sorunları, basın konusu ve “La Turquie” gazetesi., tiftik keçisi yünlerini dokumak için makine 
siparişi, Ergani bakır madenlerinin satışı, “Hürriyet” gazetesinin kovuşturulması, Çin –Japon Savaşı, 
İngiltere-Kongo anlaşması, Maden işleri, Boraks ve Krom madenleri, Woking camii, Londra müslüman 
mezarlığı, “Jön Türkler” konusu, Büyükelçi Rüstem Paşa’nın ölümü ve Kostaki Paşa’nın Londra Bü-
yükelçiliğine atanması, Cidde olayı, Liverpool Müslüman Cemaati, Uluslar arası Demiryolu Kongresi, 
Baltık Kanalı’nın açılması, “Alliance Evangiligne” teşkilatının faaliyetleri.. 
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315-
360 1896-1900

Mısır, Ermenı sorunları, İngiltere’nin politikası, Encümen-i İslâm vs. konularda Sefaret-Yıldız arası 
yazışmalar, basınla ilgili konular, Girit sorunu, Sudan Seferi, “Mavi Kitaplar”, ticaret ve sanayi konuları, 
Osmanlı Mektebi konusu, elektrikli tramvaylar, Girit ve Makedonya sorunları, maden ve demiryol-
ları konusu, şark meselesi, padişah aleyhinde kampanya ve tiyatro oyunları, muhtemel Avrupa savaşı 
hakkında bir broşür, Yunanistan’’n savaş tazminatı konusu, siyasi suçlular, Uzak Doğu sorunu, Ergani 
Bakır madenleri, Osmanlı öğrencileri, Kıbrıs vakıfları, Balıkesir Depremi ve yardım kampanyası, ticari 
ve mali konular, Pâdişâh aleyhtarı yayınlar ve faaliyetler, devam eden siyasi sorunlar, Osmanlı borçları, 
“Jön Türkler” ve faaliyetleri, Pâdişâh ve saray için siparişler, British Museum’da sergilenecek bazı eser-
ler, Hidiv Abbas Paşa’nın Londra gezisi, yasak maddelerin Osmanlı ülkesine sokulması, Çeşitli anlaşma 
ve sözleşmeler, İslâm Dünyası, Hicaz Demiryolu, Haç ve veba hastalığı..    

361-
415 1901-1905

“Jön Türkler” ve pâdişâh aleyhine yayın yapan “Osmanlı”, “Dolap” vs. diğer gazeteler, Makedonya Ko-
mitesi, Mısır’da kurulan İttihad-ı Arab Komitesi, suçluların iadesi anlaşması, Kraliçe Victoria’nı ölümü, 
Osmanlı Devleti aleyhindeki “Secrets of the Harem” piyesi, İstanbul Depremi, Girit, Yemen ve Kuveyt 
sorunları, sağlık ve ticaret anlaşmaları, Hicaz Demiryolu, Yıldız Sarayı ile yazışmalar, Dr.Theodor 
Herzl, siyasi raporlar ve haberler, Ermeni Komitacıları ve sultana suikast hazırlıkları, Kıbrıs vakıfla-
rı, maden işleri, Emlak-ı Hümâyûn konusu, Bulgar Ayaklanması, Bağdad Demiryolu, Basra Körfezi, 
Donanma için Kruvazör siparişi, çeşitli konularda yayınlar, salnameler ve broşürler, Yeni Pul Kurumu, 
Sultan Murad’ın ölümü ve yankıları, Pan-İslâm Derneği, Kalpazanlık olayları, Sultan II.Abdülhamid’e 
yapılan suikast, Bulgaristan ve Doğu Rumeli Türklerine yapılan zulümler, “Mavi Kitaplar”, Kıbrıs ve 
Girit sorunları, gümrük vergilerinin arttırılması, silah kaçakçılığı işleri, nişân ve madalyalar, protoköl 
işleri, idari işler, Çin-Japon savaşını izlemek üzere Pertev Paşa’nın Mançurya’ya gönderilişi..

416- 
471 1906-1910

 II.Abdülhamid’e yapılan suikastın  İngiliz Basını’ndaki yankıları, andlaşmalar, sözleşmeler, siyasi 
sorunları devamı, Büyükelçiliğin yeni binaya taşınması (Portland Place), vatandaşlık işleri, Türk bakır 
madenleri, İşkodra Depremi için yardım toplanması, Bristol Sağlık Kongresi, çeşitli konularda bilgi ve 
rapor talepleri, Demiryolları, Ermeni sorunu, Türk-İran sınır olayı, Hicaz Demiryolu, Milletlerarası Yük-
sek Adalet Mahkemesi’nin kurulması, Meşrutiyet’in ilanı ve Meclis-i Mebusan’ın açılması, Bulgaris-
tan’ın bağımsızlığını ilan etmesi, Bosna-Hersek meselesi ve Osmanlı-Avusturya ilişkilerinin gerginleş-
mesi, Manchester’de Osmanlı Ticaret Odası, nişân ve madalyalar, Pan-İslâm Derneği, İngiliz Denizcilik 
Okulu hakkında bilgi istenmesi, 31 Mart Ayaklanması ve Hareket Ordusu, Yeni padişahın tahta çıkışı ve 
basın toplantısı,
Osmanlı Milli Marşı, Osmanlı sanayi malları ve ihracat işi, İstanbul Milli Bankası, Bayındırlık hamle-
leri, haber bültenleri ve İngiliz basını, Hariciye Nezareti’nin Islahı, Tevfik Paşa’nı Londra Sefirliği’ne 
atanması, Londra’da oturan Osmanlı vatandaşları, Avrupa’daki Osmanlı öğrencileri, İstanbul’u ziyaret 
eden Hind Heyeti, Afganistan ve afganlıların vatandaşlık durumları, Osmanlı Anayasası, Trablusgarb 
sorunu, staj için yurtdışına gönderilen Türk subayları, Armstrong silah fabrikalrında staj görmek üzere 
İngiltere’ye gönderilen Türk ustaları, donanma için yardım kampanyaları düzenlenmesi, Kral VII.
Edward’ın ölümü ve George V’in tahta çıkışı, İngiliz seçimleri, Anonim Şirketler kanunu, Milletlera-
rası Ticaret Odaları Kongresi ve Osmanlı Hukümeti’nin çağrılmaması, Biga Sergisi, Osmanlı Ticaret 
İstatistikleri, Bayındırlık işleri, Tramvay imtiyazları, Deniz Fenerleri, Hilal-i Ahmer Cemiyeti, Jandarma 
Teşkilatı’nın Islahı, Tensikat Kanunu ve Osmanlı Mevzuatı, Güney Afrika Göç Kanunu ve Osmanlı 
vatandaşlarına etkisi, Hicaz Demiryolu madalyaları, nişân ve madalyalar, Arşivlerin ıslahı meselesi.            

471-
533 1911-1914

Trablusgarb Savaşı ve yankıları, Balkan sorunları, Mısır sorunu, Türk-İran sınır problemi, Kıbrıs, Türk-
Rus İlişkileri, Bağdad Demiryolu, Kuveyt sorunları, İngiliz Basınında Türkiye, İç politikada gelişmeler, 
Osmanlı Patent Kanunu ve Temettü vergisi, İngiliz-Amerikan anlaşması ve silahların azaltılması konusu, 
Büyükelçi Tevfik Paşa’nın özel yazışmaları, mali ve ticari konular, kongre ve konferanslar, çeşitli huku-
ki konular, Güney Afrika Müslümanları, Londra Camii, İngiltere’de staj gören Türk subayları, donanma 
için yeni siparişler, Hicaz Demiryolu, Trablusgarp savaşı ve Hindistan Müslümanları’nın Kızılay’a 
yardımları, Balkan sorunu ve savaşı, Arabistan, Kızıldeniz, Yemen meseleleri, Osmanlı Bankası, Türkiye 
Bankası, Genel olarak İngiliz politikası, Arşivlerin ıslahı işi, konsolosluk işleri, Osmanlı vatandaşları-
nın Güney Afrika’ya göçleri, Osmanlı makamlarının çeşitli konularda bilgi istekleri, Bayındırlık işleri, 
sağlık işleri, Osmanlı Seyr-i sefain Şirketi’nin vapur siparişleri, Ermeni Sorunu ve Süryaniler, Doğu 
Anadolu’da Reform Konusu, Hind Müslümanları ve diğer yerlerden Kızılay’a yardımlar, Güney afrika 
Müslümanları, Balkan sorunları, Yunan mezalimi ve Türk göçleri, Ege adaları meselesi, Hakkı Paşa 
Heyeti ve Türk-İngiliz görüşmeleri, Musul petrolleri, Basra Körfezi, Reşadiye ve Osmaniye zırhlıları.     
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534-
567 1921-26

Mustafa Reşit Paşa’nın Londra mümessilliğine atanması, Sevr Andlaşması’nın değiştirilmesi teşebbüs-
leri, I.İnönü sonrası gelişmeler, İstiklal Harbi, Londra Konferansı, Yunan ordusunun 10 Temmuz’da 
saldırıya geçmesi ve Afyon, Kütahya ve Eskişehir’in işgali, siyasi haberler ve raporlar, Anadoludaki 
mücadele ve İngiltere, Yunan Taarruzu ve Hind Müslümanları’nın Kızılay’a yardımları (Temmuz 1921), 
Sakarya Zaferi (23-Ağustos-13 Eylül 1921) ve yankıları, askeri ve siyasi haberler, Ankara Andlaşma-
sı’nın yankıları, Yunan Başkumandanı’nın Avrupa gezisi, Siyasi haberler (Kasım 1921), Türk-Yunan 
mütarekesi için arabuluculuk haberleri, İngilizler’in elindeki Türk savaş esirlerinin listesi ve ölenlerin 
mallları, Paris Konferansı hazırlığı, İzzet Paşa’nın Londra ziyareti (Mart 1922), Yunanlılar’ın İstanbul 
Rumlarından asker almaları, Yunan donanmasının Samsun’u bombalaması, İstanbul Hükumeti’nin 
İngiltere’den borç isteme çabası, Yunanistan’ın İstanbul üzerine yürüme tehdidi, Damat Ferid Paşa’nın 
Lord Curzon’la görüşmesi, Fethi Bey’in Londra ziyareti, Büyük Taarruz (26 –30 Ağustos 1922) ve 
Yunanlılar’ın geri çekilmesi ve yenilgileri ile ilgili yankılar, Türk-İngiliz gerginliği, Mudanya Mütare-
kesi (11 Ekim 1922), Trakya sorununun halledilmesi ve Tütk yönetimine geçirilmesi (26 Kasım 1922), 
Lozan Konferansı hazırlığı, Bağdad demiryolu, Musul sorunu, Lozan Barış Anlaşması (23 Temmuz) nın 
İngiltere tarafından onaylanması konusu, Halifeliğin ilgası ve yankıları (3 Mart 1923), Tevhid-i Tedrisat 
Kanunu (4 Mart 1923), Şer’iyye Mahkemelerinin kaldırılması ve adaletin tek elde toplanması (8 Mart 
1923), Çeşitli siyasi ve mali konular, Mısır Sorunu, Askeri haberler, bilgi istekleri, Prof.Toynbee’nin 
Türkiye’de görevlendirilmek istenmesi, genel af, Ermeni meselesi,  Galata köprüsü işi, Musul sorunu, 

Şeyh Said Ayaklanması (13 Şubat 1925), Sultan Vahdeddin ve yüzellilikler, Fener Patriği’nin sınırdı-
şı edilmesi, Gazi’nin ünvanı (1925), ekonomik ve ticari işler, Türkiye’de kurulacak şeker fabrikaları, 
Anglo-Türkish Society, Amiral Hikmet Paşa’nın İngiltere gezisi ve yüzer havuz satın alınması işi, Savaş 
esirleri meselesi, Türkiye’ye çağrılan yabancı uzmanlar, polis vs. çeşitli teşkilatlar hakkında İngilte-
re’den mevzuat istenmesi, Milli Bayramlar (1925), İzmir Suikastı ve Rauf Bey, Yüzellilikler, Büyükelçi 
Ferid Bey’in özel yazışmaları, Milletlerarası Radyo-Telgraf Sözleşmesi, türk tütünleri, hukuki işler, 
İngiltere’de matbaacılık öğrenimi yapılması, Türk Tayyare Cemiyeti ve Piyangosu vs.idari ve çeşitli 
siyasi konular.  

568-
603 1926-1929

İngiliz Eğitim istemi hakkında inceleme yapılması, Cumhurbaşkanı Atatürk , Mısır Kralı Fuad’ın Londar 
gezisi, Irak ve Türk-İngiliz ilişkileri, İngiliz-Sovyet İlişkileri, İngiliz-Fransız ilişkileri, Churchill’in İtal-
ya gezisi (1927), İngiliz iç politikası, Türkiye’nin ekonomik durumu, çekirge sorunu, Borasit madenleri, 
Banknot bastırılması ve Evrak-ı Nakdiye Komisyonu, Eğitim işleri, Uçak ve Havacılık işleri, Gemicilik 
işleri, Çanakkklae Savaşları hakkında çevrilmek istenen filmle ilgili yazışmalar (1927), Hava Hukuku 
Konferansı, İzmit Körfezi, Yüzellilikler, Milano görüşmesi, İngiliz-Japon ilişkileri, Afganistan’da darbe, 
Mısır sorunu, Kellog Paktı, İtalya ve Balkanlar, Silahların azaltılması sorunu, İngiliz Dominyonları, ba-
sın meselsi, Ege adaları, İstanbul Unkapanı Köprüsü, Türk alfabesi’nin kabül edilmesi (1 Kasım 1928), 
Çocuk Esirgeme Kurumu, Ermeni göçmenleri, sağlık işleri, İngiltere’de eğitim gören Türk Pilot, subay 
ve öğrenciler, Oryantalistler Kongresi ve Köprülü Fuad (1928), “Türkey: Today” kitabı ve yazarı (1928), 
Trotzky’nin İstanbul’a sığınması,  Rusya’ya giden İngiliz heyeti, tarihçi Arnold Toynbee’nin Türkiye 
gezisi, çeşitli kongreler, İngiltere’deki Türk konsolosları, Uçak sergisi...

604-
677 1930-1933

Hindistan’da siyasi gelişmeler, kongreler, çeşitli anlaşma ve sözleşmeler, Siyam Prensi’nin Türkiye ge-
zisi, çeşitli konularda bakanlıklarla yazışmalar, fahri konsolosluklar, İran sanatı sergisi, Güney Afrika’da 
Türk vatandaşları, kişisel alacak davaları, Kudüs İslâm Kongresi ve Hilafet meselesi, Milletler Cemiyeti, 
Başbakan İsmet Paşa’nın Atina ziyareti, afyon ve pamuk konusu, İngiliz basınında Türkiye, İngiliz-Fran-
sız Güven Paktı, Tuna Devletleri Birliği, İngiliz bsınında Irak ve Kürtler, Dünya İktisat Kongresi, 
Kiliseler Konferansı, uyuşturucu maddeler konusunda yapılan anlaşma, İzmir ve İzmit Limanları, Hicaz 
Hükumeti-Türkiye ilişkileri, yeni Türkiye haritası. Bazı yer adlarının değiştirilmrsi (1932), Orta Asya 
Tarihini Araştırma  Kongresi (1932), Türk Dil Kurumu’nun kurulması (15 Nisan 1932) Piri Reis Haritası 
ve “İllustrated London News” Dergisi, eğitim ve kültürel faaliyetler, İran Petrolleri konusu, Mançurya 
sorunu, Ottowa Konferansı, Mr.Armstong’un “Bozkurt” (Grey Wolf) adlı kitabı  (1932-33), Ankara’da-
ki Mısır elçisinin fesinin Atatürk tarafından çıkartılması olayı, Cumhuriyyet’in 10.yılı kutlamalarının 
İngiliz basınındaki yankıları, boğazlar sorunu, Rauf Orbay’ın yurtdışı faaliyetleri, İlgiliz dış politakası, 
Dörtler Paktı, İrlanda konusu, Amerika, Sovyetler Birliği, İran, Afganistan, Filistin, Mısır, S.Arabistan, 
Irak meseleleri, Kongreler ve konferanslar, Dünya İktisad Kongresi, Milletlerarası Buğday Konferansı, 
Fındık vs. tarım ürünleri ile ilgili nizamnameler, hayvancılık ve tarım alanında yeni atılımlar, Büyük 
Britanya İslâm Derneği, Havacılık işleri.. 
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678-
718 1934-1936

Cumhurbaşkanı Atatürk ve Türkiye dış politikası, siyasi servis raporları, diğer ülkelerle ilişkiler, Balkan 
Paktı, Amerika, Sovyetler Birliği, Hindistan, Arap Ülkeleri meseleleri, Doğu Türkistan ayaklanması ve 
Çin mezalimi (1934) , Türk-İngiliz Ticareti, İzmir Fuarı, İstanbul liman Nizamnamesi (1934), Türki-
ye’de yatırım yapma teşebbüsleri, Sınâî Mülkiyet’in Himayesi Konferansı (1934), Deniz Konferansı, 
“Gülcemal” ve “Reşit Paşa” gemilerinin kira ücretleri, İngiltere’den çağrılan uzmanlar, öğretmenler 
(1934), basın özetleri, Çanakkkale’yi ziyaret eden eski muharibler, Fethi Okyar’ın Büyükelçi olarak 
atanması, konsolosluklarla yapılan yazışmalar, resmî para kuru, Shakespeare’nin doğum yıldönümü, 
şifreli yazışmalar, siyasi raporlar, Türkiye hakkında bir film hazırlanması işi, Londra’da Türk Tekel 
sigarasının imali ve satışı, Türkiye’de petrol arama kanunu, silah ticareti, ordu için silah siparişi, fahri 
konsolosluklar, zararlı kişiler ve polisiye tedbirler, Türkiye’de öğretmenlik yapmak isteyen Miss Goyer, 
Ankara’ya davet edilen Amerika’lı öğretmenler (1935), eski tutsaklar ve vatandaşlar, Kızılay, Türk-İn-
giliz Adlî anlaşması, Türkiye-Hollanda ilişkileri, Londra’da yapılacak Halk Oyunları Şenliği, Londra 
at yarışları, terzilik stajerleri, Kıral VIII.Edward’ın tahta çıkışı (1936), Montreux Boğazlar Sözleşmesi, 
Hatay davası, Londra Deniz Konferansı, Milletler Cemiyeti, Ankara’da açılacak Dil-Tarih ve Coğrafya 
Fakültesi için kitap ve bilgi talepleri, çeşitli konularda rapor istekleri, Türkiye’ye geziler, İngiliz eski 
muhariblerinin Çanakkale gezileri, veraset ve alacak işleri.. 

719-
748 1937-1938

Hatay meselesi, hilafetçiler ve saltanatçılar, İngiltere Kralı VI.George’nin taç giyme töreni için İsmet 
İnönü’nün Londra ziyareti (1937), İspanya iç savaşı konusu, ticari ilişkiler, diplomatik muafiyetler, 
konsolosluklar, öğrenciler ve stajyerler, II.Türk Tarih Kongresi (1937), “İstanbul’ın Sırrı” Filmi(1937), 
İstanbul Fotoğrafları, Yeni Türkiye Büyük Millet Meclis binası proje yarışması, bayındırlık işleri için 
İngiltere’den uzman çağrılması, demiryolları için bilgi isteği, İstanbul’da açılacak gazetecilik Enstitüsü 
için bilgi isteği, Maden Tedkik Arama Enstitüsü için rapor talebi vs. kurulması düşünülen kurum ve 
kuruluşlar için rapor talepleri, İngiliz devlet arşivleri hakkında bilgi isteği, İngiliz vakıf teşkilatı, telsiz 
istasyonu ile ilgili raporlar, Atatürk’ün hastalığı ve ölümü, yüzellilikler ve affedilmeleri, Hatay davası, 
İngiliz-İtalyan anlaşması, İngiliz-Alman ve İngiliz-Rus Deniz anlaşmaları, The Times’ın çıkardığı Türki-
ye özel sayısı (1938), T.H.Lawrence hakkında çevrilmek istenen film (1938), İngiltere’den uçak satın 
alınması, Adana havaalanı, sabiha Gökçen için ısmarlanan hava haritaları, Etimesgut Radyo İstasyonu 
üzerinden uçuş yasağı, ticaret işleri ve İzmir Fuarı, İngiltere ile çeşitli sanayi alanlarında işbirliği yapıl-
ması, Almanya’dan Türkiye’ye göç edenler, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi için Dr.Roza Kuiti’nin 
davet olunması, Sağlık Kongresi, Kızılhaç Kongresi, halıcılık işleri, Milletlerarası Binicilik yarışması, 
İngiliz okul kitapları vs. kitap siparişleri, British Museum’dan kitap ve fotoğraf siparişi, Ankara Polis 
Koleji için uzman çağrılması, tütün tarımı ile ilgili tohum ıslah çalışmaları, okullar hakkında bilgi isteği, 
Güney Amerika Devletleri diplomatik teşkilatları hakkında bilgi istekleri, Foreign Office Ticaret Servisi, 
Avlanma ruhsatı ve avcılık, hayvanları koruma derneği hakkında, devlet binalarında yapılacak sığınak-
lar, silolar, harp malülleri vs. konularda bilgi ve araştırma istekleri.  
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JAPON ARŞİV KAYNAKLARINDAKİ OSMANLI COĞRAFYASI 
ÜZERİNE BİLGİLER

Nobuo MISAWA*

1. OSMANLI İMPARATORLUĞU VE JAPONYA 

Japonya, tabii ki Osmanlı coğrafyasının dışındaki bir ülke, daha doğrusu Avrasyanın doğu kenarında olan Uzak 
Doğu ülkedir.  Bu kongrenin ana amcı olan Osmanlı coğrafyasındaki arşiv konuları çok önemli, ama özellikle 20.as-
rında ‘Globalizasiyon’ veya ‘Dünya sistemi’ne göre Osmanlı İmparatorluğu için coğrafyasının dışından bakmak ge-
reklidiye sanırım.

Her ne kadar coğrafya açısından uzak olmasına rağmen günümüz Türkiye’sinin Uzak Doğu ülkeleri ile iyi iliş-
kileri vardır. Fakat, tarih boyunca Uzak Doğu ülkelerinin dünya görüşü içerisinde Osmanlı coğrafyasının ve tarihinin 
nasıl algılandığı net değildir.  Bu bildirimde, Uzak Doğu ülkelerinden birisi olan Japonya, tarih boyunca Osmanlı 
coğrafyası ve tarihini nasıl algılıyordu, Japonların dünya görüşü içinde Osmanlı coğrafyası ve tarihi nasıl değerlen-
dirilmişti gibi sorulara cevap bulmaya; ve Japonların bu kadim bilgilerinin Osmanlı-Japonya veya Türkiye-Japonya 
ilişkilerini nasıl etkilediği üzerine, Japon arşiv belgeleri ve Japonca neşriyatlara dayanarak sunum yapacağım. 

Öncelikle sonucu söyleyecek olursak, tarih boyunca Japonların, Osmanlı (ve Türk) coğrafyası ve tarihi üzerine 
bilgileri, 19. asrın ikinci yarısında önemli biçimde değişmiştir.  Bu da, Japonların dünya görüşünün bu dönemde büyük 
oranda değişmesindendir.  Bu değişimin doğal bir sonucu olarak da, Osmanlı-Japonya veya Türkiye-Japonya ilişkileri 
etkilenmiştir.1

2. JAPONYA’DAKİ RESMİ ARŞİVLER

Başlangıçta Japonya’daki resmi arşivler üzerine kısaca bir tanıtım yapmak istiyorum.  
Bugünkü Japonya’da 4 büyük arşiv vardır;  (1) Japon	Devleti	Arşivi	(National Achives of Japan), (2) Dışişler	Ba-

kanlığı	Dışişleri	Arşivi	(Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs of Japan) (3) Milli	Savunma	Bakanlığı	
Milli	Savunma	Arşivi (National Institute for Defence Studies) (4) Saray	Arşivi (the Imperial Household Archives). Bu 
arşivin her birinde de Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye ile ilgili kaynak malzeme vardır. Ben, Türk-Japon ilişkilerini, 
bilhassa da örneğin 1890 yılındaki meşhur Ertuğrul Fırkateyni faciası üzerine araştırmak için, Türkiye’de Başbakanlık 
Osmanlı Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Deniz Müzesi Arşivi gibi yerlerde, Japonya’da ise yukarıda belirtti-
ğim arşivlerde çalışmaktayım. 

Uzun tarih içinde çeşitli dönemlerdeki muhtelif hükümdarlar tarafından bir çok resmi belge ve defterler hazırlan-
mış ve bunların bazıları günümüze kadar arşivlerde korunmuştur.  Fakat, hem miktar hem de nitelik açısından, 1868 
tarihinde, yani 19. asrın ikinci yarısında kurulmuş olan Meiji Restrasiyonu Hükümeti’nin resmi belge ve defterlerine 
dikkatinizi çekmek istiyorum. Japon tarihi içinde en büyük ve önemli olay, 1868 tarihinden itibaren başlayan Meiji 
Restasiyonu Hareketleri’dir.       

Meiji döneminde Japon hükümet ve bakanlıkları tarafından birçok resmi belge ve defter hazırlanmış ve bu dökü-
manlar uzun süre bakanlıklardaki arşiv bölümünde  muhafaza edilmiştir.  Fakat, 1945 tarihinde II. Dünya Savaşı’nın 

*	 Professor,	TOYO	University,	Faculty	of	Sociology,	Department	of	Socio-Cultural	Studies,	e-mail:	misawa@toyo.jp
1 Türk-Japon ilişkileri üzeine temel bilgiler için, bkz. Nobuo MİSAWA, Türk-Japon	Ticaret	İlişkileri, İstanbul Ticaret Odası, 2011 ; Kiyohoko 

HASEBE, Nobuo MİSAWA, Sinan LEVENT (haz.), Osmanlı	İmparatorluğu	ve	Japonya, TOYO Üniversitesi, 2018.
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sonunda birçok arşiv belgesi kaybolmuştur. 1971 senesinde ise, geriye kalan 530.000 hükümet defteri ve eski bakan-
lıklardaki 600,000 arşiv belgesi toplanarak, resmi bir arşivde muhafaza edilmek üzere, başkent Tokyo’da kurulan 
Japon	Devlet	Arşivi	(National	Archive	of	Japan)’nde toplanmıştır. Burası, tahmin edebileceğiniz gibi, Japonya’nın 
merkezi resmi arşiv kurumudur. 2      

Bundan başka, Dış İşleri Bakanlığı’nda kendi özel kurumsal arşivi olan Dış	İşleri	Bakanlığı	Diplomasi	Arşivi	
(Diplomatic	Archives	of	the	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Japan) vardır.  Bu da, aynı sene, yani 1971 tarihinde ku-
rulmuştur. Burada da, takriben 40,000 tane belge vardır. Bu sayı nispeten azdır, fakat, çok nadir ve önemli belgeleri 
ihtiva eder.3

Milli Savunma Bakanlığı’nda da özel bir kurumsal arşiv vardır. Burası, Milli	Savunma	Arşivi	(National	Insti-
tute	for	Defence	Studies)	diye isimlendirilir.  1952 yılında kurulmuştur. Başlangıçta çok az sayıda belge vardı. Bu 
bakımdan nispeten daha küçük bir arşivdi ve dolayısıyla da daha az ilgi çekiyordu.  Fakat, II. Dünya Savaşı bittikten 
sonraki işgal döneminde, ABD tarafından ABD’den gönderilmiş olan birçok arşiv malzemesi Japonya’ya iade edildi. 
Bu sayede, Milli Savunma Arşivi, çok önemli bir merkez haline geldi. Burası, 159,000 belgeyi (Kara Kuvvetleri arşivi 
58.000, Deniz Kuvvetleri arşivi 38,000, Savaş tarihi kitapları 63,000) bünyesinde ihtiva eder.4

Yukarıda kısaca tanıttığımız üç arşiv (Japon	Devlet	Arşivi,	Dışişler Bakanlığı Diplomasi Arşivi ve Milli	Savunma	
Arşivi ), ortak ve resmi bir WEB sitesi üzerinden, 2006 tarihinde, Asya	Tarihi	Arşiv	Malzemeleri	Japonya	Merkezi	
(Japan	Center	for	Asian	Historical	Records) adı altında toplandı. Bu site üzerinden, günümüzde toplamda 2,060,000 
adet arşiv belgesine ulaşmak mümkün. Bütün bu belgeler, PDF şeklinde ücretsiz bir şekilde indiriledebilir.5

Yukarıda belirttiklerim dışında, Japonya’da Saray	Arşivi	 (the	 Imperial	Household	Archives) adında resmi bir 
arşiv daha mevcuttur. Burası, çok eski tarihli Japon İmparator (Mikado) ailesinin yarı özel yarı resmi arşivi olarak bili-
nir.  Mezkur arşiv içinde 450,000 tane belge muhafaza edilmektedir. Japon İmparator ailesinin şahsi hayatlarıyla ilgili 
malzemeleri barındıran bu arşivde, hepsi olmamakla birlikte, belirlenen sınırlı sayıdaki bazı belgelere bakılabilir. İçin-
de Meiji Restrasiyonu’ndan sonra Japon Hükümetinden ve bakanlıklarından saraya gönderilmiş olan belgeler de var-
dır. Bu arşivdeki dökümanlar, II. Dünya Savaşı’ndan etkilenmemiştir. Savaş esnasında, Amerikan güçleri, Tokyo’yu 
bombalarken, sadece İmparator Sarayı ve dolayısıyla da bu Saray Arşivi’ne hiç dokunmamıştır. Sonrasındaki işgal 
döneminde de Amerikan güçleri, Saray Arşivi’ndeki belgeleri, sair arşivlere yaptıkları gibi, Amerika’ya götürmemiş-
tir. Bu yüzden, burada, yukarıda bahsettiğim diğer arşivlerde bulunmayan çok kıymetli belgeler vardır. Saray Arşivi, 
Japonya’da 1890 tarihindeki meşhur Ertuğrul Fırkateyni Faciası üzerine en çok belge bulunduran resmi arşivdir. 6       

Bütün bunların dışında, Japonya’daki tüm valiliklerde mutlaka resmi arşiv vardır. Onlar arasında, Başkent Tokyo, 
Kanagawa, eski başkent Kyoto, ekonominin merkezi olan Osaka gibi büyük ve önemli yerlerde de, çok sayıda olma-
makla birlikte, Türklerle ilgili belgeler bulunur. 

3. Meiji Restrasiyonu’ndan Önceki Dönem ( - 1868)

Kendim yakılaşık 15 yıl Türk-Japon ilişkilerini, bilhassa da örneğin 1890 yılındaki meşhur Ertuğrul Fırkateyni 
faciası üzerine araştırmak için, Türkiye’de Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Deniz Mü-
zesi Arşivi gibi yerlerde, Japonya’da ise yukarıda belirttiğim arşivlerde çalışmaktayım.

Japonya’daki arşivinde eski Japonca belgeleri üzerine incelerken, Japonların Osmanlı veya Türkiye coğrafyası 
üzerindeki bilgileri zamana göre değişik şeklindedir diye buldum.   Öncelikle sonucum sınarkasam, (1) 1868 tarihin-
deki Meiji Restrasiyonu’ndan önceki askeri sınıf olan Shogun dönemindeki bilgisi, (2) Meiji Restrasiyonu’ndan son-
raki modernleşme ve batılılaşma dönemindeki bilgisidir.  Japon tarihi içinde en büyük ve önemli olay, 1868 tarihinden 
itibaren başlayan Meiji Restasiyonu Hareketleri’dir.  Bu restasiyonlar ile birlikte, eski askeri (samurai / bushi) sınıflar, 
Shogun dönemindeki geleneksel sistemden çıkarak, İmparator (Mikado) ’un anayasal idaresi altında batılılaşma ve 
modernleşme dönemine girmiştir.  Meiji Hükümeti tarafından, öncelikle modern bir anayasa (1889) oluşturulmuş ve 
parlamento (1890) kurulmuştur. Meiji Restasiyonu Hareketlerini, Japonya’nın Tanzimatı diye de ifade edebiliriz.  (3) 
1945 tarihinde II.Dünya Savaşı’ndaki sonradan buiüne kadar devam eden dönemi diye söyleyebilirim.

2 Japon	Devlet	Arşivi (National	Archive	of	Japan)’nin temel bilgiler için, bkz onun resmi site, URL http://www.archives.go.jp/english/
3 Dış	İşleri	Bakanlığı	Diplomasi	Arşivi (Diplomatic	Archives	of	the	Ministry	of	Foreign	Affairs	of	Japan)  için, bkz onun resmi site, URL  https://

www.mofa.go.jp/about/hq/record/index.html
4 Milli	Savunma	Arşivi (National	Institute	for	Defence	Studies) ’nin temel bilgiler için, bkz onun resmi site, URL http://www.nids.mod.go.jp/

english/index.html.
5 Asya	Tarihi	Arşiv	Malzemeleri	Japonya	Merkezi (Japan	Center	for	Asian	Historical	Records) ’nin temel bilgiler için, bkz onun resmi site, 

URL https://www.jacar.go.jp/english/index.html.
6 Saray	Arşivi (the	Imperial	Household	Archives) ’nin temel bilgiler için, bkz onun resmi site, URL http://www.kunaicho.go.jp/kunaicho/shin-

sei/kobunshokan.html



Arşiv Dairesi Başkanlığı

915

Birinci dönem, yani 1868 tarihindeki Meiji Restrasiyonu’ndan önceki askeri sınıf olan Shogun dönemindeki 
Osmanlı İmparatorluğu veya Türklere dair coğrafya bilgileri şöyle sebepleri ile çok sınırlı idi.

Saray Arşivi’nde orta çağ dönemindeki arşiv malzemeleri vardır. Yani, henüz Osmanlı İmparatorluğu’ndan önce 
Selçuk Devletinin dönemime ait olan kaynaklar.  Fakat, bu eski dönem malzemeleri arasında Türklere ait kayıt yoktur.  
19. asırdan önceki resmi arşiv belgeleri arasında, maalesef Türkler veya Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili kayıtlar çok 
az ve sığdır. Bu az sayıdaki belgelerin de çoğunluğu, Çin’den alınmış olan ve Çince olan tarih ve coğrafya kitaplarına 
dayanır.  Mezkur belgelerde, kısaca Türkler üzerine genel ifadeler mevcuttur. Bunun dışında, ileride bahsedeceğimiz 
1571 yılındaki İnebahtı Deniz Muharebesi’ni betimleyen bir de tablo vardır.  Bu dönemde, Türkler ve Japonlar ara-
sında her hangi doğrudan bir ilişki yoktur. İstanbul’da Topkapı Sarayı’nda sergilenen güzel bir Japon porselen kolek-
siyonu vardır.  Fakat, şunu da belirtmekte fayda vardır ki, bu dönemde herhangi Japon bir tüccar İstanbul’a gitmediği 
gibi, herhangi bir Osmanlı tüccarı da Tokyo’ya gelmemiştir.  Bu temassızlığın sebebi, dönemin Japonlarının Türkleri 
merak etmediğinden değil, dönemin şartlarında Türkler veya Osmanlı İmparatorluğu hakkında bilgiler almak için 
imkanlarının kısıtlı olmasından dolayıdır.   

Öyleyse, 19. asır öncesi Japonlar nereden Türklere dair bilgi almıştır? Eski çağlarda Japonya veya Kore gibi 
Uzak Doğu ülkelerinin medeniyet merkezi Çin idi. Japonlar, Koreliler ve diğer bölge milletleri, Çin’den yabancı ül-
kelerin bilgilerini öğrenir ve kendi dünya görüşünü Çin menşeili bilgilerle şekillendirirdi.  Avrasya Coğrafyası’ndaki 
İpek Yolu sayesinde hem karadan hem de denizden beynelmilel ticaretini geliştirmiş olan Çin, aynı zamanda Avras-
ya’daki ülke ve milletler üzerine detaylı bilgilere de sahipti.  Fakat, onun temel ilgisi, Çin’e yakın ülke ve milletlerey-
di.  Bu yüzden, Çin vakanüvis tarih ve coğrafya kaynaklarında, Çin’e nispeten yakın olan Doğu Türkistan’daki Uygur 
Türkleri ve Tatarlar üzerine çok detaylı bilgiler vardır. 

Örneğin, Tang Hanedanı Devri’nde (617-907) Çin’de, vakanüvisler tarafından yazılmış olan resmi tarih kitabı, 
Tang	Kitabı	 (“Old Book of Tang”) içinde, çok tafsilatlı bir şekilde, Göktürkler ve Uygur Kağanlığı ele alınmıştır. 
Japonlar da, bu kitaptan eski Türkler üzerine bilgiler edinebilmiştir. Japon arşiv belgelerinde bunların kayıtlarına 
ulaşmak mümkündür.

Japonya’da, Osmanlı coğrafyası ve tarihi üzerine sadece kısa, sığ ve temel bilgiler vardı. Bunlar da, Avrasya’nın 
batısında ‘Türk (Çince ve Japonca’da ülke adı olarak ‘Türkiye’ değil ‘Türk’)’ diye bir ülkede ‘Osman’ adındaki hü-
kümdar riyasetinde büyük bir ülke kurulduğuna dairdi. Dolayısıyla, Çin’den dış dünyaya dair bilgiler almış olan 
dönemin Japonları da, eskiden Doğu Türkistan üzerine detaylı bilgilere sahip idiyseler de, Osmanlılar üzerine çok 
sınırlı bilgileri vardı. 

16. asırda Avrupalı tüccarlar olarak ilk kez, Portekizliler ve Hollandalılar, Japonya’ya gelmiştir.  Bu vesileyle, 
Japonlara, tarih boyunca ilk defa, Çin’in dışında bir ülkeden dünya coğrafyası ve tarihi üzerine bilgi edinme fırsatı 
doğmuştur. Örneğin, Japonlar, bu Avrupalı tüccarlardan, 1571 yılındaki İnebahtı Deniz Muharebesi’ni betimleyen bir 
tablo almış ve bunun aynısını çizmişlerdir. Fakat, Japonlar, ayaklarına gelen bu fırsattan daha fazla istifade etmeyi 
düşünmemiş veya düşünememişlerdir.  Bu tabloya da, dönemin Japonları, sadece farklı bir ülkenin güzel sanatı olduğu 
için ilgi göstermiştir. 1603 yılında Edo (şimdiki Tokyo)’da kurulan TOKUGAWA Shogunluk Hükümeti, 1854 yılına 
kadar diğer ülkeler ile ticaret ve yabancılara dair bilgilerin edinimi konusunda baskıcı bir kontrol sistemi kurmuştu.  
Bunun doğal bir sonucu olarak da, dönemin Japonları, üç kıtaya yayılmış olan büyük imparatorluk Osmanlılar ile 
alakalı detaylı bilgi edinme imkanına sahip değildi.  Sadece ‘Türk’ diye bir ülkede ‘Osman’ adında bir hükümdarın 
var olduğu şeklinde sığ bir bilgiye sahiptiler.  Çince’de ve Japonca’da hem milletin adı hem de ülke adı olarak ‘Türk’ 
kelimesi kullanılır. Ülke veya devlet adı olarak Türkiye diye ifade kullanılmaz. Japonlar, Türkçe veya İngilizce’deki 
(Türk / Turk - Türkiye / Turkey) gibi farklı ifadeler de kullanmaz.

Fakat, 19. asrın ortasında, Avrupalıların etkisiyle, Çinliler mevcut dünya görüşünü değiştirmek zorunda kalmıştır. 
I. Afyon Savaşı (1839-42)’ndan sonra Çinli politikacı ve akademisyenler, Avrupa ve Amerika, kısacası Batılı dün-
ya görüşünü öğrenmek zorunda olduklarını hissetmişlerdir. Böylece, WEI Yuan (1794-1857) tarafından Avrupa’daki 
coğrafya eserlerine dayanarak 1844 yılında toplamda 60 ciltlik Haiguo	tuzhi (Çince) / Kaikoku	zushi (Japonca) (=“Il-
lustrated Gazetteer of the Countries Overseas”(İngilizce)) adında genel bir coğrafya eseri derlenmiştir (daha sonra 
1852 yılında, eklemeler yapılarak toplamda 100 cilt şeklinde yayınlanmıştır).  Aynı zamanda bir diğer coğrafyacı XU 
Jiyu (1795-1873) tarafından Yinghuan	zhilüe (Çince) / Eikan	siryaku (Japonca). (Resim 1)“A Short Account of the 
Maritime Circuit” adında ve yine Avrupa’daki coğrafya eserlerine dayanarak 1849 yılında, genel bir coğrafya eseri 
daha tamamlanmıştır.  Bu iki eser içinde, Türkiye başlığıyla Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili tafsilatlı bilgiler kaleme 
alınmıştır. İhtisaren, 19. yüzyılın ortasında, Çinliler, Avrupalılardan, Osmanlı İmparatorluğu ile alakalı detaylı bilgiler 
edinmişlerdir.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

916

Bu meşhur iki yeni Çince coğrafya eseri, bazı Japonlarda merak ve ilgi uyandırmıştır. Japonlar da, Avrupa’daki 
coğrafya eserlerden dönemin detaylı bilgilerini edinmenin gerekliliğini hissetmeye başlamışlardır. Fakat, yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, TOKUGAWA Shogunluk Hükümeti’nin yabancılara dair bilgilerin edinimi konusundaki baskıcı 
kontrol sistemi yüzünden hiç de kolay bir iş değildi. TOKUGAWA Shogunluk Hükümeti döneminde yaşayan Japonlar 
için, Çinliler gibi Batı menşeili yeni dünya görüşünü edinmek oldukça zor ve sınırlıydı.   

4. Meiji Restrasiyonu’ndan Sonraki Dönem (1868-)

1868 yılında Japonya’da TOKUGAWA Shogunluk Hükümeti’nden gücü ele geçiren İmparator (=Mikado), mo-
dernleşmeye ve batılılaşmaya önem vermiş ve İmparator liderliğindeki MEİJİ Hükümeti de, dünyanın önemli ülkeleri 
ile resmi ilişkiler kurmaya başlamıştır.  Bu dönemdeki en büyük değişikliklerden birisi, askeri alanda zuhretmiştir. 

Yeni kurulan MEİJİ Japonyası’nda İmparator (=Mikado) için halkın eğitiminden önce askeri eğitim ehemmiyet-
liydi. Yine bu dönemde, İngiltere, Fransa, Almanya ve Amerika’dan gelmiş olan bir çok yabancı danışman ve hoca, 
yüksek maaş ile Japonya’da çalışmıştır.  Yeni ve modern askeri eğitim sayesinde, Japonya’nın dünya görüşü değiş-
miştir. Eski Çin bilgileri, yerini Avrupalı yeni ve modern bilgilere bırakmıştır. Derslerde ‘Osmanlı-Rus Savaşları’ 
öğretilmeye de başlanmıştır.  Bu vesile olmuş ve Japonlar, Osmanlı coğrafyası ve tarihi ile gerçek manada tanışmıştır.  
Askeri eğitimin arkasından, halk eğitimi, yüksek öğretim de başlamış ve bu yeni temel bilgiler daha geniş şekilde 
ve hızla bütün Japonya’ya yayılmıştır. Japonya’daki resmi arşivlerde, bunla ilgili bir çok belge vardır.  Bu dönemde, 
esasen, Japonlar, kendi perspektiflerinden değil, Avrupa’nın gözünden Osmanlı coğrafyası ve tarihini anlamaya ve 
anlatmaya başlamıştır.

1890 tarihindeki Ertuğrul Fırkateyni Faciası özelinde de, Japonların Osmanlılar ile ilgili genel bilgilerindeki bu 
özelliği gösteren bir hikaye vardır.  Sultan II. Abdülhamid tarafından Japonya’ya gönderilmiş olan Osman Paşa, Tok-
yo’daki İmparatorluk Sarayı’na davet edildiğinde, İmparator (=Mikado), kendisine, ‘Plevne Savunması (1877)’ndaki 
Gazi Osman Paşa’nın akrabası mısınız ?’ diye sormuştur. 7

Modern Japon arşiv belgelerinde, dönemin Japonlarındaki Osmanlı İmparatorluğu’na dair coğrafi bilgilerde iki 
temel özellik vardır. (1) Devlet ismi olarak “Osmanlı İmparatorluğu” değil, “Türk(iye)” ifadesi kullanılırdı. Tabii ki bu 
olgu, aynı dönemde Japonların, yeniden tanıdığı başka devletler içinde geçerliydi.  Örneğin, modern dönemdeki isim-
lendirmelerden birisi olan Kaçar Hanedanı için de, pre-modern dönemde sadece “Persia / Fars” ismi kullanılırdı.  Döne-
min Avrupası’ndaki genel coğrafya kitaplarının Japonca tercümelerinde, bazen hükümdar ailesinin adı olarak (Osman）
ifadesi kullanılırdı.  Fakat, Japon halkı arasında bu isim pek popüler değildi. (2) Türk(iye) için Avrupa Türkü(-iyesi) ve 
Asya Türkü (-iyesi) ve Türk(-iye)’ye bağlı olan Afrika bölgeleri şeklinde 3 ayrı Türk(-iye) tanımlaması vardır.  Bazen 
Avrupa Türkü(-iyesi) için sadece Türk(iye) diye çağılmıştı.  Asya Türkü (iyesi) için kesinlikle Asya ile beraber çağıl-
mıştı.  Bir de ‘Asia Minor (Küçük Asya)’ ifadesi de akademiyanlar haliç durumunda Japonya’da geçmemişti.  Örneğin, 
Yukichi FUKUZAWA (1835-1901)’nın meşhur genel coğrafya kitabı, Sekai	Kunizukushi	(=Bütün ülkeleri) (Resim 2), 
Masao UCHİDA(1839-1876)’nın Yochi	Shiraku (=Kısa Genel Coğrafya) (Resim 3a, 3b), meşhur okul kitaplarının birisi 
olan Bankoku	Chiri	Shoho (=Genel Coğrafya Girişi) (Resim 4a, 4b)  gibi eserler var. 8  FUKUZAWA, Meiji dönemin-
deki modernleşme ve batılılaşma hareketleri içinde en etkili bilgi adamlarının birisi idi.  Onun kitaplar, birçok ilkokul 
ve ortaokullarda okul kitap olarak kabul edilmişti.  Hem FUKUZAWA hem de UCHİDA kendi düşüncesi ile Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yerine Türkiye diye isim koymamıştı, ve Türkiye için Asyalı Türkiye ve Avrupalı Türkiye diye ikiye 
bölümmamıştı.  Onlar sadece Avrupalı ve Amerikanlı genel coğrafya okul kitaplarını tercüme etmişti.  

İki özelliğin kökeni Japonların kendine özgü bir dünya görüşü olmaması kaynaklıdır.  Bu, geleneksel Çin men-
şeili dünya görüşü de değildir.  Tahmin edilebileceği gibi, yeni öğrenilmiş olan Avrupa menşeili dünya görüşüdür.  Bu 
yüzden bazen Avrupa Türkü(-iyesi) için sadece Türk(iye) de denir.

Bilindiği üzere, dönemin Avrupalıları, “Devlet-i Al-i Osmaniye / Osmanlı İmparatorluğu” için “Turkey (İngilzce) 
/ Turc (Fransızca) / Türkei (Almanca)” gibi kelimeleri de sık sık kullanırdı.  Üstelik, Avrupalıların dünya görüşüne 
göre, “(European) Turkey” ve “Asiatic Turkey” diye iki ayrı tabir de mevcuttu.9  Henüz Yakın Doğu ve Orta Doğu ta-
birinin kullanılmadığı dönemde, Avrupalılar için “Osmanlı İmparatorluğu” denince, Avrupa kıtasındaki Avrupa Türki-
yesi ve Küçük Asya’daki Asya Türkiyesi akla gelirdi. Japonlar ise, kendilerinin de yer aldığı Asya kıtasındaki Türkiye 

7 Bugünlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası üzerine hem Türkiye’deki Osmanlıca arşiv kaynaklar hem de Japonya’daki Japonca arşiv kaynaklarına 
dayanarak akademik araştırmalar meydana çıkmaktadır.  Örnek olarak Serhan Aras (haz.), Uluslararası	Ertuğrul’un	İzinde	Deniz	Kuvvetleri	
ve	Diplomasi	Sempozyumu,	16-17	Eylül	2015,	Deniz	Müzesi,	İstanbul, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 2016.  

8 Fukuzawa için,  bkz. Esra Üstündağ Selamoğlu, Yukichi	Fukuzawa’nın	Özyaşam	Öyküsü, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2006.
9 Buna ilgili bir çok eserler var, örneğin eski İngilitere başbakanı Robert Walpole (1675-1745)’nin Travels	in	Various	Countries	of	the	East;	

Being	a	Continuation	of	Memoirs	Relating	to	European	and	Asiatic	Turkey, Longman, 1820 (Resim 5)
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için Asya’nın batı ucundaki, kendileri için ise doğu ucundaki iki ülke imajına sahip olmaya başlamış ve Türkiye’yi bu 
şekilde tanımışlardır.  

Bu yeni modern dünya görüşü ise, ileride Osmanlı İmparatorluğu ile Japonya arasında resmi ilişkilerin başlatıl-
masındaki en büyük engel olmuştur.  Çünkü, Japonya, Osmanlı İmparatorluğu’na İngiltere, Fransa gibi Avrupa ülke-
leri perspektifinden bakmış ve aynen bu ülkelerle Osmanlı arasında yapılan antlaşmalarda olduğu gibi, kendileri ile 
de imtiyazlar(kapitülasyonlar) ihtiva eden antlaşmalar yapılmasını istemiştir.  Bu da, doğal olarak Osmanlı’da kabul 
görmemiş ve iki ülke Lozan Antlaşması’na kadar resmi bir ilişki kuramamıştır.      

SONUÇ

Modern döneme girildikten sonra Japonya, Osmanlı İmparatorluğu ile resmi ilişkiler kurmaya çalışmıştır. Fakat, 
dönemin Japon politikacıları ve Dışişleri Bakanlığı memurları, Osmanlı İmparatorluğu’nu, Avrupalıların dünya görü-
şünden algılamıştır. Japonlar, meşhur Ertuğrul Fırkateyni Faciası (1890)’ndan sonraki dönemde, İngiltere ve Fransa 
gibi Avrupa ülkeleri ile aynı şekilde, kapitülasyon şartıyla Osmanlı ile antlaşma yapmak istediği için resmi ilişkilerin 
kurulmasında başarılı olamamışlardır. Bu yüzden, Türkiye ve Japonya arasındaki ilk antlaşma, Lozan Antlaşması 
(1924) olmuştur ve iki ülke resmi ilişkiler kurmakta bu döneme kadar beklemek zorunda kalmıştır.

Öte yandan, Asya Türkü(-iye) ifadesinin etkisi olarak, Meiji döneminde Japonlar, Türkiye’yi de Asya’daki bir 
ülke olarak görmeye başlamıştır.  Bu yüzden de Rus-Japon Savaşı(1904-05)’dan sonra, Japon milliyetçiler veya 
Pan-Asyacılar, - Göktürk inancından değilse de - Asyalı Türk(-iye) imajından dolayı, “Japonya’yı ve Türkiye’yi kıta-
daş, aynı Asyalı iki kardeş ülke” olarak görme eğilimi içinde olmuşlardır.

Japonya, gerçek manada, 19. asrın ikinci yarısında Osmanlı İmparatorluğu’nu tanımaya başlamıştır. Fakat, Av-
rupa menşeili dünya görüşü ile Osmanlı’ya baktığı ve iletişime geçtiği için İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar iyi 
ilişkiler kurmakta başarılı olduğu söylenemez. 

Sonuç olarak, Japonların yukarıda kısaca bahsettiğimiz dış kaynaklı dünya görüşü, Türk-Japon ilişkilerini olduk-
ça etkilemiştir diyebiliriz.

ÖZET 

Meiji Restasiyonu (1868) ile Japonların Osmanlı İmparatorluğu’na ilgili bilgileri değiştilmişti.  Meiji Restra-
siyonu’ndan önce, TOKUGAWA Şogunluk döneminde Japonlar Çin coğrafya kitaplarına dayanarak Osmanlı İmpa-
ratorluğu ve Türklere ilgili çok az bilgileri sahip olmuştu.  Fakat Meiji Restrasiyonu’ndan hemen sonra, yeni Japon 
Hükümeti modernleşme ve batılılaşma açsından Batılı eğitim sistemi kabul etmişti.  Böylece önce askeri okullarda ve 
sonra ilk okullarda Japoncaya çevirilmiş olan Avrupalı okul kitapları ile dersler vermişti.  Dönemin Avrupası’ndaki 
genel coğrafya kitaplarının Japonca tercümelerinde, devlet ismi olarak “Osmanlı İmparatorluğu” değil, “Türk(iye)” 
ifadesi kullanılırdı.  Öte yandan, Türk(iye) için Avrupa Türkü(-iyesi) ve Asya Türkü (-iyesi) ve Türk(-iye)’ye bağlı 
olan Afrika bölgeleri şeklinde 3 ayrı Türk(-iye) tanımlaması vardır.  Japonlar Lozan Antlaşması (1923)’na kadar bu 
şekilde Osmanlı İmparatorluğu’na ilgili tanmiştı.   Japonların Osmanlı coğrafyası üzerine bilgileri için Japonya’daki 
bir kaç resmi arşivlerde bol kaynaklar vardır.  

Anahtar Kelimeler:  Japon, Meiji, modernleşme, batılılaşma, Asya Türkü (-iyesi), Avrupa Türkü(-iyesi)

ABSTRACT

Meiji Restoration (1868) caused to change the Japanese geographic recognition of the Ottoman Empıre.  Before 
Meiji Restration, under TOKUGAWA Shogunate, the Japanese people had little information about the Ottoman Em-
pire and Turks depending on the Chinese geographic books.  After Meiji Restration, the newly established Japanese 
Government decided to promote modernization and Westaenization.  Under this policy, the goverment adopted the 
Western education system immediately.  As the compulsory education, all Japanese pupils learned at elementary scho-
ols.  The text books were translated from the Western text books.  In this way, the Japanese peoples learned that there 
were two Turkey, i.e. ‘Asiatic Turkey’ and ‘(European) Turkey’, due to the geographic recognitions of the Europearns 
at that time.  They did not get familier with the name of the Ottoman Empire.  The Japanese people believed that the 
country of Turks was consited of two parts as above mentioned.  This basic recognition continued until the Treaty of 
Lausanne (1923).  There are many source materials about this drastic change of the Japanese geographic recognition 
about Turkey, in the Japanese archives, such as National Achives of Japan, Diplomatic Archives of the Ministry of 
Foreign Affairs of Japan, National Institute for Defence Studies, the Imperial Household Archives and so on.

Key Words: Japan, Meiji, modernization, Westernization, Asiatic Turkey, European Turkey
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OSMANLI DÖNEMİNDE KURULAN KİLİSE VAKIFLARININ 
MÜLKİYET SORUNLARI

Nuran KOYUNCU*

GİRİŞ

Kilikya Katoğikosluğu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yapmış  olduğu Kozan’da bulunan kilisenin ve arazisinin 
iadesi veya tazminatı içeren bireysel başvurusu, üzerinde kilise ve manastır bulunan taşınmaza emval-i metruke hü-
kümlerine göre el konulması nedeniyle mülkiyet hakkının, bir ibadet mekânına el koymakla din ve vicdan özgürlüğü 
ile eşitlik ilkesinin, tapu kayıtlarına erişimin engellenmesi nedeniyle de adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddia-
larını içermektedir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz:
1. Kilikya Katolikosluğu’nun hükmi şahsiyete sahip dini ve hayri bir müessese niteliğinde olduğu ve Adana ili Ko-

zan ilçesinde bulunan manastır arazisi ve kilise dahil taşınmazlar üzerinde tasarruf yetkisinin bulunduğu,
2. Sis Katolikosluğu’nun kilise ve müştemilatı üzerinde uzun süreli kullanmaya dayalı malvarlığı hakkının bulun-

duğu hatta Yargıtay 7. Hukuk dairesi tarafından 2007 tarihli kararına göre metruk kiliselerin emval-i metruke 
yasasına tabi bulunmadığı, devlete intikal etmeyip maliki üzerinde kaldığı,

3. Malvarlığındaki azalmanın karşılığı olarak kamulaştırmasız el atma hükümlerine, emval-i metruke mevzuatı 
hükümlerine veya Lozan hükümlerine dayalı olarak tazminat alma ile ilgili kuvvetli meşru beklentilerinin bu-
lunduğu,

4. Sis kotolikosluğunun malvarlığına el koyulmasının süregiden bir durum olduğu,
5. İç hukuk yollarının emvali metruke yasalarına göre başarı şansı içermediğini ve dolayısıyla tüketilmesine gerek 

olmadığı ve süregiden eylemlerde 30 günlük başvuru süresinin aranmayacağı,
6. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ilgili mevzuata dayanarak tapu kaydındaki bilgilere erişmeyi engellediği ge-

rekçesiyle, 1456 sayılı genelge ile 2001/7 sayılı genelgenin mülkiyet hakkının içerdiği güvencelere ve hak arama 
özgürlüğüne aykırı bulunduğu ve bu durum nedeniyle mahkemeye erişim hakkının engellendiği,

7. Başvuru konusu taşınmazın dinsel nitelikte bulunduğu ve başvurucunun öncelikli talebinin eski hale iade ve iba-
dete açılma olduğu için somut olayda mülkiyet hakkının yanı sıra din özgürlüğü ve ayrımcılık yasağı açısından 
da bir değerlendirme yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
Anayasa Mahkemesi 15706/2016 tarihinde söz konusu başvuruyu iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle 

kabul edilemez nitelikte olduğuna karar vermiştir. Belirtilmelidir ki bu konu oldukça kapsamlıdır ve bir bildiri sunumu 
süresine sığmayacak kadar fazla, ayrıntıyı ihtiva etmektedir. Ancak söz konusu başvurudan yola çıkılarak önemli olan 
birkaç konuya dikkat çekmek mümkündür: 

Mal sahipliği hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 1 sayılı Protokolu ile koruma altına alınmıştır. Ancak 
Sözleşme, taraf devletler bakımından yürürlüğe girmeden önce el koyulan ya da devletin mülkiyetine geçen malların 
iadesi ya da tazmini konusunda herhangi bir yükümlülük getirmemiştir.  Diğer taraftan Osmanlı Ermenilerinin veya 
bunların yasal varislerinin söz konusu mallar üzerinde -bilfiil mal sahipliği- hakkını uygulamadıkları da göz önünde 
tutulduğunda Türkiye Cumhuriyeti’ne AİHS gereğince yüklenmiş iade veya tazmin yükümlülüğü yoktur.

*	 Doç.	Dr.,	Necmettin	Erbakan	Üniversitesi,	Hukuk	Fakültesi,	Hukuk	Tarihi	Anabilim	Dalı,	e-mail:	nkoyuncu@konya.edu.tr
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Mevcut Osmanlı yasalarına göre el konulan ya da el değiştiren Ermeni malları ile ilgili işlemler Türkiye Cum-
huriyeti açısından meşrudur ve geçerlidir. Bu bağlamda AİHS md. 1 çerçevesinde ileri sürülebilecek talepler ratione 
materiae (konu bakımından uygulama) yönünden de kabul edilmeyecektir. 

Herhangi bir kişi yasal açıdan mal sahibi ise ve bunu yargı önünde kanıtlayabiliyorsa, malı kendisine yargı kararı 
ile iade edilmelidir. Bu konuda biri İstanbul Sarıyer’de ikincisi Adana’da açılan iki davada, talep sahipleri haklı görül-
müş, taşınmaz malları kendilerine verilmiştir. Dolayısıyla Türk yargısı önünde dava yolu açıktır. 

Bir diğer önemli husus ise Kilikya Kotolikosluğunun kendini Sis Kotolikosluğunun devamı olarak görmesi ve 
Kotolikosluğa bir tüzel kişilik addederek söz konusu mülkiyet hakkının devam ettiğini iddia etmesidir. Bildiri ko-
numuzun dışında olmakla birlikte şunu söylemek gerekir. Önemli olan Katalikosluğun kendini nasıl hissettiği değil 
Osmanlı hukuku kurallarının bu konuda ne söylediğidir. Her şeyden önce Osmanlı hukukunda günümüz anlamında bir 
tüzel kişilik kurumunun olmadığını biraz sonra kilise vakıfları ile ilgili bilgi verirken açıklamaya çalışacağız. Ayrıca 
Anayasa Mahkemesinin kararı çok isabetli görünmektedir. Zira Kilikya Kotolikosluğu Sis’in devamı olduğunu önce 
iç hukukumuzda kendisi ispatlamalıdır. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. Diğer taraftan devamı olduğunu ispatlasa 
da bu seferde Sis Katolikosluğunun mülkiyet hakkının olup olmadığına da bakmak gereklidir. Bu genel bilgileri ver-
dikten sonra şimdi konumuza dönerek Osmanlı döneminde kurulan kilise vakıfları ile ilgili bilgiler verelim.

Osmanlı devrinde gayrimüslimler tarafından kurulan vakıflar ile Cumhuriyet döneminde düzenleme altına alınan 
azınlık vakıfları veya diğer adıyla cemaat vakıfları birbirine karıştırılmaktadır. Esasen 1935 tarih, 2762 sayılı vakıflar 
Yasasında “cemaat vakfı” olarak vasıflandırılan bu vakıfların temeli Osmanlı dönemi gayrimüslim vakıflarına dayan-
maktadır1. 

Cemaat vakıfları Türk Medeni Kanunu’nda düzenleme altına alınan diğer vakıf türlerinden farklı özelliklere 
sahiptir. Medeni kanunun yürürlüğe girdiği 1926 yılından önce ortaya çıkan bu vakıfların diğer vakıflardan ayrılan en 
önemli özellikleri birçoğunun vakfiyelerinin bulunmaması ve kuruluşlarının padişah fermanına dayalı olarak gerçek-
leşmiş olmasıdır2. Ayrıca bu tür vakıflara ait taşınmaz malların tapu sicillerine kaydında değişik usullerin uygulandığı 
görülmektedir. 1912 tarihli muvakkat kanun ile bu tarihten itibaren hükmi şahıs olarak edindikleri gayrimenkulleri 
kendi adlarına tescil edebilmeleri izni verilmiştir. Vakfiyelerinin olmayışı nedeniyle cemaat vakıflarının oluşumunun 
temel olarak, 1936 Beyannamesi ile gerçekleştiği de ileri sürülmektedir. Dolayısıyla bu vakıflar her ne kadar Osmanlı 
dönemi vakıflarına dayansalar da cemaat vakfı olarak düzenleme altına alınmaları Cumhuriyet sonrasında yapılmıştır. 
Bunların içerisine kilise vakıfları da girmektedir. 

Kilise vakıfları gayrimüslim Osmanlı tebaasının kilise veya mabedleri için kurdukları cemaat vakıflarıdır. Arşiv 
belgelerinde kilise vakıflarının “Kilise-i Zımmiyan” vakfı şeklinde adlandırıldıkları anlaşılmaktadır3. Çalışmamızda 
görüleceği üzere Osmanlı uygulamasında kilise vakıflarına sıcak bakılmasa da varlıkları çeşitli meşruiyet gerekçeleri 
ile zımnen onaylanmıştır. Dolayısıyla kilise vakıfları gayrimüslimlerce oluşturulan mevcut vakıflar düzeninde hep 
tartışılan ancak zaruretler gereği kabul görmüş uygulamalardır. Osmanlı geleneğinde fetih öncesi, kadimden gelen 
uygulamaların fetihten sonra da İslam’a net olarak aykırı olmadığı sürece varlıklarını sürdürdükleri görülmektedir. 
Osmanlı Devleti’nde kilise vakıflarının varlığı inkâr edilemez. Bu durumda üzerinde durulması gereken soru bu va-
kıfların hukuki statüsünün ne olduğu ve meşruiyetinin nasıl sağlandığıdır. 

I. Osmanlı Hukukunda Gayrimüslim Vakıfları

Önemle vurgulanmalıdır ki vakıf kurumuna dair, zaman ve yer bakımından imparatorluğun bütününe uygula-
nabilecek genel bir tanım sunulamaz4. Bununla birlikte temel olarak İslami esasların geçerli olduğunu söyleyebiliriz. 
İslam hukukuna göre geçerli bir vakıftan söz edebilmek için ise birtakım şartlar aranmaktadır5. Bu şartlar içerisinde 

1 19.6.1926 tarihli 864 sayılı Kanunu Medeninin Sureti Mer’iyet ve Şekli Tatbiki Hakkında Kanunun 8. maddesinde “Kanun-ı	Medeninin	yü-
rürlüğe	girişinden	önce	vücuda	getirilen	vakıflar	hakkında	ayrıca	bir	tatbikat	kanunu	yayınlanacağı,	Kanun-ı	Medeninin	yürürlüğe	girişinden	
sonra	vücuda	getirilecek	tesislerin	Kanun-ı	Medeni	hükümlerine	tabi	olacağı” hususu düzenlenmiştir. 

2 Bununla birlikte vakfiyesi bulunan ve tıpkı Müslim vakıfları gibi kadı huzurunda şahitlerin şehadetiyle kurulmuş vakıflar da bulunmaktadır. 
Örnek için bkz. Habibe Kazancıoğlu, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Dönemine Ait Bir Gayrimüslim Vakfiyesi Örneği: Edirneli Keresteci Agop’un 
Vakfiyesi”, Trakya	University	Journal	of	Social	Science, Jun 2016, Vol. 18, Issue 1, s. 283 vd.

3 Göknur Göğebakan, “XVI. Yüzyılda Malatya Kazasında Vakıflar ve Vakıf Görevlileri”, Ankara	Üniversitesi	Osmanlı	Tarihi	Araştırma	ve	
Uygulama	Merkezi	Dergisi, Sayı 10,  Yıl 1999, s. 64.

4 Ahmet Akgündüz, İslâm	Hukukunda	ve	Osmanlı	Tatbikatında	Vakıf	Müessesesi, OSAV, İstanbul 1996, s. 40-42; Halil Cin-Gül Akyılmaz, Türk	
Hukuk	Tarihi, Konya 2011, s. 335; Ahmet İşeri, “Vakıflar (Medeni Kanun’dan Önceki ve Sonraki Vakıf Nevi’leri ve Hukuki Mahiyetleri)”, 
Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi, Cilt XXI, Sayı 1-4, 1964, s. 199; Hüseyin Hatemi, Medenî	Hukuk	Tüzel	Kişileri,	İstanbul	Üni-
versitesi	Hukuk	Fakültesi, İstanbul, 1979, s. 649; Ömer Hilmi Efendi, İthaf-ül	Ahlaf	fi	Ahkam-il	Evkaf, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, 
Ankara, 1977, s. 13; Bahaeddin Yediyıldız, “İslam’da Vakıf”, Doğuştan	Günümüze	İslam	Ansiklopedisi, İstanbul 1993, s. 19.

5 Fikret Eren, “Osmanlı Dönemi Vakıfları”, V.	Vakıf	Haftası	Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1988, s. 198-199.
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Müslüman olmak yoktur. Dolayısıyla bir gayrimüslimin de vakıf kurabilmesi mümkündür6. Zira din durumu ehliyet 
değil “kurbet kasdı” şartıyla ilgilidir7.   

Kadılar tarafından kayıt altına alınan vakfiyeler8 genel olarak “vakıfların varlığını ve kurucu şartlarını, vâkıfın 
kurma gayesini belirleyen” uyulması zorunlu belgelerdir”9. Vâkıf hukuka uygun olmak kaydıyla bu belgeyi istediği 
gibi düzenleyebilir10. Vakfın kuruluşundaki belki de en önemli şart kelime anlamı Allah’a yakınlık olan “kurbet”tir. 
Kurbet kasdının hem vakfedenin inancında hem de İslami hükümlere uygun olarak mevcut olması gerekir11. Örneğin, 
bir gayrimüslimin cami için vakıf yapması geçerli değildir. Çünkü cami İslami hükümlere göre kurbeti sağlar ancak 
vakfeden kişinin inancında kurbeti sağlamaz. Aynı şekilde, bir gayrimüslimin, kendi inancına uygun olarak kilise 
adına yapacağı bir vakıf da geçerli olmaz. Çünkü kişinin inancında kurbeti karşılar ancak İslami esaslara göre kurbet 
şartını yerine getirmemektedir. Vakfedenin inancına göre kurbet kasdının varlığı araştırılırken kriter objektiftir12. Buna 
göre vakfedenin mallarını tahsis ettiği cihetin dinine ve İslami esaslara göre yararlı veya iyi bir iş olup olmadığına 
bakılacak gerçek saiki irdelenmeyecektir13.

Osmanlı döneminde vakıflar, mahiyetleri bakımından çeşitli türlere ayrılmaktadır14. Bunlardan biri olan aile va-
kıfları Ebu Yusuf’a ait olan bir görüşe göre sadece vâkıfın evladına tahsis edilmiş olsa da caizdir. Çünkü zimnen de 
olsa evladın kesilmesinden sonra gelirlerin nihai olarak yoksullara sarf edileceği var sayılır15. Aile vakıfları hususu, 
kilise vakıflarının hukuki niteliği konusunda dayanılan ve kabul gören bir yol olması nedeniyle önemlidir. Üzerinde 
durulacağı üzere Ebussuud fakir rahipleri daha öncekilerin evladı olarak görür ve bu şekilde onların vakıf gelirlerin-
den faydalanmaya devam etmelerini meşrulaştırmaya çalışır. 

Vakıf kurmak gayrimüslimlerin İslam toplumunda sahip olduğu en önemli hukuki haklardandır. Din adamlarına 
verilen beratlarda ve kadılara gönderilen fermanlarda, gayrimüslimlerin vakıf kurabilecekleri, bu konuda herhangi 
bir zorlukla karşılaşmamaları gerektiği açıkça belirtilmekteydi. Gayrimüslim vakıfları kadılar tarafından tescil edilir, 
uyuşmazlıklar yine kadılar tarafından çözülürdü16. Dolayısıyla Gayrimüslimlerin dinen hayır sayılan hastane, çeşme 
ve benzeri vakıfları, kesin olarak caiz sayılır ve Müslümanlarla aynı haklara sahip olurlardı17. Arşiv belgelerinde gay-
rimüslimlerin çok sayıda vakıf kurdukları görülmektedir18. 

Anlaşılacağı üzere gayrimüslim vakıflarının geçerliliği veya meşruiyeti konusunda herhangi bir tartışma yoktur. 
Osmanlı vakıf sistemi içinde tartışmalı olan husus gayrimüslimlerin kilise ile bağlantılı veya yararına kurulan vakıf-
larıdır. Osmanlı idaresi, kilise ile bağlantılı olup da doğrudan kilise için olmayan, söz konusu vakıftan sadece fukara 
kilise mensuplarının yararlanması durumunda onay vermiş, kilise veya manastır yararına olan vakıflara ise sıcak 
bakmamıştır.  Zira böyle bir vakıf kurbet kastını taşımaz ve din adamları ve kiliselerin vakıflar yoluyla güç kazanması 
kabul edilemez. Buna göre “Hanefi doktrini çerçevesinde doğrudan bir kilise veya manastırın menfaati için vakıf 
kurmak açıkça yasaklanmıştır”19.

Ancak Osmanlı tatbikatına bakıldığında durumun çok da kolay çözülemediği, fetih öncesinde, özellikle Balkan-
larda kilise vakıflarının yaygın bir uygulama alanı bulduğu görülmektedir.  Fethedilen bölgelerde kilise ya da manastır 
cemaatlerinin güçlü nüfuzu ile karşılaşılmıştır.  Birçok kilise veya manastırın eski imtiyazları fermanlar yoluyla ko-

6 “Vâkıfın	tebaa-i	devlet-i	İslamiyyeden	olması	şart	değildir.	Binâenaleyh	müste’men	dâr-ı	İslamda	bir	malını	vakf	eylese	vakıf	sahih	olur”. 
Ömer Hilmi, İthaf-ül	Ahlaf	fi	Ahkam-îl	Evkaf, s. 18.

7 Hüseyin Hatemi, Önceki	ve	Bugünkü	Türk	Hukuku’nda	Vakıf	Kurma	Muamelesi, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1969, s. 96.
8 “Vakfa	dair	vâkıfın	takrir	ve	hakimin	tescilini	havi	tanzim	olunan	hücceti	şer’iyyedir”. Ömer Hilmi, İthaf-ül	Ahlaf	fi	Ahkam-îl	Evkaf, s. 6. 
9 Midhat Sertoğlu, “Osmanlı Devleti Zamanında Kurulan Vakıflarda ‘Mektubiyet’ Meselesi ve Bunun Hukuki Durumu”, Tarih	Enstitüsü	Der-

gisi	Prof.	Tayyip	Gökbilgin	Hatıra	Sayısı, Sayı XII, 1981-1982, s. 715.
10 Vakfiyeler genellikle şu bölümlerden oluşur: 1. Tescil tevkii veya tasdik ibaresi. 2. Davet, Allah’a hamdüsenâ ve Resulüne salâtüselâmı içeren 

bölüm. 3. Vâkıfa dair bilgiler. 4. Mevkufun tarifi ve tasviri. 5. Vakıf şartları, vakfedilen mal ve mülkün icar ve işletme biçimi vs. 6. Mütevelli 
tarifi. 7. Vakıftan rücû ve murâfaa ile hâkimin kararı. 8. Beddua bölümü, vakfa yönelik olumsuz tasarrufları önlemek içindir. 9. Tarih. 10. 
Şühûdü’l hâl. Hasan Yüksel, “Vakfiye”, TDVİA, C. 42, s. 469; Bu belirlenen şartları, özellikle vakıftan yararlananlar ve yararlanma şekliyle 
ilgili olanları kuruluş anında bu hakkı saklı tutmamışsa kural olarak sonradan değiştiremez. Diğer hususlarda gerekli durumlarda hâkimin izni 
ile değişiklikler yapabilir. İlhan Akbulut, “Vakıf Kurumu, Mahiyeti ve Tarihi Gelişimi”, Vakıflar	Dergisi, Cilt: XXX, Ankara, 2007, s. 68.

11 Hatemi, Önceki	Hukukumuzda	Vakıflar, s. 122; Ömer Hilmi, İthaf-ül	Ahlaf	fi	Ahkam-îl	Evkaf, s. 27. 
12 Hatemi, Önceki	Hukukumuzda	Vakıflar, s. 122 vd.; Nazif Öztürk, Azınlık	Vakıfları, Altınküre, Ankara, 2003, s. 115.
13 Hatemi, Önceki	Hukukumuzda	Vakıflar, s. 122. 
14 Cin-Akyılmaz, Türk	Hukuk	Tarihi, s. 348.
15 Ömer Hilmi, s. 27; Hatemi, Önceki Hukukumuzda Vakıflar, s. 124-125.
16 M. Macit Kenanoğlu, Osmanlı	Millet	Sistemi-Mit	ve	Gerçek, Klasik Yayınları, İstanbul 2004,  s. 275.
17 Akgündüz, Vakıf, s. 173; Ahmet Akgündüz, “Zimmî (Azınlık) ve Müste’men Vakıfları”, Yeni Asya Gazetesi, www.yeniasya.com.tr/ahmed-ak-

gunduz/zimmi-azinlik-ve-muste-men-vakiflari_212946 (Erişim Tarihi: 21.08.2017)
18 Yavuz Ercan, Osmanlı	Yönetiminde	Gayrimüslimler, Turhan Kitabevi, Ankara 2001, s. 213; Nazif Öztürk, Türk	Yenileşme	Tarihi	Çerçevesinde	

Vakıf	Müessesesi, Ankara, 1995, s. 335.
19 “ (...) memâlik-i	mahrûs[e]lerimde	olan	kiliseler	vakfı	içün	müftî-i	zamândan	istiftâ	olundukta	zimmîler	tasarruf	etdikleri	tarlaları	ve	çayırları	

ve	mülk	bağ	ve	bağcelerin	ve	değirmenlerin	ve	evlerin	ve	dükkânların	kiliselerine	vakf	etmek	aslâ	sahîh	olmak	ihtimâli	yokdur..” Eugene Ker-
meli, “Ebû’s-Su‘ûd’a Göre Kilise Vakıfları Osmanlı Hukukundaki Teori ve Pratiği”, Çev: Özgen Özcan, Vakıflar	Dergisi, Aralık 2010 - Sayı 
34, s. 171.
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ruma altına alınmıştır20. İslam hukukunda tüzel kişiliğe bir kavram olarak yer verilmemesi Kilise vakıflarının hukuki 
statüsü konusundaki belirsizliği artırmıştır21.  Zira Osmanlı hukuk sisteminde vakıflara ancak 1912 yılında tüzel kişilik 
tanınmıştır. 

Kilise vakıflarının yapıları klasik Osmanlı vakıflarına göre daha farklıdır. Gayrimüslimler taşınmazlarını “kilise, 
manastır ve İncil hakkında vakıf kuramayacakları” kuralı gereği ve cemaatlerinin tüzel kişiliği olmadığı için güven-
dikleri hakiki şahıslar adına nam-ı müstear veya bir hukuki şahıs olarak artık mevcut olmayan dini, tarihi şahıslar adı-
na nam-ı mevhum olarak kaydettirmekteydiler22. Dolayısıyla bir malvarlığının kadı huzurunda tescil edilerek Allah’ın 
mülkü, kullanımının da insanlara vakfedildiği İslami vakıf özelliği taşımıyorlardı. Kayıt vakıf adına değil bu şekilde 
şahıslar adına yapıldı. Görünürde bir vakıf olamadılar. Sadece mallarını kendi dinlerine göre hayır kurumu niteliği ta-
şıyan yerlere bağışladılar23. Her din için yoksullara yardım sadaka sayılıyor ve kurbet esası gerçekleşiyordu24. Ancak, 
yeni bir kilise vakfı kurulduğunda, kendi inançlarına uygun olsa da İslami esaslara göre kurbet kasdı gerçekleşmediği 
için, şer’i mahkemelerce tescili yapılamaz, yapılsa da geçerli kabul edilemezdi. Kadılar tarafından yapılan tescillerde 
vakıf yerine hüccet ifadesi kullanılırdı25. Zira vakıf olarak yapılacak bir tescil, İslam dışındaki bir inancın propagan-
dasının yapılmasına müsaade etmek anlamına gelirdi. Hüccetlere eklenen fetvahane tasdiki ise bir nevi meseleye 
şeriatın mührünü vurmak anlamını taşıyordu26. Kilise vakfı gibi aynı şekilde kilisenin onarım ve inşasına veya İncil ve 
Tevrat’ın basım ve dağıtımına yönelik vakıflar da tescil edilemezdi27. 

Faaliyetlerine günümüze kadar devam eden kilise, havra, manastır, okul, gibi dini kurumları ayakta tutan gay-
rimüslim vakıfları, ya Padişah fermanlarıyla kurulmuşlardır veya varlıklarını fermanlarla devam ettirmişlerdir. Gay-
rimüslimlere ait dini, hayri, ilmi kurumların irade ve fermanlara dayanarak edindikleri taşınmazlar kilise veya ma-
nastırların kullanımına sunulmuştur28. Gayrimüslimlerin dini ihtiyaçlarını gerçekleştirmek amacıyla kurmak zorunda 
oldukları “kilise, manastır veya mezarlık gibi dini yerlerin tasarruf veya mülkiyetine sahip olabilmeleri, ancak pa-
dişahın bunu uygun görerek taşınmazı tahsis etmesiyle mümkün olabilmekteydi29. Genellikle bu olur bir berat veya 
fermanla, şeri uygunluğu ise fetva-ı şerife ile sağlanmaktaydı. 

“Zimmî tâifesi kendi ayinleri üzere kilise üzere kiliseleri fukarasına ve patriğe ne vasiyet ve vakfederlerse mak-
bul olup (…) hilâf-ı şer-i şerîf müdahale edilmeye; yedlerinde olan fetvây-ı şerîfe ve berat-ı âlişânıma muhalefet 
olunmaya30”. 

 Ayrıca İslam hukukuna göre fetih ile ele geçirilen bölgelerdeki mevcut mabetlere dokunulmazdı. Dolayısıyla de 
facto durum fermanlarla tanınır ya da eskiden verilmiş kazanılmış haklar fermanlarla devam ettirilirdi. 

“Despot aslından Hilandar manastırına vakf olub (...) bu vechle vâkıfnamemuz ve şahdilerimüz dahi var (.,,) 
mahdud yerimüz yüz kırk dört yıldan berü vakf edüğine nâme ibraz edüp (...)”31.

İslami vakıflardan farklı olarak, kilise vakıflarının önemli bir kısmının hem vakfiyeleri yoktur, hem de vakfeden 
kişi belli değildir; bunlar, sadece belli bir amaca tahsis edilen bir mal varlığının bulunduğu kolektif yapılardır. Vak-
fiyelerinin olmayışı bu tür vakıfların geçerli olup olmadığı konusunda tartışmalara neden olmuştur. Hüseyin Hatemi, 
“vakfiyelerin	faydasının	pratik	olduğunu,	vakfiyenin	vakfın	şartlarını	gösterdiğini,	vakfiyelerin	sıhhat	şartı	olmadı-
ğını,		ispat	bakımından	kolaylık	sağladığını	ancak	tek	başına	yeterli	sayılamayacağını	aksinin	ispatlanabileceğini”32 
belirtir. Nuray Ekşi de, gayrimüslim vakıflarının mülkiyet sorunları ile ilgili yaptığı çalışmasında “vakfiyenin	kurucu	

20 Fetihten önceki uygulama fermanlar yoluyla devam ettirilmiştir. “ (…)	fethi	hakaniden	akdem	âyin-i	batılımız	üzere	manastırımuza	vakf	olub	
ve	kadim	ül-eyyamdan	vakfiyye-i	âtılamuzda	mestur	olub	fethi	hakaniden	sonra	mülûk-ı	mâziyye	rahamahumullah	kemakân	cümle	umûru-
muzı	mukarrer	tutubferman	sadır	etmişler.”, Aleksandar Fotic, “Non-Ottoman Documents in the Kâdîs’Courts (Môlaviya, Medival Charters): 
Examples from the Archive of the Hilandar Monastery (15th-18th)”, Frontiers	of	Ottoman	 Studies:	State,	 Province,	 and	 the	West, Vol.II, 
(Edit: Colin Imber, Keiko Kiyotaki, RhoadsMurphey), London-New York, 2005, s. 69; Kermeli, “Ebû’s-Su‘ûd’a Göre Kilise Vakıfları...”, s. 
166.

21 “Roma	Hukuku	kadar	belirgin	olmasa	da	bazı	 kişi	 topluluklarının	 tüzel	 kişiliğinin	kabul	 edildiğini	gösteren	 ipuçlarından	 söz	 edilebilir”. 
Hatemi, Medeni	Hukuk	Tüzel	Kişileri, s. 47; Karaman da terim kullanılmış olmasa da kavramın var olduğu görüşündedir. Hayrettin Karaman, 
Mukayeseli	İslam	Hukuku, İstanbul 1974, s. 206 vd;  M. Akif Aydın, Türk	Hukuk	Tarihi, Beta Yay, İstanbul 2014, s. 224.

22 Suat Şimşek, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Edinimi”, TBB	Dergisi, Sayı 88, 2010, s. 30
23 1936 beyannamesi sırasında mallarını kaybetme korkusuyla kendilerinin vakıf olmadığını iddia eden cemaatler olmuştur.
24 Saffet Köse, “Müslüman Düşüncesinde İnsanın İnsanlığı Sebebiyle Saygınlığının Zirve Noktası, -Gayr-i Müslimlere Yardımın Mali İbadet 

Kapsamında Oluşu-”, İslam	Hukuku	Araştırmaları	Dergisi, Sy.14, 2009, s. 61.
25 Nuri Adıyeke, “XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Resmo (Girit) Manastır Vakıfları”. Belleten, cilt LXXIX, Sy. 285, s. 561.
26 BOA, BEO, Nu. 3659/274401, H-23-10-1327.
27 Ömer Hilmi, İthaf-ül	Ahlaf	fi	Ahkam-îl	Evkaf, s. 20; Öztürk, Vakıf	Müessesesi, s. 115-116.
28 Aysel Çelikel, “Gayrimüslim Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmesi Ve 27.01.2004 Tarihli Yargıtay Kararı”, İstanbul	Ticaret	Üniversi-

tesi	Sosyal	Bilimler	Dergisi,	Yıl 4, Sy. 8, Güz 2005/2, s. 58. 
29 Ata Sakmar, “Cemaat Vakıflarıyla İlgili Hukuki Düzenlemeler”, Cumhuriyetin	80.	Yılında	Uluslararası	Vakıf	Sempozyumu, 15-17 Aralık 2003 

içinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 2004, s. 113.
30 Karakoç, 1150: D/2, 4004-4005, (nakleden N. Öztürk, Azınlık	Vakıfları, s. 119).
31 Fotic, “Non-Ottoman Documents in the Kâdîs’Courts...” s. 69.
32 Hatemi, Önceki	Hukukumuzda	Vakıf, s. 49-50.
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unsur	olmaması	nedeniyle	vakfiyelere	sahip	olmayan	cemaat	vakıflarının	geçersiz	olmayacağını,	bir	cemaat	vakfının	
varlığını	ispat	edebilecek	en	önemli	arşiv	belgesinin	o	vakfı	kuran	padişah	fermanı	olduğunu” ileri sürmektedir33. Bu 
görüşler ileride üzerinde duracağımız üzere Ebussuud’un fetvalarıyla da doğrulanmaktadır. Zira bu konudaki nihai 
makamın Padişah olması, güvencenin de onun tarafından sunulmasını mantıklı kılar. 

Gayrimüslim vakıfları 16 Şubat 1912 yılında çıkarılan “Eşhas-ı Hükmiyenin Emvali Gayrimenkuleye Tasarrufu 
Hakkında Kanûn-ı Muvakkat”la tüzel kişilik kazandılar. Böylece diğer vakıflarla birlikte gayrimüslim vakıflarının da 
taşınmaz edinmelerine imkân tanınmıştır34. Kanunun geçici fıkrasında ise, Türk hayır kurumları tarafından şimdiye 
kadar “namı müstear” ile tasarruf oluna gelen taşınmazların Kanun’un yayımından başlayarak altı ay içinde başvur-
maları halinde, kurumlar adına tescil edileceği, altı ay içinde tapuya başvurmayan veya davayı gerektiren bir hal var 
olmasına rağmen davaya konu yapılmayan yerler hakkında, bundan sonra kurumlara ait olduğu yolundaki iddiaların 
dinlenemeyeceği kabul edilmiştir. Daha sonra yürürlüğe giren geçici kanunlarla, muvakkat kanunda belirtilen altı 
aylık süre toplam iki kez, altışar ay daha olmak üzere uzatılmıştır35. Dolayısıyla gayrimüslim vakıflarının günümüz 
hukukundaki anlamıyla tüzel kişilik kazanmaları ve statülerine uygun olarak taşınmaz edinmeleri 1912 yılındaki bu 
muvakkat kanunla gerçekleşmiştir. 

 1912 tarihli muvakkat kanunda “Osmanlı Cemaat ve Müessesat-ı Hayriyesi” olarak adlandırılan ve tüzel kişilik 
tanınan cemaat vakıfları, 2762 sayılı Kanun’la birlikte mülhak vakıf statüsüne alınmışlardır36. 2762 sayılı Vakıflar Ka-
nunu’nu yürürlükten kaldıran 20.2.2008 günlü, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ise vakıf türlerini beş kategoride ele almış 
cemaat vakıflarını mazbut ve mülhak vakıflar dışında ayrı bir kategoride ele almıştır37. Bu bilgiler ışığında günümüz 
hukuku açısından cemaat vakıfları şu şekilde tanımlanabilir. “1926 yılından önce kurulmuş olan, Türkiye’de yaşayan 
Türk vatandaşı gayrimüslim cemaatlere ait olan, cemaat tarafından ve cemaat arasından seçilen kişi ya da heyetlerce 
yönetilen, tüzel kişiliği olan ve bu nedenle de tüzel kişilerin bütün hak ve borçlarına sahip olan ve Vakıflar Kanunu 
hükümlerine tabi bulunan vakıflar”dır. 

Türkiye açısından azınlık tabiri Lozan barış antlaşması ile ortaya çıkmış ve yalnızca gayrimüslim azınlıkları 
kapsamıştır. Lozan’da gayrimüslim azınlıklara Lozan Antlaşmasının 42. maddesinin üçüncü fıkrasıyla, Türkiye Cum-
huriyeti, gayrimüslim azınlıklara ait vakıf niteliğindeki kilise, havra, mezarlık, hastane gibi dini ve hayri kurumların 
Türk Hükümetinin tam bir koruma garantisi altında olduğunu taahhüt etmiştir38.

II. Kilise Vakıflarının Hukuki Statüsü

Osmanlı Devleti’nin hukuk sistemi temelde İslam hukukuna dayanmakla birlikte örfi hukuk denilen padişahın 
iradesine dayanan hukuku da içeren kendine has bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla Osmanlı Devleti’nde kilise vakıfla-
rıyla ilgili hukuki esaslar İslam hukuku hükümleri yanında Osmanlı padişahlarının örfi düzenlemeleriyle de şekillen-
miştir. Yukarıda gayrimüslim vakıflarına ilişkin verdiğimiz bilgilerden anlaşılacağı üzere kilise vakıflarının varlığı, 
meşruiyeti hem İslami esaslardan beslemek adına şeyhülislam fetvalarına hem de örfi hukuk bağlamında padişah 
fermanlarına dayandırılmıştır39. 

Acaba kilise vakıflarının hukuki statüsü nedir ve ne tür bir vakıftır.  Bu soruları öncelikle daha önce de kısmen 
üzerinde durduğumuz kilise vakıflarının nasıl ortaya çıktığı hususunu irdeleyerek cevaplandırmaya çalışalım:

Birinci yol; vasiyet yoluyla bir gayrimüslimin malvarlığını kilise lehine vakfetmesidir. Akgündüz’e göre, “bir 
Hıristiyan sahip olduğu mülkiyetini kamu yararı ve İslam’a göre Allah rızasını kazanmak için addedilen diğer amaçlar 
için bırakabileceği gibi kiliselere ya da manastırlara da miras bırakabilir”. Bu vakıfların hukuken tescil edilebilmesi 
için aranan temel şart, “vakfın gelirlerinin kilise (veya manastır) fukarasına” harcanmasıdır. Zira İslâm hukuku, ma‘si-
yet olmamak şartıyla gayrimüslimlerin vakıf kurmalarına izin vermiştir. Kural açıktır: “bir gayrimüslim kendi malını 
kilise veya manastırın giderlerine vasiyet yoluyla vakfedebilir ancak kilise veya manastır adına tescil ettiremez”. 

33 Nuray Ekşi, Yargıtay,	Danıştay	ve	AİHM	Kararları	Işığında	Cemaat	Vakıflarının	Mülkiyet	Sorunları, Beta Yayınları, İstanbul, 2011, s. 12-13.
34 Bu muvakkat kanun esasen başlı başına cemaat vakıfları için önemli bir yeniliktir. Zira İslami esaslara göre vakıflar zaten gayrimenkul edin-

meleri mümkündü. Dernekler ise 1909 Cemiyetler Kanunu ile birlikte bu hakkı kazanmışlardı. Dolayısıyla kanun daha çok cemaat vakıflarının 
taşınmaz edinimine yaramıştır. Hatemi, Medeni	Hukuk	Tüzel	Kişileri, s. 352-353.

35 Şimşek, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...”, s. 30-31.
36 1912 tarihli muvakkat kanunda cemaat vakıflarının vakıf olarak değil de “Müessesat-ı Hayriye” olarak ifade edilmesi oldukça dikkat çekicidir. 

Kanımızca bu durum 1912 tarihli kanun-u muvakkat dönemine kadar cemaat vakıfları ile ilgili hukuki bir nitelendirmenin henüz yapılmadı-
ğını göstermektedir; 2762 sayılı Yasa’nın 1. maddesine göre Medeni Kanun’dan önce vücut bulmuş ve Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerine 
(soylarına) şart edilmiş,  Cemaatlerce idare olunan,  Bazı sanat sahiplerine mahsus vakıflar, mülhak vakıflardır.  Çağatay, Mustafa, “Geçmişten 
Günümüze Azınlık Vakıflarının Mal Edinmeleri Sorunu”, TBB	Dergisi,		2011, 96,  s. 111.

37 5737 sayılı Vakıflar Kanunu.
38 İsmet Sungurbey, Eski	Vakıfların	Yeni	Sorunları, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2001, s. 397.
39 BOA, A.DVNSMHM.d., Nu. 7/2133, H-30-03-976.
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Ancak her zaman vâkıfın vârislerinden birinin mahkemeye müracaat ederek vakfı iptal edebilmesi ihtimali bulunur40. 
Burada bir gayrimüslimin kilise veya manastıra bağışta bulunması, kilise fukarası lehine vasiyette bulunması söz 
konusudur. Bu durumun İslam hukukuna aykırı bir yönü bulunmamaktadır. Zira her birey şahsi mülkünü mülkiyet 
hakkının ona tanıdığı tüm ayrıcalıklar kapsamında dilediğince kullanabilir. Zira belgelerde manastırlara vakfedilen 
emlakın çoğunlukla “(…) vasiyet-i sahiha ile vasiyet ” edildiği yazılmaktadır41. Hukuki açıdan tek problem tüzel ki-
şiliği olmayan kilise veya manastır adına tescilin yapılamamasıdır. Bu sakıncayı gidermek için en uygun yöntem ise 
ifade ettiğimiz üzere nam-ı mevhum veya müstearlardır

Girit manastır vakıflarını konu edinen çalışmasında Adıyeke, “vakıf” kelimesinin açıkça dile getirildiği az sayıda 
örnek olduğunu, manastır gibi dini bir kuruma mülk devrinde vakıf teriminden imtina edilip “vasiyet” tabirinin kul-
lanılmasına dayanarak Osmanlı yönetiminin bu dönemde gayrimüslim vakıflarının tüzel kişilikleri ile ilgili hukuksal 
zemini henüz oluşturamadığını veya özellikle oluşturmadığını düşündürdüğünü ifade etmektedir. Fakat az sayıdaki 
kayıtta vakıf tabirinin açıklıkla kullanıldığını, örneğin Şubat 1698 tarihli bir davadan vâkıfın bu vasiyet işlemini “hul-i 
hayatında ve kemal-i akl-ı sıhhatinde iken (…) vakf-ı sahih ile vakf ve teslim” ettiğinin yazılı olduğunu ifade etmek-
tedir42. 

Kilise vakıflarının oluşumundaki ikinci yol kadim uygulamanın devam ettirilmesidir. Fetihle birlikte daha önce 
arazi işletenler arazilerini, vakfı olanlar vakıflarını işletmeye, bağış toplayanlar da bağışlarını toplamaya devam ettik-
leri özellikle Ermenilerin kilise ve manastırlara vakfettikleri köylere dair vakfiyelerin tamamıyla İslâm hukuk ve usu-
lüne göre tertip edildiği ve hatta müslim ve gayrimüslim vakıflarının büyük ölçüde aynı uygulamaya tâbi tutuldukları 
yönünde yaygın bir görüş bulunmaktadır43. Dolayısıyla kilise vakıflarının önemli bir kısmı da bu şekilde eski vakıf 
uygulamalarının devam ettirilmesidir. 

Kilise vakıfları konusunda en çok mesai harcayan ve çeşitli çözümler üretmeye çalışan kişi Ebussuud olmuştur. 
Düzdağ, Ebussuud’un gayr-i müslimlerin vakfiyeleri ilgili fetvasını şöyle aktarmıştır: “Kiliseye vakıf bâtıldır. Amma 
sâkinlerine vakf edip anlardan sonra sâir fukarâya şart etmek şer’îdir44”. Yine bu anlayış doğrultusunda kefere taife-
sinin kiliselerine arazi, ağaç, bağ, bahçe gibi şeyleri vakfetmeleri de bâtıl kabul edilmiştir45. Buna karşılık kiliselerin 
günlük bakımı teftişi, aydınlatılması, orada konaklayan veya barınanlara harcanmak üzere yapılan vakıf veya vasiyet 
çoğunluk tarafından geçerli kabul edilmiştir46. 

Kilise vakıfları konusunda önemli bilgiler sunan Kermeli, Ebussuud’un konu ile ilgili fetvalarına dayanarak, gö-
rüşlerine şu şekilde temas etmiştir. Ebussuud’un temel kaygısının, toprak ve gelirlerinin azalması olduğunu, bu gaye 
çerçevesinde Osmanlı miri toprağını İslam hukukundaki rakabesi devlete, tasarruf hakkı kullanana ait olan “arazi-i 
memleket” olarak tanımladığını ifade etmiştir47. Bu yoruma göre toprak ve reaya Padişaha aittir48. Dolayısıyla rahip-
ler sadece ödünç olarak yararlanma hakkına sahip oldukları toprağı vakfedemezler ve vakfederlerse bu tür manastır 
vakıflarını müsadere etmek hukuken caizdir49. Eğer özel mülkler, keşişler, fakirler, köprüler veya çeşmeler için vakfa 
dönüştürülmüşse bu bağışlar geçerli ve meşrudur. Zira kilise vakıfları ile ilgili belgelerde vakıf ifadesinin açıkça yazılı 
olduğu durumlarda vakıf keyfiyetinin manastır veya kilise fukarasına vakfedildiği anlaşılmaktadır50. Ebussuud Efendi 
aynı zamanda fetva katiplerine “kilise için vakıf” ifadesinin kullanılmaması hususunda özel bir talimat verdi. Onun 
yerine “kilise fakirleri” için vakıf yazılmalıydı51. 

 Ebussuud’un bu tavrındaki temel amaç gayrimüslimlerin sahip olduğu şeylerin hukuki statüsünü Osmanlı ve 
Hanefi hukukuna uygun hale getirmekti. Bunun için ilk adım, mallara el konulması ardından kişisel mülkiyete konu 
olabilenlerin keşişlere geri satılması oldu. Kişisel mallar geri alındıktan sonra bu sefer kilise veya manastır için değil 

40 Akgündüz, Vakıf, s. 238- 241; Vasiyette İslami kurallara göre varislerin elbette murisin malvarlığında yaptığı vasiyetin üçte birlik kısmına 
itirazları söz konusu olamayacaktır.

41 Adıyeke, “XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Resmo (Girit) Manastır Vakıfları”, s. 561.
42 Adıyeke, “XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Resmo (Girit) Manastır Vakıfları”,  s. 565-566.
43 Osman Turan, Türk	Cihan	Hakimiyeti	Mefkuresi	Tarihi, II, Nakışlar Yayınevi, 5. Baskı, s. 488-495.
44 Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussuud Efendi, s. 106.
45 Pehlül Düzenli, Osmanlı	Hukukçusu	Ebussuud	Efendi	ve	Fetvaları,	(Basılmamış Doktora Tezi), Konya 2007, s.  313.
46 Akman, “Kilise”, s. 17.
47 Kermeli,“Ebû’s-Su‘ûd’a Göre Kilise Vakıfları...” s. 173.
48 Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de	Toprak	Meselesi, İstanbul, 1980, s. 684.
49 Barkan’ın verdiği bir mülkname örneğinde padişahın istediği zaman bazı vakıfları nasıl nesih ve ilga edilebileceğine işaret edilmektedir. 

Üstelik ilga edilen vakfın yukarıda ifade edilen müsaderesi caiz türden olmadığı normal bir vakfın bile padişah isterse nasıl el konulabileceği 
dikkatlere sunulmaktadır. Barkan, s. 264; Kermeli, s. 167 vd.

50 Adıyeke, s. 566.
51 Colin bu hususta önemli bir şeye dikkat çekmektedir. Kilise ve manastırların yararına hiçbir vakıf olmasa böyle bir derce gerek kalmazdı. 

Kanımızca da Kilise vakıfları önemli bir sorun teşkil etmekteydi ve böyle bir özel talimat yazdırma gereği duyuldu. Colin Imber, Şeriattan	
Kanuna	Ebussuud	ve	Osmanlı’da	İslami	Hukuk, Çev. Mürteza Bedir, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2004, s. 171.
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yolcu ve fakirler için bireysel vakıflara dönüştürdüler. Toprağın kendisi ise miri kalmaya devam etti52. 
 Amaçları İslam’a uygun olmadığı için kurbet şartını taşımayan kilise vakıfları hayrî vakıf kategorisine giremez53. 

Ebussud Manastır rahiplerini bir aile olarak düşünür. Aynı zamanda bu, manastır topluluğunun kolektif karakterini ka-
bul etmek anlamına gelecektir54. Manastır vakıflarını aile vakıfları olarak sınıflandırır ve manastırın keşişlerini, vefat 
eden keşişin evladı olarak görür. Buna göre tapu bedelinden muaf olma gibi haklardan faydalanabileceklerini söyler55. 

Osmanlı klasik dönemine damga vuran ünlü hukukçu Ebussuud Efendi’nin kilise vakıfları konusunda bulduğu 
çözümü veya kısıtlamaların imparatorluğun sonuna dek uygulanmış, kabul görmüş bir esas olarak nitelendirmek veya 
İmparatorluktaki bütün manastır/kilise vakıflarına aynı hukuki esaslara bağlandığını iddia etmek zorlama bir yakla-
şım olacaktır56. Elbette bu anlayışın kendi dönemi dışında hiç uygulanmadığı da söylenemez. Örneğin Ebussuud’un 
fetvasına dayanarak zengin manastır vakıflarının müsadere edildiği II. Selim dönemine ait uygulama oldukça dikkat 
çekicidir57. Yine II. Abdülhamit’in kilise için yapılan bir vakfı zapdetmesi müsadere uygulamasının o dönemde de 
devam ettiğini göstermektedir58. 

11.05.1816 tarihli bir düzenlemeye bakılırsa da uygulama konusunda tereddütlerin hala devam ettiği görülmek-
tedir. Şeyhü’l-İslâm Dürrizâde Abdullah Efendi’nin verdiği bir fetvaya dayanarak, 11.05.1816 tarihinden itibaren 
“manastır veya kilise fukarası için nükuttan başka mülk, dükkân, bahçe, tarla ve çiftlik gibi gayrimenkul akarları 
bağışlanması yasaklanmıştır”59. Abel Oğlu Andon, Veledi İşfan, Veledi Ağub Vakfiyesi ve Sürop Veledi Karabet Vak-
fiyesi gibi istisnalar var ise de bu uygulama 16 Şubat 1912 tarihinde çıkarılan Kanun-ı Muvakkat’a kadar sürmüştür60. 
Bu düzenleme de açıkça göstermektedir ki yasaktan önce gayrimüslimler kilise ya da manastırları lehine bireysel dü-
zeyde de olsa gayrimenkul ediniminde bulunabilmekteydiler. Yine bu uygulama ile birlikte kilise vakıflarının nitelik 
değiştirerek para vakfı özelliği kazandığı da söylenebilir. Öztürk, kesin bir tarih belirtmekten imtina ederek çözülme 
dönemine kadar istisnalar olsa da kilise vakıfları için meşru görülenin para vakıfları olduğunu ifade eder61.

SONUÇ

Kilise vakıfları konusundaki hukuki esasların temel olarak örfi düzenlemelerle şekillendiğini söyleyebiliriz. Zira 
gayrimüslimlerin kilise veya havra yapımı için vakıf kurmaları fukahanın çoğunluğu tarafından uygun görülmemişse 
de gayrimüslimlerin bir davranışı ibadet olarak görmelerinin yeterli olduğu ve ibadetleri konusunda onlara karşıla-
mayacağını söyleyen Ebu Hanife ve bazı Hanbelî ve Maliki âlimler tarafından gayrimüslimlerin bu tasarruflarının 
geçerli olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla mesele din ve vicdan hürriyeti bağlamında değerlendirildiğinde herhangi 
bir kısıtlama kalmamaktadır. Nitekim Osmanlı uygulamasında kilise ve havra yapımı için vakıflar kurulduğu hatta 
manastır ve kiliselere ait olarak kurulan bu vakıfların gayrimenkullerine ve eşyalarına müdahale olunmaması gereği 

52 “Bazı	hıristiyan	tebaa	manastırda	keşiştir.	Vilayetin	sicil	memuru	mülkiyetlerinde	olan	hayvanları,	üzüm	bağlarını,	meyve	bahçeleri	ve	de-
ğirmenleri	onlardan	alır	ve	tekrar	onlara	satar.	Sözü	edilen	malı	fakirler	ve	yolcular	için	vakfa	dönüştürürlerse,	dışarıdan	birisi	sözü	edilen	
vakfa	karışabilir	mi?

	 Cevap:	eğer	onlardan	vakfa	dönüştürdükleri	şeyler	hayvanlar,	üzüm	bağları,	değirmen	ve	dükkanlar	ise	ve	bunlar	o	manastır	için	değil	de	
fakir	ve	yolcular	 için	vakıf	 yaptılarsa	kimse	müdahale	edemez.	Mezralar	ve	 sürülebilen	 topraklar	asla	vakfa	dönüştürülemez,	ama	onlar	
bunları	hazinden	giriş	ücreti	ödeyerek	alabilirler	ve	tapu	sicilinde	şöyle	bir	madde	girilmişse	kimse	karışamaz:	“Keşişler	toprağı	ellerinde	
bulundursunlar	ve	diğer	tebaa	gibi	tüm	gereken	ödemeleri	yaptıktan	sonra	kimse	müdahale	etmesin.	Keşişler	öldüğünde	onların	yerlerini	
alanlar	bunları	ellerinde	bulundursun.	Ancak	mezraların	vakıf	olarak	kaydedilmemiş	olması	şartıyla”. Imber, s. 172. 

53 Kermeli, s. 167.
54 “Bir	manastırdaki	keşişlerin	maliyeden	satın	aldıkları	üzüm	bağlarını,	evleri	ve	toprakları	kendilerinden	sonra	aynı	manastırda	yaşayacak	

olan	keşişlere	vasiyet	etmeleri	caiz	midir?
	 Cevap:	hiçbir	mirasçı	bulunmazsa	ve	toprak	hariç	mallarının	tamamını	manastırda	yaşayan	keşişlere	vasiyet	ediyorlarsa	ve	yine	keşişler,	

fakir	olsun	zengin	olsun,	iyi	tanımlanmış	biri	grupla	sınırlı	iseler	vasiyetleri	geçerlidir.	Maliyeden	kimse	karışamaz.	Ancak	eğer	sayılmayacak	
kadar	fazla	olup	büyük	bir	grup	oluşturuyorlarsa	hepsine	vasiyet	etmek	geçersiz	bir	işlemdir.	Kimsenin	müdahale	edememesi	için	aralarında	
fakir	olanlara	vasiyet	etmek	gereklidir.	Mirasçıları	varsa	bu	durumda	ölen	kişinin	serbestçe	 tasarruf	edebileceği	bölüm	olan	üçte	birinin	
ötesindeki	her	vasiyeti	bunlar	red	edebilirler.	Eğer	mirasçıları	bu	düzenlemeyi	kabul	ederlerse	bu	tamamen	geçerli	bir	vasiyet	olur	ve	kinse	
karışamaz.	Ancak	topraklarına	kimsenin	müdahale	edememesi	için	padişah	fermanı	gereklidir.” Imber, Şeriattan Kanuna Ebussuud..., s. 173.

55 Kermeli,“Ebû’s-Su‘ûd’a Göre Kilise Vakıfları...”, s. 170-174.
56 Nitekim Malatya kazasında kurulan Meraboz adındaki bu kilise vakfının 600 akçelik geliri, daha sonra Ali Baba Zaviyesi vakfına gelir kay-

dolunmuş iken, şahitlerin dinlenmesi ile eski vakfına iade edilmiştir. Bu durum oldukça dikkat çekicidir. Zira 1530 tarihli evkaf defterine 
kayıtlı olan bu vakıf tarih itibarıyla Ebussuud’un şeyhülislamlığı dönemine denk gelmektedir. Dolayısıyla kilise vakfı olması nedeniyle önce 
Ebussuud’un fetvası doğrultusunda müsadere edilmiş ardından uygulama değişikliğine gidilerek iadesi yapılmış olabileceği tahmin edilebilir. 
Göğebakan, s. 74; Bir diğer örnek “Kandiye	sicillerinde	okunmaktadır.	Margarita	Yorgo	Topuklu	kızı,	evini	Aya	Mina	Manastırı’na	vakfet-
miştir.	Bu	işlem	Kandiye	divanında	Hacı	Mehmet	Paşa,	Rizo	kazası	episkosu	Manoli	oğlu	Metodi,	Aya	Mina	Manastırı	mütevellisi	ve	camiler	
mütevellisi	huzurunda	gerçekleştirilmiştir.	Metodios’un	bu	vakfı	kabul	ettiği	kayda	geçmiş	ve	keyfiyet	tamamlanmıştır”. Adıyeke, s. 566.

57 Imber, Şeriattan	Kanuna	Ebussuud..., s. 171.
58 Belgede zapta ilişkin Abdülhamit’e ait Hatt-ı hümayun bulunmaktadır. BOA, HAT, Nu. 19/849, H-29-12-1203.
59 Mustafa Alkan, “Azınlık Vakıfları (Tarihî Arkaplanı, Hukukî Yapısı Ve İç Analizi)”, Akademik	Bakış, Cilt 2, Sayı 4, Yaz 2009, s. 93-111; 

Öztürk, Azınlık	Vakıfları, s. 117.
60 Alkan, “Azınlık Vakıfları”, s. 98.
61 “Ve	vakfiyelerdeki	“mezkûr	meblağ	işletilerek	geliri	(…)	kilisenin	fakirlerinin	yiyeceğine;	bu	mümkün	olmaz	ise,	Hıristiyan	fakirlere	meşrûta	

ola	(…)”	benzeri ifadelerin de durumu onayladığını belirtilmektedir. Bkz. Öztürk, Azınlık	Vakıfları, s.118-119.
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zaman zaman gündeme getirilerek kilise ve manastırlara yönelik korumanın, onlara ait eşyalara bile tatbik edildiği 
görülmektedir62.

ÖZET

Kilise vakıfları gayrimüslim Osmanlı tebaasının kilise veya mabedleri için kurdukları cemaat vakıflarıdır. Bil-
diride Osmanlı uygulamasında kilise vakıflarının kuruluşu, varlıkları ve meşruiyet gerekçeleri ile günümüze uzanan 
mülkiyet sorunları ele alınacaktır. Son günlerde Ermenilerin Türk hükümetine karşı Osmanlı dönemi kiliseleri ve bazı 
gayrimenkullerin iadesi için açtıkları bir kısmı derdest bir kısmı sonuçlanmış davaları gündeme gelmektedir. Özellikle 
Kilikya Katoğikosluğu’nun Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğu Kozan’da bulunan kilisenin ve arazisinin iadesi 
veya tazminatı içeren bireysel başvurusu konumuz açısından önem arz etmektedir.  Bu tür örnekler kilise vakıfları 
konusunda yapılacak incelemeleri daha da önemli kılmaktadır. Öncelikle Kilikya Katalikosluğu’nun taleplerinin Os-
manlı Devleti’nin arazi hukuku, mabedler hukuku, vakıflar hukuku ve genel olarak gayrimüslimlere ilişkin kuralları 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Osmanlı Devleti’nin bu alanlarda sahip olduğu hukuki düzenlemelerin bilin-
mesi söz konusu taleplere doğru cevaplar verilebilmesini sağlayacaktır.  Zira bugün için bir hak talebinin söz konusu 
olabilmesi ancak o dönemdeki yasal mevzuatın buna imkân vermesiyle mümkündür. 1915 Olayları kapsamında Er-
menilerin geride bıraktıkları arazilerin hukuki statüsü, bu toprakların önceki hukuki statülerine göre değerlendirilmesi 
gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Vakıf, Vakıf Hukuku, Kilise Vakıfları, Cemaat Vakıfları

ABSTRACT

The church endowments are the non-Muslim community endowments established for the churches of the 
non-Muslim Ottoman people. In this paper, the establishment, existence and legitimacy reasons of the church en-
dowments and the problems of property dating back to the present will be discussed. Recently, Armenians’ lawsuits 
against the Turkish government for the return of some Ottoman churches and some real estate have been brought to the 
agenda. In particular, the individual application of the church and its land in the Kozan, which is made by the Cilicia 
Catholicosate to the Constitutional Court, is important for our subject. Such examples make investigations on church 
endowments more important. First of all, the demands of the Cilicia Catalonia must be evaluated within the frame-
work of the Ottoman Empire’s rules of land law, temple law, endowments law and non-Muslims in general. Knowing 
the legal regulations of the Ottoman Empire in these areas will enable the right answers to the demands. Because it is 
possible for a claim to be made today, it is only possible that the legislation in that period allows this. The legal status 
of the lands left behind by the Armenians within the context of the events of 1915 should be evaluated according to 
their legal status.

Key Words: Endowment, Endowment Law, Church Endowments, Non-Muslim Community Endowments

62 BOA, A.	DVN, Nu. 1/14, 07/Ca/1256 (07 Temmuz 1840); BOA, HR.MKT,6/62,12/N/1260 (25 Eylül 1844); BOA, HR.MKT,174/62, 25/
Ca/1273 (22 Ocak 1273).
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ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ETNİK, COĞRAFİ VE İDARİ 
BAKIMDAN EKRÂD VE KÜRDİSTAN TERİMLERİ

Orhan KILIÇ*

GİRİŞ

Kürdistan ve Ekrâd terimlerinin idari, etnik ve coğrafi olarak tarihi kaynaklarda hangi zamanlarda geçtiği ko-
nusunda farklı görüşler ileri sürülse de; Kürdistan tabirinin 12. yüzyıldan itibaren, Ekrâd tabirinin ise bundan çok 
daha öncesine giden bir geçmişinin olduğu söylenebilir. Kürdistan tabiri Büyük Selçuklu sultanı Sencer zamanında 
bugünkü İran’ın doğu kısımlarında merkezi Hemedan yakınlarındaki Bahar Kalesi olan dağlık bir bölge için kullanılı-
yordu1. Bu bölge 12. yüzyıldan önce dağlık manasına gelen Bilad-ı Cebel ve el-Cibal olarak tanımlanmıştı. Ebu’l-Fida 
ve İbn Esir bahse konu bölgeyi el-Cibal olarak ifade ederler. İran coğrafyasında bu adla coğrafi ve kısmen idari bir 
adlandırma yapılsa da Anadolu coğrafyası için böyle bir isimlendirmeye rastlanmaz. Reşiddeddin, Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’yu tarif etmek için Diyarbekir, Rebia, Ermeniye ve Rum vilayetleri tabirlerini kullanır. Rum-ı A’la diye 
tabir ettiği bölge ise Vilayet-i Şarkiye ve Gürcistan olarak tanımlanmıştır. Bu bölge Erzurum ve kuzeydoğu sahasını 
içerisine alıyordu2.

11. yüzyılda (1047) Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini gezen Nasır-ı Hüsrev, Kürdistan ve Kürtler’den 
bahsetmez3. 12. yüzyılda (1165-1173) bölgeyi gezen Yahudi Seyyah Tudela’lı Benjamin ve Ratisbonlu Patachia 
(1170-1187) seyahatnamelerinde bölgeyi ayrıntılı olarak anlatmalarına rağmen, Kürt ve Kürdistan kavramlarından 
bahsetmezler. Aynı dönemde bölgeyi gezen İbn Cübeyr de Güneydoğu Anadolu için Diyar-ı Bekr, Diyar-ı Rebia ve 
Diyar-ı Mudar tabirlerini kullanır. Keşanlı Ebu’l-Kasım Abdullah, Tarih-i Ulcaytu adlı eserinde, bugünkü Güneydo-
ğu Anadolu bölgesini ihtiva eden Diyarbekir eyaletinin sınırlarını Fırat boylarından Şam hududuna kadar uzatır. 14. 
yüzyılın ilk çeyreğinde Takvim-i Buldan adlı eserini telif eden Ebü’l-Fida, Yakındoğu coğrafyasını idari olarak vasıf-
landırırken yine Kürdistan kavramını kullanmamıştır4.

İlhanlı bütçesi olarak bilinen ve 1350 yılında kaleme alındığı ileri sürülen Risale-i Felekiyye’de Doğu ve Gü-
neydoğu Anadolu bölgesi el-Vastaniye, Vilayet-i Ermen ve Diyarbekir olarak üç ana bölgeye ayrılmıştır5. Bu risalede, 
Kürdistan diye adlandırılan bölge Hoca Ferideddin Şirazî uhdesinde olup şehirleri ise Kulgar-ı Büzürk, Kulgar-ı Ku-
çek, Ahengeran, Şehr-i Zor, Ekrâdü’t-Dağ, Ekrâd-ı Ahlat, Çamçamal (Cemcemal), Helvan, Kasr-ı Şirin, Cakakavân, 
Derbend, Tak-ı Gerger, Şebdîz ve Hanikin’dir6. Bütün bu şehirler Doğu ve Güneydoğu Anadolu coğrafyasının dışında 
bulunmaktadırlar. Burada zikredilen Ahlat ise, İran coğrafyasındaki Ahlat’tır.

Akkoyunlular bölgeye geldiklerinde orada resmen Kürdistan adında bir ülke, devlet veya bir coğrafya yoktu. 
Dolayısıyla Akkoyunlu dönemi ile ilgili yapılan değerlendirmelerde Kürdistan tabirinin kullanılması tarihi kaynaklara 

* Prof. Dr. Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimeler Fakültesi Tarih Bölümü Elazığ/TÜRKİYE e-mail: okilic60@gmail.com
1 Bekir Biçer, “Selçuklular ve Kürtler”, Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu Bildiriler 09-10 Ocak 2014/Ankara, C. 1,  Editör: Orhan Kılıç, 

TTK yay., Ankara 2014, s. 48.
2 Muammer Gül, “Tarihi ve Coğrafi Bakış Açısından Kürdistan Kavramının Ortadoğu’daki Yeri (Ortaçağlardan Osmanlı Hakimiyetine Kadar)”, 

Birinci Ortadoğu Semineri (Kavramlar, Kaynaklar ve Metodoloji), 29-31 Mayıs 2003 Elazığ, Bildiriler, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araş-
tırmaları Merkezi, Elazığ, 2004, s. 87-88; Muammer Gül, Orta Çağlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu (Tarihî Arka Plan ve XIII-XIV. Yüzyıl 
Moğol Hâkimiyeti), Bilge Kültür Sanat yay., Genişletilmiş ve Geliştirilmiş İkinci Baskı, İstanbul, 2010, s. 67-68.

3 Bkz. Nasır-ı Hüsrev, Sefernâme, Çeviren: Abdülvahab Terzi, MEB yay., İstanbul, 1994.
4 M. Gül, Orta Çağlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu, s. 68-70.
5 M. Gül, Orta Çağlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu, s. 71-72. 
6 Tuncer Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I Anadolu’nun İdarî Taksimatı, Ankara, 1988, s. 74-75.
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dayanmayan hayali ve tahmini bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir7.
Ana kaynaklara dayalı olarak yapılan çalışmalarda, Osmanlı öncesi dönemde Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

bölgelerini kapsayan coğrafyanın tamamı veya bir kısmı için idari veya coğrafi bakımdan Kürdistan tabirinin kulla-
nılmadığı ikna edici bir şekilde ortaya koyulmuştur8. Osmanlı öncesi dönemde, bugünkü sınırlarımız dışında ancak o 
devirdeki Osmanlı sınırları içinde de Kürdistan diye ifade edilen bölge veya bir idari birim yoktur. 14. yüzyılda Kür-
distan diye ifade edilen yerler ise Zagros dağlarının doğu kısımlarında bulunuyordu ve Osmanlı Devleti ile coğrafi ve 
idari bakımdan ilgisi yoktu.

Osmanlılar’ın 15. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Doğu Anadolu, Irak ve İran coğrafyasındaki siyasetleri so-
nucunda ortaya çıkan tablo, yeni birtakım uygulamaları da beraberinde getirmiş ve Çaldıran Savaşı’ndan sonraki dü-
zenlemelerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki bazı yerler için Kürdistan tabiri ile bağlantılı birtakım idari tabirler 
kullanılmıştır.

Ekrâd terimi çoğunlukla Kürtler karşılığı olarak kullanılmakta ve kabul edilmektedir. Türkçe olan Kürt kelimesi-
nin Arapça çoğulu olarak Ekrâd tabirinin kullanıldığı konusunda yaygın bir kanaat olsa da9, yapılan birçok çalışmada 
Ekrâd kelimesinin bütünüyle etnik bir kökene vurgu yapmaktan ziyade bir hayat tarzı olabileceğine kuvvetli delillerle 
dikkat çekilmektedir10. Kürtler 19. yüzyıla gelinceye kadar kendilerini hiçbir zaman Kürt, dillerini ise Kürtçe olarak 
nitelendirmemişlerdir. 19. yüzyılda Kurmanc yüksek sınıfı yani aydınlar kendilerini Kürt, dillerini de Kürtçe olarak 
tanımlamıştır. Böylelikle bir Kürt milliyetçiliği doğmuştur11.

Türkçenin değişik sözlüklerinde yer alan Kürt sözcüğünün özel bir ad etnonim olarak Macarları meydana getiren 
Türk kökenli boylardan birinin adı olduğu ileri sürülür12. Şeref Han, Kürt adı ile ilgili olarak “Kürtlerin bu adla adlan-
dırılmalarının tek nedeni, aşırı cesaretleri ve savaşçılıklarıdır. O kadar ki kavga alanlarında, savaş meydanlarında 
ve diğer çetin durumlarda tehevvür ve pervasızlıkla nitelendirilmişlerdir”13 demekte ve etnik yönden çok, hayat tarzı 
ve karaktere dikkat çekmektedir.

1- Osmanlı Belgelerinde Kürdistan Kavramının Görülmesi

1514 Çaldıran Savaşı’ndan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da hâkimiyet tesis eden Osmanlı Devleti bu 
bölgelerde ele geçirdiği yerleri idari taksimat sistemi içerisine dahil etmiş ve 1515 yılında Diyarbekir Vilayeti’ni kur-
muştur14. Akkoyunlu Devleti’nin yıkılması ve 16. yüzyılın hemen başlarında Safevi Devleti’nin kurulması sürecinde, 
yaklaşık çeyrek asır Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki aşiret sahibi yerel beylerin kısmen bir üst otoriteye bağlı 
olarak yaşamadıkları anlaşılmaktadır. Safevi Devleti’nin kurulmasından sonraki süreç içerisinde ise bu yerel beylerin 
büyük oranda Safevi baskısı altında kaldığı görülür. 1514 Çaldıran Savaşı’ndan sonra Osmanlılar’ın bölgedeki siyasi 
ve askeri etkinliğini tam olarak pekiştirmeden önce, yerel beylerin ve Akkoyunlar’ın merkezi durumunda olan Di-
yarbekir şehrinin Safevi komutanlarından Karahan Bey vasıtasıyla kontrol altında tutulduğu ve mezhebi bir tercihe 
zorlandıkları açıktır. Öyle ki, Çaldıran Savaşı’ndan sonraki geçiş sürecinde, bölgedeki beylerin kendileri lehine idari 
uygulamaları yapacaklarına kanaat getirecekleri bir taraftı seçme konusunda durumu değerlendirdikleri anlaşılmak-
tadır. Önceleri Osmanlı merkezi yönetiminin bölgede yeni bir idari yapılanma konusunda çok ta istekli olmadığı, bu 
konuda Safeviler’e karşı Osmanlılar’la bir ittifak yapabilecekleri kanaatine varan mahalli beylerin birçoğunun bu ko-
nudaki istekli tavırlarının etkili olduğu söylenebilir. Osmanlı Devleti’nin Çaldıran Savaşı sonrası yeni idari yapılanma 
sürecindeki en önemli aktörün İdris-i Bidlîsî olduğu ve Yavuz Sultan Selim’in bu konudaki danışmanı gibi hareket 
ettiği söylenebilir15.

7 Seyfettin Erşahin, “Akkoyunlu-Kürt İlişkileri”, Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu Bildiriler 09-10 Ocak 2014/Ankara, C. 1, Editör: 
Orhan Kılıç, TTK yay., Ankara 2014, s. 103.

8 Bu çalışmalardan bazıları için bkz. M. Gül, “Tarihi ve Coğrafi Bakış Açısından Kürdistan Kavramının Ortadoğu’daki Yeri”, s. 87 vd.; M. Gül, 
Orta Çağlarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu, s. 67 vd.; T. Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, s. 26 vd.; Orhan Kılıç, “Kür-
distan Tabirinin Osmanlı Uygulamasındaki Muhtevası Üzerine Bazı Tespitler (16-18. Yüzyıllar)”, Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu 
Bildiriler 09-10 Ocak 2014/Ankara, C. 1, Editör: Orhan Kılıç, TTK yay., Ankara 2014, s. 167-168; Orhan Kılıç, “Osmanlı Belgelerinin Dili ve 
Işığında Kürdistan Kavramı”, Dünden Bugüne Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu (Meseleler-Öngörüler-Tedbirler-Teklifler), 28-30 Mayıs 
2015 Elazığ- Bildiriler, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Yayınları: 27, Elazığ, 2017, s. 445-460.

9 Thomas Bois, “Kürtler ve Yurtları”, Kürtler ve Kürdistan, Doz yay., 2. Baskı, İstanbul, Eylül, 2004, s. 11.
10 Bu konuda bkz. Yusuf Halaçoğlu, “Osmanlı Belgelerine Göre Türk-Etrak, Kürd-Ekrâd Kelimeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Belleten, TTK 

yay., LX/227 (Nisan 1996), s. 139-146; Ahmet Buran; “Kürtler ve Kürt Dili”, Turkish Studies, 6/3 (Summer 2011), s. 43-57.
11 Bekir Biçer, Kürtler, Çizgi Kitabevi yay., Konya, Mayıs 2014, s. 11.
12 Aydın Taneri, Türkistanlı Bir Türk Boyu Kürtler, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yay., Ankara, 1983, s. 11; Buran, s. 44.
13 Şeref Han, Şerefname, Çeviren: M. Emin Bozarslan, Hasat yay., 4. Baskı, İstanbul, 1990, s. 19.
14 Nejat Göyünç, “Diyarbekir Beylerbeyiliği’nin İlk İdarî Taksimatı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, C. XXIII, Sayı 23, 

İstanbul, Mart 1969, s. 23-34.
15 Bu konudaki değerlendirmeler için bkz. O. Kılıç, “Kürdistan Tabirinin Osmanlı Uygulamasındaki Muhtevası Üzerine Bazı Tespitler”, s. 168-

173.
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Yavuz Sultan Selim’in İdris-i Bidlîsî’nin telkin ve tavsiyeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yeni bir vilayet 
tesis edip başına da bu yerel beylerden birini geçirmesi konusundaki teklifi Yavuz Sultan Selim tarafından kabul edil-
miştir. Bu teklifle ilgili İdris-i Bidlîsî’nin başkanlığında Ekrâd Beyleri olarak nitelendirilen beylerden ileri gelenleri 
ile yapılan bir toplantıdan;

 …Zira ki Ekrâd-ı mülûk tavâif ve akvâm ve aşâir-i muhtelifâtdır. Allah te’âlâ’yı birbilüb Muhammed ümmeti 
olduğumuzda müttefikleriz. Sâir hususda birbirimize mütâba’at mümkün değildir. Sünnetullâh böyle cârî olmuşdur.16 

şeklinde bir sonuç çıkmıştır. Beylerin ağzından ancak İdris-i Bidlîsî’nin kaleminden çıkan cevabi mektuplarda 
bahse konu mahalli beylerin Ekrâd beyleri olarak tanımlanmasının İdris-i Bidlîsî’nin tercihi olduğu açıktır. Nitekim 
bu mektuba İdris-i Bidlîsî’nin Selim Şah-nâme’sinde de rastlamak mümkündür17.

Ekrâd beylerinin bizatihi İdris-i Bidlîsî’nin ifadesiyle, “yalnız ben olayım, benden başkası olmasın” yaklaşı-
mında bulunarak, içlerinden herhangi birisinin başlarına beylerbeyi olarak tayinini istemediklerini belirtmesine rağ-
men, bunu sadece Safeviler’e ve Alevi Türkmenler’e yönelik Osmanlı desteğini almak için yaptıkları ve “gelenek-
sel haklarından” vazgeçmedikleri şeklinde bir yorumlama yapmanın18 güçlü bir tarihsel dayanağı yoktur. Nitekim 
Osmanlı Devleti’nin bölgede Safeviler’e karşı yürüttüğü askeri harekâtta bu beylerin katkısının sembolik olmaktan 
öteye gitmediği bizzat kendilerinin ifadeleri ile sabittir. Yavuz Sultan Selim’e gönderilen mektupta tek başlarına Sa-
feviler’e mukavemet edemeyeceklerini ve buna güçlerinin yetmediklerini beyan etmişlerdi19. Daha sonraki süreçte 
çeşitli vesilelerle Osmanlı belgelerinde bu mahalli beylere tanınan hakların merhameten verildiğine de sıkça vurgu 
yapılmıştır20. Hoca Saadeddin de Kürt aşiretlerinin Kelime-i Tevhid’den başka hiçbir konuda anlaşamayarak sürekli 
olarak birbirleriyle çatışmayı bir huy edindiklerini, aralarında dayanışma bulunmadığını ve Safeviler’e direnmeye 
güçlerinin yetmediğini vurgulamaktadır21. Bunun yanı sıra Ekrâd beylerinden sadece Palu beyi Cemşid Bey’in Yavuz 
Sultan Selim’e itaat ederek Çaldıran Savaşı’na katıldığı, diğer beylerin ise savaşa katılmayarak duruma göre vaziyet 
aldıkları bilinmektedir22. Bu sebeple, Osmanlı merkezi yönetiminin Doğu Anadolu’daki yeni idari yapılanmasında 
Ekrâd beylerinin siyasi ve askeri nüfuzlarından çok, İdris-i Bidlîsî’nin Yavuz Sultan Selim’in zihninde yarattığı algı-
nın daha tesirli olduğu söylenebilir. Nitekim Ekrâd beylerinin yeni kurulan Diyarbekir Vilayeti bünyesinde ayrı bir 
grup sancaklar halinde teşkilatlandırılmasından sonra Yavuz Sultan Selim’e gönderdiği mektupta; 

…düşman durmamakta ve Kürt beylerini isyana teşvik etmektedir. Bilâd-ı Ekrâd’ın Osmanlı Devleti’ne iltihakı, 
İstanbul’un fethi zaferini tamamlayacak derecede ehemmiyetlidir. Zira bu bölgenin ilhakıyla, bir taraftan Irak yani 
Bağdad ve Basra’nın yolları, diğer tarafdan da Haleb ve Şam yolları açılmış olacaktır23

şeklindeki ifadeleri, bu yeni düzenlemenin gerekliği konusunda önceden yapılan ikna çalışmalarının ipuçlarını 
da vermektedir.

Ekrâd beylerinin bir vilayet bünyesinde ve aralarından birisinin idaresinde teşkilatlanmayı reddetmeleri, yeni bir 
idari uygulamayı gündeme getirmiş ve Yavuz Sultan Selim tarafından, Kasım sonları 1515 tarihinde İdris-i Bidlîsî’ye 
bir nâme-i hümâyûn ile Diyarbekir beylerbeyi Bıyıklı Mehmed Paşa’ya nişân-ı şerifle mu’anven boş ahkâm kağıtları 
(beyaz) gönderilmiş ve bunların doldurularak aralarındaki silsile-i meratibe göre sancak verilen beylere yollamaları is-
tenmiştir. Bu boş beratlar toplam 30 adet olup 22’si berat, 1’i beylerbeyi beratı geriye kalanlar ise istimaletnâme idi24. 

İdris-i Bidlîsî, Yavuz Sultan Selim tarafından beylerin gönüllerini okşamak ve onları onurlandırmak için 25 yük 
tam ayar altın, 500 hilat ve 17 sancak gönderildiğini ve bundan ayrı olarak beylerbeyi Mehmed Paşa’ya altınlar ve 
sayısız dirhemler ile kendisine de birtakım hediyeler ihsan ettiğini kaydeder25.

Bu boş beratlar, İdris-i Bidlîsî ve Bıyıklı Mehmed Paşa tarafından bölgedeki mahalli beylere dağıtılmış ve klasik 
Osmanlı sancağı statüsünden farklı olarak sancakbeyliğinin bu bey ailelerinin tekelinde kaldığı yeni bir uygulamaya 
geçilmiştir. Bu sistem ilerde daha net olarak kendini gösterecek ocaklık sistemin ilk uygulaması olarak addedilebilir. 

16 Zikreden: Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, 3. Kitap Yavuz Sultan Selim Devri Kanunnâmeleri, Fey Vakfı 
Yayınları:1, İstanbul, 1991, s. 205-206.

17 İdrîs-i Bidlîsî, Selim Şah-Nâme, Hazırlayan: Hicabi Kırlangıç, Hece yay., Ankara, Eylül 2016, s. 312-313. İdris-i Bidlîsî’nin bu süreçte I. 
Selim’e yazdığı bazı mektuplar için ayrıca bkz. Vural Genç, “İdris-i Bidlîsî’nin II. Bayezid ve I. Selim’e Mektupları”, Osmanlı Araştırmaları, 
47 (2016), s. 147-208.

18 İbrahim Özcoşar, “Sultan ve Mir: Osmanlı Kürt İlişkilerine Giriş”, Osmanlı Devleti ve Kürtler, Editörler; İbrahim Özcoşar, Shahab Veli, Kitap 
Yayınevi yay., İstanbul, Aralık 2017, s. 16-17.

19 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri 3, s. 206; Kılıç, “Kürdistan Tabirinin Osmanlı Uygulamasındaki Muhtevası”, s. 170.
20 BOA., MD 149, 96/334.
21 Hoca Sadettin Efendi, Tacü’t-Tevarih IV, Hazırlayan: İsmet Parmaksızoğlu, Kültür Bakanlığı yay. No: 301, Ankara, 1992, s. 245.
22 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, C. II, 4. Baskı, TTK yay, Ankara, 1983, s. 275.
23 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri 3, s. 208.
24 N. Göyünç, “Diyarbekir Beylerbeyliği’nin İlk İdari Taksimatı”, s. 26.
25 İdris-i Bidlîsî, Selim Şah-Nâme, s. 340.
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Osmanlı merkezi yönetimi bu beylere bulundukları sancakların sancakbeyliğini bırakmış ancak dikkat edilirse bu san-
cakları kendi içerisinde de iki ayrı gruba ayırmıştı. Yani 7 tanesi, 22 sancaktan daha farklı bir statüde idi. Daha sonraki 
uygulamalara bakıldığında bu 7 sancağın ocaklık sancaklar içinde olan ancak tahrir yapılmayan hükümet sancakları, 
diğerlerinin ise yurtluk-ocaklık sancakları karşıladığı söylenebilir. 

Yurtluk-ocaklık ve hükümet sancakların idari statüleri ve idari uygulamaların nasıl olduğu konusu uzun süre an-
laşılamamış ve bu sancakların özerk ve bağımsız oldukları konusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Hatta bu konuda 
referans olarak gösterilen birçok kaynakta bile yurtluk-ocaklık sancaklar ile hükümet sancakların statüsü anlaşılama-
mıştır. Muhammed Emin Zeki Beg, hükümet sancakları doğrudan sultana bağlı olarak ifade etmiş, yurtluk-ocaklıkları 
ise Kürt emirlerin idaresinde beyliğin veraset yoluyla babadan oğula geçtiği bağımsız idari birimler olarak tanımlamış 
ve ciddi bir yanlışlık yapmıştır. Hâlbuki yurtluk-ocaklık sancaklar daha merkezi, hükümetler ise tahrir yapılmadığı 
için kısmen daha imtiyazlı bir statüye sahipti. Yurtluk-ocaklık sancak sayısının daha fazla olması sebebiyle kendin-
ce bağımsız diye nitelendirdiği alanı siyasi ve ideolojik endişelerle bilimsel olmayan bir yaklaşımla genişletmeye 
çalıştığı anlaşılmaktadır26. Tahrir yapılan yurtluk-ocaklık sancaklarda toplanan vergilerin bir kısmının maktu olarak 
hazineye aktarılması, bir kısmının beylerbeyi hasları içerisine dahil edilmesi ve bir kısmının ise ilgili sancağın beyine 
has olarak verilmesini, merkezi otorite ile gelirleri paylaşım olarak yorumlamak ve buradan Osmanlı Devleti ile yerel 
beylerin adeta eşit şartlara haiz bir ittifak içinde olduğu sonucunu çıkarmak zorlama bir değerlendirmeden başka bir 
şey değildir27. Böylesi bir yoruma dayanak olarak yurtluk-ocaklık sancaklardan biri olan Tercil hasılatının 80.000 
akçesinin maktu olarak hazineye gitmesi ve Tercil beyine 102.120 akçelik bir has gelirinin tevcihini göstermek dir-
lik sisteminin kuralları ile açıklanamaz. Çünkü aynı uygulamalar tımar sisteminin uygulandığı bütün sancaklar için 
geçerlidir. Kaldı ki, Tercil beyine bırakılan 102.000 akçelik has miktarının en düşük gelirli bir klasik sancakbeyinin 
gelirinin bile yarısından az olduğu gözden kaçmıştır. Şurası bir gerçektir ki yurtluk-ocaklık ve hükümet diye iki ayrı 
çeşidi olan ocaklık sancaklar üzerinde devlet otoritesi en az diğer klasik sancaklar kadar etkiliydi28. 

Osmanlı belgelerinde Kürdistan ve Ekrâd kavramının idarî manada kullanılmaya başlaması bu gelişmelerden 
sonra olmuştur. Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan tarihsiz ancak 1516-1520 yılları arasındaki durumu yan-
sıttığı anlaşılan29 bir idari taksimat listesinde Yavuz Sultan Selim tarafından gönderilen boş beratların kimlere da-
ğıtıldığını görmek mümkündür. Bu listede önce Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı klasik sancaklar yazılmış, daha sonra 
Cemaat-i Kürdân başlığı altında 28 adet liva kaydedilmiştir. Bu sayı sancakbeyliği için gönderilen boş berat sayısını 
tam olarak karşıladığı için ilk durumu net olarak yansıtması bakımından ayrı bir öneme de haizdir. Bu listede, paşa 
sancağı Kara Hamid ile birlikte 8 sancak klasik Osmanlı sancağı olarak kaydedilmiştir. Bu sancaklar Kemâh, Harput, 
Ruhâ, Arabgir, Ergani, İsbir, Bayburd ve Kiğı (Biğı) idi. Kemâh, Bayburd ve İsbir’in bu listede bulunması, defterin 
tarihinin vilayetin tesisinden çok kısa bir süre sonra olabileceğini akla getirmektedir. Nitekim 1516-151830 ve 151831 
tarihli iki ayrı tahrir defterinde Kemâh, Bayburd ve İsbir’in Diyarbekir Vilayeti içerisinde değil Erzincan-Bayburd 
veya Kemâh-Bayburd Vilayeti içerisinde, İsbir’in ise Bayburd’a bağlı bir kaza olduğu gözükmektedir. Bu durum 23 
Ekim 1514’de Diyarbekir beylerbeyi olarak tayin edilen Bıyıklı Mehmed Paşa’nın daha önce Erzincan taraflarında 
bulunmuş olması ile açıklanmaktadır32. 

Cemaat-i Kürdân olarak kaydedilen 28 sancak ise Çemişgezek, Hizo, Atak, Palu, Süleymaniyân, Berriyecik, 
Eğil, Çermük (Çermik), Hısnı-ı Keyfâ, Cere, Çapakçur, Fusâl, Hilvan, Bidlis, Sason, Cezire, Hizân, Siverek, Berde-
niç, Hoytan, Zırıki, Musul, Çüngüş, Puşâdı, Hacûk, Sincar, Aşiret ve Ulus ve Genç idi.

Bu defterde Diyarbekir Vilayeti içinde Cemaat-ı Kürdân olarak ifade edilen 28 sancağın bir kısmı sancak vasfın-

26 Muhammed Emin Zeki Beg, Kürtler ve Kürdistan Tarihi, Nûbihar yay., Türkçeye çevirenler: Vahdettin İnce, Mehmet Dağ, Reşat Adak, Şükrü 
Aslan, Üçüncü Baskı, İstanbul, 2011, s. 169-170.

27 Özcoşar, s. 23.
28 Yurtluk-Ocaklık ve hükümet sancakların idaresi ve merkezi otoritenin bu sancaklardaki etkisi üzerine geniş bilgi için bkz. Orhan Kılıç, “Ocak-

lık Sancakların Osmanlı Hukukunda ve İdari Tatbikattaki Yeri”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Journal of Social Science), 11/1 
(Ocak 2001), Elazığ, s. 257-274; Orhan Kılıç, “Yurtluk-Ocaklık ve Hükümet Sancaklar Üzerine Bazı Tespitler”, OTAM, 10 (1999), Ankara, s. 
119-137.

29 TSMA, D. 9772, vr. 4b-5a. Nejat Göyünç, Ömer Lütfi Barkan’a atfen bu defterin 1520 tarihli olduğunu ileri sürmektedir. Bkz. N. Göyünç, 
“Diyarbekir Beylerbeyiliği’nin İlk İdari Taksimatı”, s. 26. Bilgin Aydın ve Rifat Günalan ise bu defterin 1521-1522 tarihli olduğunu söy-
lemektedirler. Bkz. Bilgin Aydın-Rifat Günalan; “Ruus Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Osmanlı Eyalet Teşkilatı ve Gelişimi”, Osmanlı 
Araştırmaları, 38 (2011), İSAM, s. 34. Bu defterde Diyarbekir beylerbeyi olarak (Bıyıklı) Mehmed Paşa’nın ismi zikredilmektedir. Mehmed 
Paşa’nın 24 Aralık 1521 tarihinde vefat ettiği (Bkz. Mehdi İlhan, “Bıyıklı Mehmed Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 6, 
İstanbul, 1992, s. 117)  ve bu tarihe kadar Diyarbekir beylerbeyliğinde kaldığı düşünülürse, defterin tarihi en geç 1521’dir. Bu tür defterlerin 
birer bilgi notu mahiyetinde olduğu ve adeta yarı resmi bir hüviyet taşımaları sebebiyle Kanuni Sultan Süleyman’ın tahta geçmesinden hemen 
sonra yani 1520 yılında tanzim edildiğini düşünüyoruz.

30 BOA, TD 60.
31 BOA, TD 64.
32 İsmet Miroğlu, Kemâh Sancağı ve Erzincan Kazası (1520-1566), TTK yay., Ankara, 1990, s. 17-19; N. Göyünç, “Diyarbekir Beylerbeyli-

ği’nin İlk İdari Taksimatı”, s. 34.
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da değillerdi. Yani bahse konu beylerin bulundukları coğrafyada 28 sancak tesis etmek coğrafi ve idari bakımdan çok 
gerçekçi değildi. Nitekim bazı beylere birden fazla berat verilmiş hamasi sayılabilecek bir idari profil ortaya çıkmıştı. 
Mesela Şah Ali Bey’e Berdeniç, Çermük ve Hilvan sancakları, Sultan Ahmed Bey’e de Çapakçur ve Hacûki sancakları 
verilmişti. Bu ilk tevcihler gerçekçi olmadığı için ilerleyen zamanlarda Diyarbekir Vilayeti içindeki bu sancakların 
sayısında bir düşüş olacağı da gözlemlenecektir.

Bölgede yapılan 1518 tahririnde Cemaat-i Kürdân içinde kaydedilen Sincar, Berriyecik, Siverek, Çermik ve 
Çemişgezek’in tahrire tabi tutuldukları görülmektedir33. Cemaat-i Ekrâd içinde bir liva olarak kaydedilen Çüngüş ise 
tahrir defterinde klasik Osmanlı sancakları içinde bulunan Ergani Sancağı’nın bir nahiyesi durumundadır. Berdeniç’in 
1525-1526’da (H. 932) Çermik’e, Hilvan’ın ise Siverek’e bağlı bir nahiye olduğu görülecektir34.

Henüz ocaklık uygulamasına vurgu yapılmayan bu yıllarda, tahrir yapılan Ekrâd beylerinin idaresindeki sancak-
ların klasik Osmanlı sancakları statüsünde varsayıldıkları da uzak bir ihtimal değildir.

Kanuni Sultan Süleyman’ın saltanatının ilk yıllarında tanzim edildiği anlaşılan bir merkezî kanunnâmede, Di-
yarbekir Vilayeti; Elviye-i Vilayet-i Diyarbekir ve Elviye-i Vilayet-i Diyarbekir ma’a Kürdistan diye iki farklı şekilde 
kaydedilmiş ve daha önce Cemaat-i Kürdân olarak yazılmış sancaklar bir ayrıma tabi tutulmadan vilayetin içinde kay-
dedilmişlerdir. Bu kanunnâmede Elviye-i Vilayet-i Diyarbekir içerisinde paşa sancağı Amid’in dışında Çemişgezek, 
Ergani, Harput, Biğı (Kiğı), Arabgir, ‘Ane ve Hit, Musul, Ruha, Ulus (Aşair-i Ulus), Berre (Berriyecik) ve Deyr (ve) 
Rahba’dan müteşekkil 11 adet klasik Osmanlı sancağı bulunmaktadır35. Klasik sancaklar ile Ekrâd ümerasına verilen 
sancakların birlikte yazıldığı Vilayet-i Diyarbekir ma’a Kürdistan başlığı ile yazılan listede ise bu sancaklara ilave 
olarak Çermik, Eğil, Hısn-ı Keyf, Sincar, Siverek, Bidlis, Atak, Hizan, Zırıki, Çermik, Gence (Genç), Çüngüş, Hâçûk, 
Sorân, İmadiyye, Cezire, Sason, Palu ve Çabakçur yazılmıştır36. Vilayete bağlı klasik sancakların dışında Kürdistan 
bağlantılı yazılan sancakların sayısı ilk tevcihata nazaran 10 adet azalarak 18’e düşmüştür.

Bu üç kaynaktan elde edilen bilgileri bir analize tabi tutarak Kürdân veya Kürdistan lafzı ile ifade edilen sancak-
lar ile klasik Osmanlı sancaklarını ayrı ayrı renklerle göstererek bir harita üzerinde işaretlediğimizde, Kürdistan terimi 
ile ilişkilendirilen sancakların sabit bir coğrafi ve idari birliktelik göstermedikleri tespit edilmiştir (Bkz. EK-1, Harita 
1). Böyle bir profilin ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. Çünkü bu sancakların ihdasında etnik bir kökene vurgu yapılma-
dığı açıktır. Bu sebeple ilk tevcihatta Cemaat-i Kürdân içinde yazılan Çemişgezek, Aşair-i Ulus, Musul ve Berriyecik 
sancakları bahse konu merkezî kanunnâmede klasik sancak statüsünde yazılmışlardır. Nitekim bu sancakları tasarruf 
eden beylerin bir kısmının etnik köken olarak ta Kürt olmadıkları hususuna ilerde değinilecektir.

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde bulunan ve 1526-1527 yıllarına tarihlenen iki ayrı idari taksimat listesinde, 
Diyarbekir Vilayeti’nin idari taksimatı biraz daha belirginleşmiş ve Ekrâd beyleri olarak tarif edilen beylere verilen 
sancakların durumu daha net ortaya koyulmuştur. Bu defterlerden 1526-1527 yılına tarihlenende Diyarbekir Vilaye-
ti’nin sancakları kategorize edilerek Vilayet-i Diyarbekir ve Ümera-i Kürdistan olarak ayrı ayrı yazılmıştır. Vilayet-i 
Diyarbekir bünyesinde; Amid (paşa sancağı), Harprut, Arabgir, Ruha, Kiğı, Ergani, Musul, Ane ve Hit, Bire ve Aşa-
yir-i Ulus kaydedilmiştir37. Bu sancaklar Osmanlı ümerası tarafından yönetilen klasik Osmanlı sancaklarıdır. Ümera-i 
Kürdistan başlığı altında ise Cezire, Bitlis, Hısn-ı Keyf, Soran, Hakkâri38, İmadiyye, Çemişgezek, Hizân, Sason, Palu, 
Çapakçur, Eğil, Sincar, Atak, Çermik, Hizo, Zırrık (Zırıki) ve Siverek kaydedilmiştir39. Bunların sayısı da önceki 
listede olduğu gibi 18’dir. 

1527 tarihli olduğu tahmin edilen defterde ise klasik sancaklar aynı kalmış ancak Ekrâd beylerinin idaresindeki 
sancaklar yine Diyarbekir Vilayeti’nin altında olmak üzere, Vilayet-i Kürdistan başlığı altında Siverek hariç 17 eyalet 
olarak yazılmışlardır40. Bu iki defterde Kürdistan lafzı kullanılarak kaydedilen sancaklar için eyalet tabiri tercih edil-
miştir. Bunun temel sebebinin bu sancakların normal sancaklardan çok daha küçük olduğunu vurgulamaya yönelik 
olduğunu düşünüyoruz. Zira 16. yüzyılda eyalet tabirinin daha sonraki anlamından uzak olarak özel durumu olan 

33 BOA, TD 64, s. 325 vd., 347 vd., 453 vd., 505 vd., 755 vd.
34 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-i Bekr ve ‘Arab ve Zü’l-Kâdiriyye Defteri (937/1530) I, (Yayına Hazırlayanlar: Ahmet Özkılınç, Ali 

Coşkun, Abdullah Sivridağ, Mutrat Yüzbaşıoğlu), Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 
39, Ankara, 1998, s. 21-22, 137 vd. Bahse konu defterin 50. sayfasındaki bir mukataa kaydında hicri 932 tarihi bulunmaktadır. Bu sebeple, 
Ekim 1525-Eylül 1526 tarihleri arasında tanzim edilmiş olduğunu düşünüyoruz.

35 Kanûnnâme-i Sultan Süleyman Han, Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Veliyüddin Efendi Kitaplığı No: 1969, vr. 121/a.
36 Kanûnnâme-i Sultan Süleyman Han, vr. 118/a-b.
37 TSMA, D. 10057, vr. 7/a.
38 İsmi yazılmayan bu sancağın Mîr Zahid veled-i İzzeddin Şîr’in uhdesinde olduğu belirtilmektedir. Bu beyin ise Hakkârî beyi olduğu bilinmektedir 

bkz. Orhan Kılıç, “Klasik Dönem Osmanlı İdari Sisteminde Hükümet Sancaklar: Hakkâri Hükümeti Örneği”, XIV. Türk Tarih Kongresi (XIV. 
Turkish Congress of History) 9-13 Eylül 2002 Kongreye Sunulan Bildiriler, Türk Tarih Kurumu, II. Cilt, I. Kısım, Ankara, 2005, s. 711-716.

39 TSMA, D. 10057, vr. 7/b, 8/a.
40 TSMA, D. 5246, vr. 6/b-7/b.
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sancaklar için kullanıldığı bilinmektedir41. Hatta Osmanlılar ile ilgili idari taksimat izlerinin rastlandığı kaynaklarda 
vilayet ve eyalet olarak ifade edilen idari ünitelerin, sancakların alt birimi olarak kaydedildiği tespit edilmektedir. 
Mesela, Bey Sancağı olan Yenişehir’in altında yazılan İnegöl ve Eskişehir, vilayet ve eyalet olarak kaydedilmişler-
dir42.  Burada ifade edilen Vilayet-i Kürdistan bir beylerbeylik hükmünde değildir. Çünkü başında paşa ünvanlı bir 
mîrîmîrân/beylerbeyi olmadığı gibi vilayet merkezi olarak nitelendirilebilecek bir yer de yoktur. Bu vilayet sadece 
Ekrâd beyleri olduğu kabul edilenlerin tasarrufları altındaki küçük sancakları karşılamaktadır. Coğrafi dağılımlarına 
bakıldığında sabit bir coğrafi bölgeyi karşılamadıkları da açıkça görülecektir. Bu defterlerde klasik sancaklar ise livâ 
olarak kaydedilmişlerdir. Kürdistan hükmündeki sancaklardan Cezire, Bidlis, Hısn-ı Keyf, Soran, Hakkârî, Çemişge-
zek ve İmadiyye beyleri için “bunlar Kürdistan beylerinin ümerâ-i i’zâmındandır” denilerek aralarında bir meratib-i 
silsile olduğuna da vurgu yapılmıştır. Bu yedi idari ünitenin tahrir yapılmayan ve ileride hükümet olarak isimlendirile-
cek olan, diğer 11 tanesinin ise tahrire tabi tutulan sancaklar olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim diğer 11 sancağı tasarruf 
eden beyler için “hükm-i hümâyûn sa’ir sancakbeğleri gibi yazılur” ifadesi kullanılmıştır.

1527-1530 yıllarına tarihlenen bir diğer idari taksimat listesinde, Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı klasik sancaklar 
olarak Ruha, Arabgir, Kiğı, Harprut, Ergani, Musul, Ane ve Sincar sancakları yazılmıştır43. Bu defterde daha önce 
Kürdistan hükmünde yazılan sancaklar içinde yazılan Sincar’ın da klasik Osmanlı sancakları içerisine alındığı görül-
mektedir. Bu idari taksimat listesinde klasik sancakların dışında sancak kaydedilmemiştir.

1526-1530 yılları arasındaki idari taksimatı içeren defterlerle aynı dönemde tanzim edildiği anlaşılan Ekim 
1525-Eylül 1526 tarihli (H. 932) tahrir defterindeki kayıtlar bu defterlerdeki bazı eksik hususları tamamlayıcı nite-
liktedir. Kürdistan terimi ile bağlantılı yazılan sancaklardan Çemişgezek, Sincar ve Çermik’in tahrire tabi tutulduğu 
görülmektedir. Nitekim bu sancaklardan Sincar’ın 1527-1530 tarihli defterde Diyarbekir Vilayeti içerisinde klasik 
Osmanlı sancakları içerisinde yazıldığına yukarıda dikkat çekmiştik. Sincar Sancağı, Tilafer Nahiyesi ile birlikte 
Diyarbekir Vilayeti’ne bağlıdır. Bunun dışında Hısn-ı Keyfa’nın da Siird ile birlikte Diyarbekir beylerbeyinin tasarru-
funda olan kazalar içerisinde zikredildiği görülür44. Berdeniç ve Çüngüş, Çermik’e bağlı kaza ve nahiye merkezleridir. 

Bütün bu kaynaklardan elde edilen bilgilerden hareketle, Diyarbekir Vilayeti bünyesinde Kürdistan bağlantılı 
yazılan sancakların idari sistem içerisindeki durumları bir harita üzerinde işaretlendiğinde yine coğrafi ve idari bir 
bütünlük göstermediği anlaşılmış, klasik sancaklarla iç içe bir durum ortaya çıkmıştır (Bkz EK-2, Harita 2).

Sefer hazırlıkları ile ilgili 1545 tarihli bir mühimme kaydında idari taksimatı yansıtan bilgiler vardır. Bu kayda 
göre, Diyarbekir Vilayeti içerisinde Ümera-i Kürdistan-ı Diyarbekir başlığı altında kaydedilen 18 sancak bulunmak-
tadır. Bu sancaklardan Cizre, Palu, İmadiyye Hizan, Sason, Çapakçur, Eğil ve Gence eyalet; Zırıki*, Kulb, Mihrani, 
Müküs, Şirevi (Şırvi), Vastan, Çermük, Ustan ve Tercil ise liva olarak kaydedilmişlerdir45. Öncekilerde olduğu gibi 
eyalet olarak kaydedilenlerin hükümet, liva olarak kaydedilenlerin ise yurtluk-ocaklık statüde oldukları söylenebilir.

1548 yılında Van’ın fethedilmesi ve Van Vilayeti’nin kurulmasından sonra yeni idari düzenlemeler yapılmış ve 
daha önce Diyarbekir Vilayeti bünyesinde yazılan bazı sancaklar buraya kaydırılmıştır. Mesela Ümera-i Kürdistan 
içerisinde yazılan Vastan Sancağı Van Sancağı’nın bir nahiyesi olmuştur46. Uston, Tercil ve Çermük ise Diyarbekir 
Vilayeti bünyesinde kalmışlar ancak klasik sancak statüsünde yazılmışlardır. 1545 yılında Diyarbekir Vilayeti 14 
klasik sancaktan müteşekkildi. Bu sancaklar: Amid (paşa sancağı), Ruha, Arabgir, Ergani, Deyr ve Rahba, Siverek, 
Bitlis, Adilcevaz, Habur, Sincar, Çemişgezek Ülkesi (iki kısım), Ahtamar, Rakka ve Atak idi47. Dikkat edilecek olursa 
başlangıçtan itibaren Kürdistan bağlantılı yazılan Bitlis klasik Osmanlı sancakları içerisinde yazılmıştır. Çünkü Bitlis, 
Şeref Han ailesinden alınmış klasik Osmanlı statüsüne geçmişti. Bu durumu kabullenmeyen Bitlis Bey’i Emir Şem-
seddin ise İran’a iltica etmişti48. 

1545 tarihli defterdeki bilgiler ve Diyarbekir Vilayeti’ne komşu diğer vilayetler de dikkate alınarak oluşturduğu-
muz idari taksimat haritasında Kürdistan hükmünde yazılan sancakların bu uygulamanın ruhuna uygun olarak klasik 

41 T. Baykara, Anadolu’nun Tarihi Coğrafyasına Giriş I, s. 30.
42 Aşık Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, Hazırlayanlar: Kemal Yavuz-Yekta Saraç, İstanbul, 2007, s. 63 (Aşık Paşazâde, İbn-i Kemal’den farklı 

olarak İnönü bölgesinden bahsetmez); İbn-i Kemal, Tevârih-i Âl-i Osman I. Defter, Yayına Hazırlayan: Şerafettin Turan, İkinci Baskı, TTK 
yay. Ankara, 1991, s. 139. Osmanlı Devleti’nin ilk idari taksimat uygulamaları hakkında geniş bilgi için ayrıca bkz. Orhan Kılıç, “İlk İdari 
Uygulamalar Bağlamında II. Murad Devrinde Osmanlı Devleti’nin İdari Taksimatı ve Teşkilatı”, Sultan II. Murad ve Dönemi, Editör: İsmail 
Yaşayanlar, Bursa Osmangazi Belediyesi Yayınları, Bursa 2015, s. 231-254.

43 TSMA, D. 8303, vr. 4/a.
44 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyâr-i Bekr ve ‘Arab ve Zü’l-Kâdiriyye Defteri (937/1530) I, s. 15-33.
* Zırıki sancağı iki ayrı sancak halinde yazılmıştır.
45 TSA, E. 12321, vr. 81/b, 84/b.
46 Orhan Kılıç, XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van (1548-1648), Ankara, 1997, 132-135.
47 TSA, E. 12321, v. 84.
48 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi II, s. 352.
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sancaklarla iç içe oldukları görülmektedir (Bkz. EK-3, Harita: 3). 
1550-1551 tarihli bir sancak tevcih defterinde, Van Vilayeti’nin kurulmasından sonraki değişimin somut izlerini 

görmek mümkündür. Bu defterdeki bilgilere göre, Diyarbekir Vilayeti bünyesindeki Kürdistan bağlantılı yazılan san-
caklar 18’den 16’ya düşmüştür. 

1550-1551 tarihli sancak tevcih defterinde; Amid (paşa sancağı), Harpurd (Harput), Ergani, Ruhâ, Kabur, Deyr 
ve Rahbe, Siverek, Atak, Nusaybin, Tercil, Çermük, Uston, Sahna ve Tayyibe, Rakka, Sincar, Si’ird ve Hasan Keyf, 
Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı klasik sancaklar olarak kaydedilmişlerdir49.

Vilayet-i Kürdistan-ı Diyarbekir başlığı altında ise 13 sancak yazılmıştır. Bu sancaklar Cizre, Palu, İmâdiyye, 
Hizân, Sason, Çapakçur, Eğil, Gence, Zırıki, Kulb, Mihrani, Müküs ve Şirevi (Şırvi)’dir50. Gence, Zırıki, Kulb, Mih-
rani, Müküs ve Şirevi livâ, diğerleri eyalet olarak yazılmışlardır. Ocaklık vurgusu yapılmamakla birlikte, bunlardan 
eyalet olarak yazılanların hükümet, livâ olarak yazılanların ise yurtluk-ocaklık oldukları söylenebilir.

1550-1551 tarihli defterde dikkat çeken bir diğer husus, Van Vilayeti’ne bağlı bir livâ olarak kaydedilen Ki-
sanî’dir. Bu defterdeki tarihsiz kayda göre Kisanî livası ekrâd ümerasından Mehmed’in uhdesindedir51. Ancak Kür-
distan bağlantılı yazılmamıştır. Bu uygulama artık Kürdistan bağlantılı idari birimlerin Osmanlı idari sistemi ile pek 
de uyuşmayan bu durumlarının yeni bir anlayışla düzenleneceği ve daha merkezi bir yapı ile klasik Osmanlı vilayet-
lerinin bünyesine kaydırılacaklarının işareti olarak da algılanabilir.

Bu defterdeki bilgilerden yola çıkılarak Diyarbekir, Van, Erzurum, Rum (Sivas), Bağdad, Zulkadriye (Maraş) 
ve Haleb vilayetlerindeki sancakları da kapsayan bir idari taksimat haritası her eyalete bağlı sancaklar ayrı renklerle 
işaretlenerek çizilmiş ve Kürdistan terimi ile bağlantılı olan sancakların bu dönemde idari ve coğrafi bakımdan daha 
önceki dönemlerde olduğu gibi sabit ve bütün bir coğrafyayı karşılamadığı klasik sancaklar ile Kürdistan bağlantılı 
sancakların iç içe olduğu görülmüştür (Bkz. EK-4, Harita: 4).

Kanuni döneminin sonlarına doğru hazırlanan tarihsiz Timâr ve Taşra Teşkilâtı Kanunnâme-i Hümâyûnu’nda, 
has veya saliyâne ile idare edilen eyaletler içerisinde Kürdistan kavramı ile birlikte zikredilen hiçbir sancağa rastlan-
mamaktadır. Ancak eyaletlerden ayrı olarak dokuz hükümetin olduğu kayıtlıdır. Bu hükümetler şunlardır: Cizre, Genc, 
Palu, Hazzo, Ekrâd be-nâm-ı Mahmûdî, Mihrivân, Uşnuh, İmâdiyye ve Eğil52.

Bu kanunnâmeye göre, Diyarbekir Eyaleti 22 sancak olup 18 sancağı Osmanlı ümerası, 4 sancağı ise yurtluk-o-
caklıktır53. Bu dört sancağın daha önceki bilgiler ışığında Çapakçur, Kulb, Mihrani ve Tercil olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu durumda dokuz hükümet ile birlikte 13 sancağın artık Kürdistan vurgusu yapılmadan, hükümet ve 
yurtluk-ocaklık statüleri belirtilerek idari sistem içinde anıldıkları görülmektedir. 

Evliya Çelebi, Seyahatnâmesi’nde, Kanunnâme-i Hümâyûn’a atfen, … bu zikr olunan sancaklar eyalet-i azi-
mü’l-kadr Kürdistan içre hükümetlerdir. Ves-selâm… şeklinde bir ilave ile kanunnâmenin aslına en yakın nüshası 
olarak bilinen bahsettiğimiz kanunnâmeden farklı bir değerlendirme yapmıştır. Hâlbuki Evliya Çelebi’den neredeyse 
bir asırdan fazla bir zaman önce kaleme alınan kanunnâmede, Ekrâd ve Kürdistan kelimeleri kullanılmamıştır. Evliya 
Çelebi kendince yaptığı bu tespitinden hareketle, zaman zaman Kürdistan içre dediği yerler hakkında bilgi vermiştir54. 
Ancak onun eserinde de Kürdistan diye bahsedilen sancakların Ekrâd beylerinin idaresi altındaki ocaklık sancaklar 
olduğu dışında bir mana yoktur.

16. yüzyılın ortalarından sonra idari taksimatın farklılaşmasının ve Diyarbekir Vilayeti’ndeki değişimlerin somut 
olarak görüldüğü 1568-1574 tarihli sancak tevcih defterinde Kürdistan terimi ile bağlantılı hiçbir idari ünite görül-
mez. Önceleri Kürdistan bağlantılı yazılan Çapakçur, Mihrâni, Kulb, Gence, Eğil ve Hizo artık Diyarbekir Vilayeti’ne 
bağlı livalar içerisinde zikredilmişlerdir55. Şirevi (Şirvi)  Van Vilayeti56, İmadiyye ise Bağdad Vilayeti57 bünyesinde 
yazılmışlardır. Cizre, Palu, Hizan, Sason, Zırıki ve Müküs’e ise bu defterde rastlanmamıştır. Cizre ve Palu’nun Ka-
nunnâme-i Hümayûn’da bahsedilen müstakil hükümet statülerini devam ettirdiği düşünülebilir. Bu defterdeki kayıt-

49 Feridun Emecen-İlhan Şahin. “Osmanlı Taşra Teşkilâtının Kaynaklarından 957-958 (1550-1551) Tarihli Sancak Tevcih Defteri”, Belgeler, 
XIX/23 (1998), Ankara: TTK yay., 1999, s. 80-83.

50 Emecen- Şahin, “957-958 (1550-1551) Tarihli Sancak Tevcih Defteri”, s. 85-86.
51 Emecen- Şahin, “957-958 (1550-1551) Tarihli Sancak Tevcih Defteri”, s. 83-84.
52 Süleymaniye Kütüphanesi Antalya Tekelioğlu Bölümü, No: 806, vr. 42/a-61/a’den nakleden: Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve 

Hukuki Tahlilleri, 4. Kitap Kanuni Devri Kanunnâmeleri, I. Kısım Merkezi ve Umumi Kanunnâmeler, İstanbul, 1992, s. 463-464.
53 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri 4, s. 476-478.
54 Bahsettiğimiz her iki kanunnâme nüshalarının tam metni için bkz. A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri 4, s. 460-562.
55 BOA, MAD 563, s. 86-87.
56 BOA, MAD 563, s. 99.
57 BOA, MAD 563, s. 180.
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larda Kulb58 ve İmadiyye59 eyalet, diğer sancaklar liva olarak kaydedilmiştir. Eyalet diye zikredilen bu iki ünitenin 
diğerlerinden biraz daha üst mertebede olduğunu düşünüyoruz. Bu defterde de hükümet ve yurtluk ocaklık tabirleri 
kullanılmamıştır.

1578-1588 yılları arasındaki kayıtları ihtiva eden sancak tevcih defterinde bir önceki uygulamadan farklı bir tablo 
ile karşılaşılmaktadır. Vilayet-i Diyarbekir’in idari taksimatı Elviye-i Diyarbekir ve Eyalet-i Kürdistan diye iki ayrı 
grup halinde verilmiştir. Yani bir kısım sancaklar yine Diyarbekir beylerbeyisinin yönetiminde fakat Kürdistan ismi 
ile bağlantılı olarak kaydedilmişlerdir. Bu defterdeki kayıtlara göre Diyarbekir Vilayeti’nin idari taksimatı aşağıda 
gösterilen tablodaki gibi şekillenmiştir.

Tablo 1. Diyarbekir Vilayetinin İdari Taksimatı (1578-1588)60

DİYARBEKİR VİLAYETİ
Elviye-i Diyarbekir (Livâlar) Eyalet-i Kürdistan (Eyaletler)

Amid Cizre

Ruhâ (Rakka’ya tabi olmuştur) İmadiyye (Boş)

Ergani Mesyûn ve Nahiye-i Tur (tabi-i Cizre)

Deyr ve Rahba (Beylerbeyilik olmuştur) Hacakûk tabi-i Genc(e)

Göregil Sason (Boş)

Siverek Palu

Merak (?) Genc(e)

Nusaybin (Musul) Eğil

Harprut Zırıki ma’a Kürdkân

Kabur Mihrânî

Sincar Hizo

Malazgird Mîr Nasır Zırıkî

Pertek ‘an Ülkâ-i Çemişgezek Kulb (Boş)

Tercil (Boş) Kabile-i Benî Rabi’a

Rakka (Müstakil beylerbeyilik olmuştur) ‘an Ülkâ-i Çemişgezek (Boş)

Atak Sağman ‘an Ülkâ-i Çemişgezek

Çapakçur Cemmâse (Rakka’ya)

Hasan Keyf Si’ird

Aşiret-i Besyân, Puhyân ve Zilân Eski Musul

Bozulus Aşair-i Benî Tay ma’a Fâik

Bere Kal’a-i Hoytûn

Ağca Kal’a (Musul)

Hizân (Van)

Zaho (Tabi-i Musul-sened-i sultanî)

Re’su’l-‘Ayn (Rakka)

Diyarbekir Vilayeti bünyesinde, Eyalet-i Kürdistan başlığı altında kaydedilen idari ünitelerin hepsi önceki dö-
nemlerdeki alışkanlıkla olsa gerek eyalet olarak kaydedilmiştir. Yukarıda da izah ettiğimiz üzere, bunlar sancağın alt 
birimi olan eyalet grubu içindedirler. İmadiyye, Sason, Kulb ve Çemişgezek’in bir kısmını içine alan eyaletlere tevcih 

58 BOA, MAD 563, s. 87/2.
59 BOA, MAD 563, s. 180.
60 BOA, KK 262, s. 108-122, 127-128.
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yapılmamıştır. Bu defterde yazılan birçok yer ilk kez idari taksimat içerisinde gösterilen küçük yerleşim yerleri veya 
aşiretlerdir.  Nitekim daha sonraki idari taksimat listelerinde bulunmamaktadırlar. Mesyûn ve Nahiye-i Tur, Hacakûk, 
Kabile-i Beni Rabi’a, Aşair-i Beni Tay (Fâik ile birlikte) ve Kal’a-i Hoytun bu kabil sancaklar içinde değerlendirile-
bilir.

1578-1588 tarihli defterde Kürdistan tabiri ile bağlantılı olarak dikkat çeken bir diğer husus, Bağdad Vilayeti’ne 
bağlı olan sancaklardan Cessân Bedre, Geylân, Dertenk, Derne, Gerend, Deh-i Bâlâ ve Cegûle (Bek)’nin konum-
larının Kürdistan ve Kûhistan ibareleri ile tanımlanarak zikredilmeleridir61. Burada ismi geçen Kûhistan, Hürmüz 
Boğazı’nın kuzey doğusunda dağlık bir bölgedir. Kûhistan Farsça’da dağlık ve yüksek yer manasına da gelmektedir. 
Kürdistan olarak zikredilen yer ise Orta İran coğrafyasında Zagros dağlarının doğusundaki coğrafyadır ve coğrafi 
konumlar buna göre belirlenmiştir. Bağdad’a aşağı yukarı on konak mesafedeki bu sancaklar ağırlıklı olarak Bağ-
dad’ın doğusundadır. Bu sancaklar Bağdad Vilayeti’ne bağlı olan ve Ekrâd beyleri tarafından yönetilen sancaklar olup 
Kürdistan veya Kûhistan hükmündedirler. Osmanlı Devleti, Bağdad beylerbeyliği bünyesinde yazılan boş ve harabe 
olan Kürdistan sancaklarını defterin tanziminden önce 1564 yılında yeniden tahrire tabi tutarak timâr tarikiyle tevcih 
olunması yolunda bir çalışma da yapmıştır62. 

23 Mayıs 1578 tarihinde Bağdad beylerbeyine yazılan hükümde, “bu diyâr Kürdistan’a karib olmağla Yezidi 
Kürdler cür’et idüp Maçvan beyi Dilaver Bey’i katl” ettikleri ve elebaşları vasıtasıyla eşkıyalıklarının fazlalaşması 
sebebiyle gerekli tedbirlerin alması istenirken63, İran coğrafyasındaki Kürdistan kastedilmiştir.

1578-1588 tarihli defter, Kürdistan tabirinin idari manada Osmanlı belgelerinde kullanıldığı son sancak tevcih 
defteridir. Bu defterde Kürdistan tabirinin kullanılmasının ise daha önceki yıllardan kalan bir alışkanlık olduğunu 
düşünüyoruz. Dolayısıyla, Osmanlı Devleti’nde idari taksimat manasında Kürdistan lafzının 16. yüzyılın ortalarından 
itibaren terkedildiğini ve bu kısım sancakları ifade etmek için ocaklık kavramının ön plana çıktığını söylemek müm-
kündür. 17-18. yüzyıllarda muhtelif vesilelerle Osmanlı belgelerinde kullanılan Kürdistan kavramı ise sadece ocaklık 
sancak tasarruf eden aşiret reislerinin idaresi altındaki sancakları karşılamaktadır64. İdari ve coğrafi bir manası yoktur.

1578-1588 tarihli defterden sonra tanzim edilen idari taksimat ve atama kayıtlarında artık Kürdistan kelimesi ile 
birlikte zikredilen hiçbir idari üniteye rastlanmaz. Mesela 1593-1595 yıllarına ait tevcih kayıtlarının işlendiği defter-
lerde bahse konu sancaklar Kürdistan bağlantılı olarak yazılmamışlardır65. 

1631-1642 yıllarına ait sancak tevcih defterinde bu durum çok daha net olarak görülmektedir ve artık Kürdistan 
tabiri kullanılmamaktadır. Daha önce Ekrâd ümerası tarafından ocaklık statü ile idare edilen hükümet veya yurtluk-o-
caklık sancaklar Diyarbekir, Van ve Bağdad eyaletleri bünyesinde yazılmışlardır66. 

Diyarbekir Eyaleti’ne bağlı hükümet ve yurtluk-ocaklık sancaklar: Hizo (H), Cizre (H), Eğil (H), Tercil (H), Palu 
(H), Genc (H), Kulb (YO), Atak (YO), Mihrani (YO), Çapakçur (YO).

Van Eyaletine bağlı hükümet ve yurtluk-ocaklık sancaklar: Bitlis (H), Hizan (H), Mahmudi (H), Zırıki (YO), 
Şirevi (YO), Müküs (YO), Elbak (YO).

Bağdad Eyaleti’ne bağlı hükümet ve yurtluk-ocaklık sancaklar: İmadiyye (H), Cemmâse (YO)’dir.
Burada bir hususu vurgulamakta fayda vardır. Ocaklık sancaklar Ekrâd ümerası ile sınırlı olmayıp sadece Di-

yarbekir, Van ve Bağdad’da da bulunmamaktadırlar. Bosna, Anadolu, Kars, Çıldır, Şam, Rakka, Erzurum ve Trabzon 
eyaletlerinde de ocaklık statü ile tevcih edilen sancaklara rastlanır. Adana da uzun süre hükümetlik statü ile idare 
edilmiştir67. Gürcü prenslerinden Davud ve Aleksandr Han’a da itaatlerinden dolayı ülkeleri ocaklık statü ile tevcih 
edilmişti68.

Osmanlı taşra idari taksimatında 1578-1588 yıllarında Diyarbekir Vilayeti bünyesinde yazılan Kürdistan Eyaleti 
denilen küçük sancaklardan müteşekkil idari taksimat ünitesinden sonra 1847 yılında kurulan ve 1864 yılında tama-
men kaldırılan Kürdistan Eyaleti’ne kadar Kürdistan adıyla anılacak bir idari taksimat ünitesine rastlanmayacaktır.

61 BOA, KK 262, s. 133-138.
62 BOA, MD 6, hüküm: 276.
63 BOA, MD 34, 503/237.
64 Bu konudaki örnekler için bkz. O. Kılıç, “Kürdistan Tabirinin Osmanlı Uygulamasındaki Muhtevası Üzerine Bazı Tespitler”, s. 198-205.
65 Bkz. BOA,  A. NŞT d. 1140, 1141.
66 BOA, KK 266, s. 74-84, 97-102, 105. H: hükümet, YO: yurtluk-ocaklık.
67 Bkz. Orhan Kılıç, “Adana Hükümeti’nden Adana Eyaleti’ne”, Tarihte Adana ve Çukurova, C. II, Akademisyen Kitabevi, Editörler: Yılmaz 

Kurt-Fatih Sansar, Bölüm Editörleri: Yılmaz Kurt-Orhan Kılıç, Ankara, 2016, s. 11-46.
68 Ocaklık sancakların 18. yüzyılın ortalarına kadar hangi eyaletlerin bünyesinde bulundukları hakkında bkz. O. Kılıç, “Ocaklık Sancakların 

Osmanlı Hukukunda ve İdari Tatbikattaki Yeri”, s. 257-274.
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Arşiv Belgelerine Göre Kürdistan ve Ekrâd Terimleri

Yukarıdaki mülahazalardan da anlaşılacağı üzere, Doğu Anadolu coğrafyasında Kürdistan terimi ile bağlantılı 
olarak ifade edilen Cemaat-i Kürdân, Ümera-i Kürdistan, Eyalet-i Kürdistan, Vilayet-i Kürdistan-ı Diyarbekir veya 
Vilayet-i Kürdistan tabirleri sabit bir coğrafyayı ve müstakil bir idari üniteyi karşılamamaktadır. Kürdistan diye ni-
telendirmenin temel kıstası, Ekrâd beylerinin idaresi altında olmaktır. Bir sancağı tasarruf veya idare eden bir beyin 
sancağı elinden alındığında, o sancağın Kürdistan hükmünde yazılması durumu da hemen oradan kalkıyordu. Bu ba-
kımdan Çemişgezek, Bitlis, Sincar, Hasankeyf, Çermik, Musul, Çapakçur, Berriyecik ve Ulus Aşiretleri’nin Kürdistan 
bağlantılı sancaklar içinde yazılmaları sürekli değişmiştir.

Bu konudaki en çarpıcı örnek Bitlis’in durumudur. Kanuni Sultan Süleyman 1535 yılında Bitlis’i Şeref Han’ın 
oğlu Emir Şemseddin’den alarak yerine Malatya ve Maraş’ı, boşalan Bitlis’i de klasik sancak olarak Ulama Tekelü’ye 
vermiştir. Emir Şemseddin ise bu durumu kabullenmeyerek İran’a iltica etmiştir69. Bitlis’in idaresi Emir Şemsed-
din’den alınıp klasik bir Osmanlı sancağı haline getirilerek aşiret dışından birine tevcih edilince, Kürdistan statü-
sünden çıkmış ve 1545 tarihli listede Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı klasik bir Osmanlı sancağı olarak kaydedilmiştir. 
1550-1551 tarihli listede ise Van Vilayeti’ne bağlı klasik bir Osmanlı sancağıdır. Bitlis’in klasik bir Osmanlı sancağı 
olarak kaydedilmesi ve Kürdistan bağlantılı sancakların içinde yazılmaması, Kürdistan’la kastedilenin coğrafya ve 
onun üzerinde yaşayan nüfusun etnik veya dini durumu ile ilgili olmadığını göstermektedir. Aksi olsaydı, Bitlis’in 
coğrafyası değişmediğine göre Osmanlı ümerası tarafından yönetildiği zamanlarda da Kürdistan lafzı ile ilişkili olarak 
ifade edilmesi gerekirdi.

Nisan ortaları 1743 tarihinde Bitlis hâkimi Şeref Mehmed’e yazılan hükümde, İran tarafından gelecek tehlikeler 
karşısında dikkat ve ihtimam göstermeleri gerektiği belirtilmiş ve bu arada Kürdistan tabirinin bu dönemdeki manası-
na açıklık getirecek birtakım ibareler kullanılmıştır. Bu hükmün bir kısmı aynen şöyledir:

…serhadât-ı İrân ile mülâsık ve mütecânib ve mütekarib olan mahall-i Kürdistân ve ehl-i aşâ’ir ve kabâ’il-i ha-
miyyet-nişânı memâlik-i mahrûseti’l-mesâlikimin ol havâlîlere nisbet ile bir hısn-ı hasînü’l-erkân ve pek bir kal‘a-i 
üstüvâr-ı rasînü’l-kıyânı olmakdan nâşî bi’l-cümle Kürdistân’ın ümenâ ve a‘yân ve ahâlî ve sükkânı sâ’ir memleket ve 
ra‘iyyet makulelerinden gayrı olmayup eğer imâret ve hükûmetleri halefen an selef kendü dûdmânından erbâb-ı istih-
kak ve liyâkat olanlara yurdluk ve ocaklık vechiyle tevcih ve inâyet ve sükkânı ve kuttânı dahi sâ’ir ra‘iyyet beyninde 
âmmü’l-vukû‘ olan vücûh-ı tekâlifden himâyet ile haklarında vâsiʻ serbestiye ri‘âyet oluna gelüp…70

Görüleceği üzere; Kürdistan, İran ile mülasık (bitişik), mütecânib ve mütekarib bir mahaldir. Aşiretler ve kabi-
leler halindedir. Eminleri, ayan ve ahalisi diğer memleket halkından farklı değildir. Emirlikleri ve hükümetleri kendi-
lerine yurtluk ve ocaklık olarak babadan oğula geçecek şekilde liyakatı olanlara verilegelmiştir. Vergiden muaflardır 
ve haklarında bu konuda bir serbestiyet söz konusudur. Burada Kürdistan memleketleri olarak kastedilenler ocaklık 
sancaklardır.

Bu durum 16. yüzyılın ortalarından itibaren netleşmiş ve Osmanlı yönetimi Kürdistan lafzı ile belirtilen sancak-
lardan kastının ocaklık sancaklar olduğunu bazı yazışmalarda açıkça ifade etmiştir.

Şehzade Bayezid’in İran’a ilticası sırasında alınacak tedbirlerle ilgili olarak 17 Eylül 1559 tarihinde yazılan 
hükümdeki “Van ve Diyarbekir ve Bağdad beylerbeyilerine ve anlara tabi olan cümle Kürdistan begleri kullarıma” 
ifadesinden Ekrâd beylerinin Van, Diyarbekir ve Bağdad’da olduğu açıkça anlaşılabilmektedir71.

Aşair-i Ulus adıyla ilk idari düzenlemelerde Ekrâd olarak kaydedilen aşiretler Boz Ulus ve Kara Ulus taifeleridir.
1540 tarihli Boz Ulus Kanunnamesi’nde (TD. 558) Boz Ulus’un emânet olup koyunlarının rahatça sayıldığı, 

Kara Ulus’un da bu emânetin bünyesinde olduğu ancak Ekrâd ve müteferrik taife oldukları için eminlerin koyunları 
saymada zorluk çektikleri 70-80 hatta 100 eminin bunların yaylağı olan Berriye’de dolaştığı belirtilmektedir. Bu 
sebeple Boz Ulus taifesi mali olarak Kara Ulus’tan ayrılmıştır. Bu ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla burada Ekrâd 
kelimesinin üzerine yüklenen mana “dağınık ve sürekli yer değiştiren daha düzensiz taifeler” olduğu yönündedir. 
Kanunnâme’de Boz Ulus taifesinden ise Türkmân olarak bahsedilmektedir72.

Nitekim Yavuz Sultan Selim zamanında Ekrâd beyleri tarafından İdris-i Bidlîsî vasıtasıyla gönderilen bir arizada 
Ekrâd beyleri kendilerini,

Memâlik-i Kürdistan ki, bir aylık yola karîb memleketlerdir, bid’at ve delâlet-i Kızılbaşı kaldırıp gerü âyîn-i 

69 İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi II, s. 352.
70 BOA, MD 149, 170/614.
71 BOA, MD 3, hüküm no: 329.
72 Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğu’nda Zirai Ekonominin Hukukî ve Mâlî Esasları, Kanunlar, İstanbul, 1943, 

s. 140.
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sünnet-i cemâ’at ve mezheb-i Şafi’îyi icra eyledik … ve Zira ki Ekrâd-ı mülûk tavâif ve akvâm ve aşâir-i muhtelifâtdır73

şeklinde açıklamışlardı.
Bu bilgiler ışığında, Aşair-i Ulus Taifesi’nin en azından yarısının Türkmen olduğu ve buradaki Ekrâd ve Türkmân 

tabirlerinin de etnik bir kökenden çok, bir hayat tarzını işaret ettiği söylenebilir.
1541 tarihli Çemişgezek Sancağı Kanunnâmesi’nde “ve vilâyet-i mezbûre şimdiye değin Kürdistan hükmünde 

olup, defter ahvalin bilmedikleri ecilden…”74 ifadeleri ile Çemişgezek Sancağı’nın klasik Osmanlı sancağı olma-
sından önceki durumuna açıklık getirilmiş ve Kürdistan hükmündeki sancakların bir kısmında tahrir yapılmadığı 
vurgulanmıştır. Burada Kürdistan hükmündeki sancakların dağlık bölgelerde oldukları ve devletin birçok bakımdan 
ulaşmada zorluk çektiğine de vurgu yapılmaktadır. Nitekim ilgili kanunnamenin başında “Ammâ vilayet-i mezburenin 
ekseri kûhistan olub yerleri temam çifte ve nim çifte mütehammil olmayub ol asıl kuraya resmi çift tayin olunmayub” 
şeklinde bir açıklama da yapılmıştır75.

Çemişgezek Sancağı’nın klasik Osmanlı sancağı olduğu zamanlarda yapılan tahrirler ve hazırlanan kanunnâme-
lerde Kürdistan hükmünde yazıldığı zamanlardaki durumuna da dikkat çekilmektedir. H. 948 (1541) tarihli kanunnâ-
mede; “ve şimdiye değin vilâyet-i mezbûrede alınan Ekrâd adeti ki tabhîr ve şihne ki ve nâibcek ve hıdırcek diyü ve 
sâir alınan zulümler külliyen emr-i hümâyûnla ref’ olmuştur” ifadeleri, halktan Osmanlı öncesi kanunsuz ve haksız 
alınan vergileri karşılamaktadır. Nitekim kanunnâmenin devamında yazılan “ve vilâyet-i mezbûrda sâbıkda Ekrâd 
zulmünden niçe re’aya perâkende olup hâric vilâyete gidip hâlîyâ Osman kanûnı olduğun istimâ’ eylediklerinde girü 
yerlerine gelüp tavattun eylerlerse ve vilâyet kitâbet olundukta…” ifadeleri Çemişgezek Sancağı’nın tahriri yapılma-
dan önceki durumunu açıklamaktadır. Buradaki Ekrâd zulmünden kastedilenin “Kürtlerin zulmü” değil, “kanunsuzluk 
ve hesapsızlık” olduğu anlaşılmaktadır76.

Ocaklık sancakların Palu’dan başlayarak, Diyarbekir’in dağlık kısımları, Bitlis, Muş, Van, Hakkârî, Bayezid 
ve Çıldır gibi bölgelerde yoğunlaşması, buraların dağlık alanlar ve ulaşılması güç bölgeler olması ile açıklanabilir77.

16. yüzyılın son çeyreğinde Şerefnâme adlı eserini kaleme alan Şeref Han’ın Eğil beylerinden ve idareleri altın-
daki bölgelerden bahsederken, Eğil bölgesinde Türkçe konuşulduğuna dair verdiği bilgiler78 hem bu beyliğin Ekrâd 
grubu içinde değerlendirilmemesinin hem de Ekrâd tabirinin sadece etnik bir kökene vurgu yapmadığının bir göster-
gesi olarak kabul edilebilir.

Osmanlı belgelerinde, Ekrâd tabirinin beylerin dışında aşiretler için kullanıldığı hallerde de doğrudan etnik bir 
kökene işaret etmediği ve farklı uygulamalara sıkça rastlandığı tespit edilmektedir.

Dulkadirlü, Danişmendlü ve Bozulus Türkmenleri Taifesi içinde genellikle Dokuz Cemaati içinde yazılan ve 
Şam, Sivas, Bozok, Kayseri, Maraş, Aksaray sancaklarında varlığı bilinen Kürd Mihmadlu Cemaati, Avşar boyuna 
mensuptur ve Kürd kelimesi ile isimlendirilmesine rağmen tahrir defterlerinde Ekrâd olarak zikredilmemiştir79.

Ak Keçili Yörükleri, İzzeddin Bey Ekrâdı, Bozulus Türkmenleri ve Halep Türkmenleri Taifesi’ne bağlı olan Milli 
Cemaati, Yazır Boyu’ndandır. Bazı yerlerde Milli Türkmeni bazı yerlerde ise Ekrâd olarak yazılmışlardır80.

Mart 1696 (Şaban 1107) tarihinde Bozok’ta bulundukları sırada Türkmân olarak kaydedilen Mamalu Cemaati, 
Rakka’ya iskân edildikten sonra 1737 Mayıs’ında bu kez Mamalu Ekrâdı olarak ifade edilmiştir81. Böylesi bir isim-
lendirme, Mamalu Cemaati mensuplarının Rakka’daki hayat tarzları ve memnuniyetsizlikleri sebebiyle yaptıkları 
eşkıyalıkla açıklanabilir.

Osmanlı belgelerinde aşiretlerin Ekrâd, Etrâk veya Türkmân olarak ifade edilmelerinin bütünüyle etnik bir kö-
kene vurgu yapmadığını gösteren bir diğer husus Türkmân-ı Ekrâd veya Ekrâd-ı Türkmânan ifadeleridir. Bu kelime-
lerin bir arada kullanılması yerleşme tarzı ve yaşanılan yerle ilgilidir. Mesela; Kocaili, Hüdâvendigâr, Biga ve Karasi 
sancaklarındaki Kara Yağmurlu Cemaati, bazı belgelerde Ekrâd olarak nitelendirilmektedir82. Hâlbuki bu cemaat 

73 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri 3, s. 206; İdris-i Bidlîsî, Selim Şah-Nâme, s. 313.
74 Y. Halaçoğlu, “Osmanlı Belgelerine Göre Türk-Etrâk, Kürd-Ekrâd Kelimeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 15.
75 Ö. L. Barkan, Kanunlar, s. 188-189.
76 Ö. L. Barkan, Kanunlar, 189-190.
77 Fatih Gencer, “Merkezîleşme Politikaları Sürecinde Yurtluk-Ocaklık Sisteminin Değişimi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül-

tesi Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, 30/49 (2011), s. 78-79. Ss. 75-96.
78 Yunus Emre Gördük, “Eğil Emirliği’nin Kısa Tarihçesi ve Eğil Emirlerine Ait Şecere Metninin Tercümesi”, OTAM, 35/Bahar 2014, 93; Şeref 

Han, Şerefname, s. 203.
79 Yusuf Halaçoğlu, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650), C. IV, TTK yay., Ankara, 2009, s. 1579-1581.
80 Y. Halaçoğlu, Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar s. 1674-1681; Murat Çelikdemir, Osmanlı Döneminde Aşiretlerin Rakka’ya İskânı 

(1690-1840), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Elazığ, 2001, s. 166, 204.
81 BOA, MD 108, s. 142/610.
82 BOA, D.MMK.d.22732, s. 15. Tarih: 21 N 1109 (2 Nisan 1698).
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Türkmân Ekrâdı Taifesi’nden olup Bozulus Aşireti’ndendir83. Diyarbekir Eyaleti’nden bu bölgeye gelip yerleşmeleri 
sebebiyle anılmışlardır. Bu belgeden anlaşıldığına göre Ekrâd kelimesi Kara Yağmurlu Cemaati’nin dağlı veya göçebe 
olduğu zamanlarını, Türkmân kelimesi ise yerleşik hayata geçtiklerini vurgulamaktadır. 1717 yılında Payas Kaza-
sı’nda eşkıyalık yapan Abdulhalim adlı bir kişiden bahsedilirken başka bir yerden buraya geldiği 4-5 yıldır Payas’ta 
bulunduğu belirtilerek Ekrâd-ı Türkmânan diye tarif edilmiştir84. Buradaki kullanımdan Ekrâd diye nitelendirilen 
zümrelerin veya kişilerin yerleşik hayata geçtikten sonra Türkmân olarak anıldıkları ancak eski hayat tarzlarını devam 
ettirdiklerine veya eski hayatlarına vurgu yapmak maksadıyla Ekrâd ve Türkmân kelimelerinin yan yana kullanıldığı 
sonucu çıkmaktadır. 

Çorum, Bozok, Rakka, Amid ve Adana’da görülen Lek, Lek Ekrâdı Cemaati veya Lekvân, Lek ve Avânik ce-
maatleri olarak anılan cemaatler ile Çorlu (Vize Sancağı), Çirmen, Malatya, Aydın, Ankara, Selânik ve Karahisar-ı 
Şarki sancakları, ve Kemâh’ta görülen Maksûd, Maksûdlar, Maksûdlu ve Maksûduşağı cemaatleri Türkmân Ekrâdı 
olarak anılan cemaat veya taifelerden sadece birkaçıdır85. 1573 yılında Lek ve Lek ve Avânik cemaatlerinden Kayseri 
de eşkıyalık yapan bazı kişilerin Ekrâd taifesinden olduklarının vurgulanması86 bu cemaatlerin asayişsizliğe karışmış 
gruplarını göstermektedir.

Ekrâd Beylerinin Etnik Kökeni Üzerine

Osmanlı belgelerinde kullanılan Ekrâd kelimesinin bir öngörü ile Kürtler manasına geldiği kabul edilir. Aynı du-
rum Etrâk kelimesi için de geçerli olup Türkler manasına geldiği hususunda yaygın bir kanaat vardır. Bu kelimelerin 
Osmanlı belgelerinde hangi anlam yüklenerek kullanıldığı konusunda Yusuf Halaçoğlu’nun kıymetli bir çalışmasını 
burada zikretmek gerekir. Halaçoğlu’na göre Ekrâd ve Etrâk kelimelerinin etnik bir kökene vurgu yapmaktan ziyade 
bir hayat tarzını işaret ettiğine dair kuvvetli deliller vardır87.

Osmanlı hâkimiyetinden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kürdistan diye anılan bir yer ve bir idari teşekkül 
veya etnik kökene vurgu yapılarak ifade edilen Kürt kavramı olmadığına göre, 16. yüzyılın ilk çeyreğinde bu kav-
ramın İdris-i Bidlîsî’nin telkin ve tavsiyelerinin bir sonucu olduğu açıktır. Kürdistan hükmünde yazılan sancakların 
beyleri ve onların hanedanları ile ilgili yapılan kısa süreli ve çok ta kapsamlı olmayan bir araştırma sonucunda varılan 
sonuçlar veya ipuçları, Ekrâd kelimesinin en azından her zaman etnik bir kökene vurgu yapan bir kavram olmadığını 
gösterir mahiyettedir.

İlk idari düzenlemelerde, Cemaat-i Kürdân veya Ümera-i Kürdistan içerisinde zikredilen Berriyecik Beyi Tur Ali 
Bey, Akkoyunlu Kasım b. Cihangir zamanında Siverek Nahiyesi’ni tasarruf eden Ebubekir adlı bir Akkoyunlu beyinin 
iki oğlundan biri idi.  Ebubekir Bey’in diğer oğlunun adı ise ‘Âşık idi. Bu beylerin H. 926 (1519-1520) yıllarında 
dirliksiz oldukları ileri sürülür88.

Boz Ulus Kanunnâmesi’nde Berriye’nin şehir ve kasabasının olmadığı buradaki aşiretlerin göçebe bir halde 
yaşadıkları, Berriye’den yaylağa giden Türkmenlerin Mardin yakınındaki Türkmen Deresi’nden ve sair Mardin ül-
kesinden geçtikleri kayıtlıdır89. Nitekim daha sonraki süreçte Berriyecik’in Kürdistan bağlantılı sancaklar içerisinde 
bulunmadığı görülecektir.

Sürekli olarak Ekrâd beyleri içerisinde zikredilen ve süreklilik arz eden hükümet sancaklardan biri olan Mahmûdî 
veya Hoşâb Sancağı’nın yönetici veya dayandığı aşiret halkının Osmanlı belgelerinde zaman zaman Türkmân olarak 
tanımlandığına rastlanır90.

Şeref Han; Çemişgezek beylerinin soyunun Saltuk Oğlu Melik Şah’a dayandığını ve Türk olduklarını şöyle 
anlatır:

Bu durumda, Çemişgezek hükümdarlarının bu Melik Şah’ın soyundan gelmiş olmaları ve ‘Melik Şak’ sözünün 
Kürt dilinde ‘Melkiş’ biçiminde değişmiş olması muhtemeldir. Öte yandan Çemişgezek hükümdarlarının adları da, 
onların Türklerin çocuklarından ve torunlarından olduklarını kanıtlar; Çünkü adlarının hiçbir vesileyle Arap ve Kürt 
adlarıyla ilgisi yoktur; Arap ve Kürt adlarına hiç de benzemez91

83 Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, Aşiret ve Cemaatler, İşaret yay., 3. Baskı, İstanbul, 
2012, s. 418.

84 BOA, MD 124, 51/185.
85 C. Türkay, Oymak, Aşiret ve Cemaatler, s. 485-489.
86 BOA, MD 23, 53/111.
87 Bkz. Y. Halaçoğlu, “Osmanlı Belgelerine Göre Türk-Etrâk, Kürd-Ekrâd Kelimeleri Üzerine Bir Değerlendirme”, s. 139-146.
88 M. Tayyib Gökbilgin, “XVI. Asır Başlarında Osmanlı Devleti Hizmetindeki Akkoyunlu Ümerası”, Türkiyat Mecmuası, IX, 1951, s. 41.
89 Nejat Göyünç, XVI. Yüzyılda Mardin Sancağı, TTK yay., Ankara, 1991, s. 41.
90 BOA, MD 73, 292/666.
91 Şeref Han, Şerefname, s. 189.
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Osmanlı Devleti 1518 yılında Çemişgezek beyi Pir Hüseyin Bey’e verilen imtiyazları tedrici olarak azaltmış 
ve 1541’de ölümünden sonra oğulları arasında çıkan anlaşmazlıktan da istifade ederek sancak dört parçaya ayrılmış 
tamamen klasik Osmanlı sancağı haline dönüştürülmüştür.

Ekrâd beyleri olarak nitelendirilen yerel aşiret reislerinin ahali veya aşiret halkı üzerinde büyük bir etkisi söz 
konusu idi. Bu beylerin bir kısmı sosyal ve idarî bakımdan aşiretleri beylerine son derece bağlıydılar. Bu bağlılığın 
aynı zamanda manevi bir yönü de bulunmaktaydı.

Mesela, Cizre Beyi Seyfettin’in, Halit bin Velid’in soyundan geldiğine inanılıyordu. Bu aileye mensup beyler git-
tikleri her yerde saygı görür, bölge halkı kadın-erkek toplanarak eteklerine kapanıp ellerini öperlerdi. Sahip oldukları 
nüfuz sayesinde aşiretler arasındaki çatışmalara son verebildikleri gibi yeni bir savaşı da başlatabilirlerdi92.

Benzer şekilde, Cemaat-i Kürdân içerisinde yazılan Eğil beylerinin Hakkâri bölgesinden gelip bölgeye yerleş-
tikleri, manevi liderliklerini daha sonra siyasi liderlik ile birleştirdikleri ileri sürülür. Eğil beyleri ile ilgili tertip edilen 
ve Osmanlı merkezi yönetimi tarafından tasdik edilen iki ayrı şecerede Eğil beylerinin soylarını Hz. Abbas’a dayan-
dırdıkları görülür. Kendilerini Arap olarak nitelendiren bu beylerin dayandığı aşiret Mırdasî Aşireti olup Ekrâd olarak 
nitlendirilmekte ancak Türkçe konuşmaktadırlar93. Şerefhan, Çermik beylerinin de Eğil beylerinin soyundan olduğunu 
kaydetmektedir94.

SONUÇ

Osmanlı belgelerinin verdiği bilgiler, Kürdistan ve Ekrâd terimlerinin 19. yüzyıldan sonra üzerine yüklenen et-
nik ve siyasi mananın önceki dönemlerde çok farklı olduğunu göstermektedir. İdari bakımdan düşünüldüğünde, 1847 
Kürdistan Eyaleti uygulamasına kadar geçen süreç içerisinde veya bir başka ifade ile Çaldıran Savaşı’ndan 1847’ye 
kadar Kürdistan kavramı sabit bir coğrafyayı da, müstakil bir idari üniteyi de karşılamıyordu. Vilayet-i Kürdistan, 
Eyalet-i Kürdistan, Ümera-i Kürdistan gibi terimlerle ifade edilen yerler Diyarbekir Vilayeti veya eyaletinin alt idari 
ünitesi olup buradaki mahalli beylerin idaresindeki ocaklık sancakları ifade ediyordu. 1847 yılına kadar müstakil bir 
Kürdistan Vilayeti veya eyaletinden bahsetmek mümkün değildir. Bu terimle ifade edilen müstakil bir idari üniteden 
bahsetmek için başında bir beylerbeyi veya valisi olan ve ona göre şekillenmiş sınırları belli ve sabit bir coğrafyasının 
olması gerekirdi.

Kürdistan terimi bağlantılı yazılan sancakların bu adla anılmalarının tek dayanak noktasının bir güçlü bir aşirete 
sahip Ekrâd beyinin idaresinde olması ve sancak idaresinin kuru bir mülkiyet hakkıyla aynı ailenin üyelerinin tasarru-
funa bırakılması ile açıklanabilir. Dolayısıyla, Osmanlı döneminde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde klasik 
bir Osmanlı sancağının yanı başında bir ocaklık sancağa rastlamak mümkündür. Nitekim klasik ve ocaklık sancaklar 
ayrı ayrı işaretlendiğinde ocaklık sancakların sınırları belli sabit bir coğrafyanın içerisinde olmadıkları ve değişen 
idari statüye göre Kürdistan terimi ile zikredilen sancakların coğrafyasının da sürekli değiştiği anlaşılmıştır. Ağırlıklı 
olarak Van Gölü’nün güney ve güney batısı ile Diyarbakır’ın kuzeyindeki mevzi dağlık noktaların Kürdistan grubu 
içinde yazılan sancakların fazla olduğu yerler olduğu söylenebilir. Palu, Çapakçur, Genç, Sason, Cizre, İmadiyye, 
Hizan, Müküs, Şırvi, Eğil, Hakkarî ve Mahmûdi’nin ise 16. yüzyılın son çeyreğine kadar istikrarlı olarak Kürdistan 
bağlantılı yazılan sancaklar olduğu tespit edilmektedir. Kürdistan kavramının Diyarbekir Eyaleti’ne bağlı ocaklık san-
caklar için kullanılması 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra terk edilmiştir. Bundan sonraki süreçteki kullanımı sadece 
bazı yazışmalarda eski alışkanla ocaklık sancakları ifade etmek için olmuştur. 

Diyarbekir, Harput, Kiğı, Mardin, Siverek, Ergani, Siird, Hısn-ı Keyf, Nusaybin, Urfa, Rakka, Malatya, Erzurum, 
Van, Ahlat, Erciş, Adilcevaz, Habur, Musul, Erbil, Kerkük, Haleb, Ayıntab ve Kilis 16-18. yüzyıllarda birkaç kısa sü-
reli istisna hariç Kürdistan tabiri ile bağlantılı olarak kaydedilmemiş ve ifade edilmemişlerdir. Bu tespitten hareketle 
Kürdistan bağlantılı yazılan sancaklar ile klasik Osmanlı sancaklarının iç içe oldukları daha rahat anlaşılabilir. 

İran coğrafyasındaki durum biraz daha farklıdır. Bağdad Eyaleti bünyesinde yazılan Kürdistan hükmündeki san-
caklar Osmanlı öncesi dönemde ifade edilen Kürdistan coğrafyasını karşılar niteliktedir ve kısmi bir coğrafi bütünlük 
göstermektedirler.

Ekrâd tabiri ise özellikle bir hayat tarzını ifade etmek üzere kullanılmıştır. Dağlık yerlerde yaşayan ve vergileri-
nin toplanmasında güçlük çekilen yerlerdeki aşiretlerin çoğunlukla Ekrâd olarak nitelendirildiği görülür. Ekrâd terimi 
hesapsızlık, kayıtsızlık, asayişsizlik, eşkıyalık, hareketli bir hayat tarzı ve yerleşik olmama ile birlikte daha çok kulla-
nılmaktadır. Şafii itikada mensup olma da bu konuda belirleyici gibi gözükmektedir. Birçok aşiret ve cemaatin değişik 

92 F. Gencer, “Yurtluk-Ocaklık Sisteminin Değişimi”s. 79.
93 Yunus Emre Gördük, “Eğil Emirliği’nin Kısa Tarihçesi ve Eğil Emirlerine Ait Şecere Metninin Tercümesi”, OTAM, 35 (Bahar 2014), s. 89-120.
94 Şeref Han, Şerefname, s. 216.
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zaman ve coğrafyalarda hem Ekrâd hem de Etrâk olarak olarak ifade edilmeleri bu kelimlerin etnik bir kökenden çok 
bir hayat tarzına işaret ettiğinin kuvvetli işaretleri olarak görülebilir.  

Ekrâd beyleri olarak ifade edilen beylerin bir kısmının Türk ve Arap olması da Ekrâd teriminin üzerine yüklenen 
mananın bugünkü kabullerin aksine olabileceğini göstermektedir.

Bugün yaşanan etnik temelli bazı sorunların tarihi zeminini oluşturmak maksadıyla, tarihin çarpıtılarak ve zorla-
ma yorumlamalar yapılarak ideolojilere kurban edilmemesi lazımdır.

ÖZET

Çaldıran Savaşı’nın ardından Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu’da yaptığı idari düzenlemelerden sonra Kür-
distan teriminin Osmanlı arşiv belgelerinde kullanılmaya başlandığı görülür. Bu bağlamda Ekrâd terimi de Osmanlı 
belgelerinde zikredilir.

Ekrâd ve Kürdistan terimlerinin Osmanlı belgelerinde hangi anlamlarda kullanıldıkları konusu bugün yaşadığı-
mız etnik temelli bazı sorunların birer dayanağı olarak ta kullanılmak istenmektedir. Hâlbuki Osmanlı döneminde bu 
terimlerle izah edilmek istenenin, bugünkü ön yargılı kabullerden çok daha farklı bir anlamı olduğu anlaşılmaktadır.

Ekrâd kelimesi sadece etnik bakımdan Kürt kelimesinin karşılığı manasında kullanılmadığı gibi, Kürdistan teri-
mi de 1847 yılındaki kısa süreli uygulama hariç, Anadolu, Suriye ve Irak’ta ne sabit bir coğrafyayı ne de belli sınırları 
olan idari bir üniteyi karşılamaktadır. Arşiv belgelerinde, Ekrâd ve Kürdistan tabirlerinin üzerine bugün yüklenmek 
istenen etnik, idari ve coğrafi farklılığı tekzip eden çokça örnek bulunmaktadır.

Kalabalık aşirete sahip beylerin bir kısmına verilen ocaklık sancakların, Diyarbekir beylerbeyinin sorumluluğun-
da ve Diyarbekir Vilayeti’ne bağlı olmak kaydıyla, kısa bir süre Kürdistan kelimesi ile birlikte zikredilmesinden müs-
takil bir coğrafya ve müstakil bir idari ünite çıkarmak mümkün değildir. Kalabalık bir aşiret sahibi beyin idaresinde 
hükümet veya yurtluk-ocaklık statü verilmeyen hiçbir sancak, üzerinde yaşayan insanların etnik kökeni ne olursa olsun 
Kürdistan ilişkili kaydedilmemiştir.

Bu çalışmada, Ekrâd ve Kürdistan terimlerine Osmanlı belgelerinde hangi manalar yüklendiği konusu açıklığa 
kavuşturulmaya çalışılmıştır. Çeşitli arşivlerdeki mühimme defterleri, tahrir defterleri, sancak tevcih defterleri ve ruus 
defterleri öncelikli ve ağırlıklı olan defter serileridir. Bahse konu kavramların Osmanlı uygulamasındaki manasının 
tam olarak anlaşılması ve hiçbir tereddüte meydan vermeyecek şekilde tamamen akademik bir anlayışla ortaya koyul-
masının, bugün etnik temelli birçok sorunun da çözümüne katkı sağlayacağı beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Kürdistan, Kürt, Ekrâd, Türkmen, Arşiv belgeleri
ABSTRACT

After the Caldiran War, the Ottoman State’s administrative arrangements in Eastern Anatolia were followed by 
the use of the Kurdistan term in Ottoman archival documents. In this context, Ekrâd term is mentioned in Ottoman 
documents.

The meaning of the terms of Ekrâd and Kurdistan used in the Ottoman documents is intended to be used as a 
basis for some ethnic-based problems we are experiencing today. However, it is understood that what is wanted to be 
explained with these terms in the Ottoman period is a different meaning than today’s prejudiced assumptions.

In addition to the short term application of 1847, the Kurdistan term does not have a fixed geography nor an ad-
ministrative unit with certain boundaries in Anatolia, Syria, and Iraq, as Ekrâd term is not only used for the protection 
of the Kurdish word in ethnic terms. There are many examples in the archive documents that denote the ethnic, admin-
istrative and geographical differences that are required to be imposed on the expressions of Ekrâd and Kurdistan today.

It is not possible to create a separate geography and an independent administrative unit, as long as the Diyarbekir 
beylerbeyi is responsible and is mentioned together with the word Kurdistan for a short period, depending on the prov-
ince of Diyarbakir. No sanjak with no hukumet or yurtluk-ocaklık status in a crowded tribal Bey has been associated 
with Kurdistan, regardless of the ethnic origin of the people living on it.

In this study, it was attempted to clarify the concept of what the Ottoman documents were loaded into the terms 
of Ekrâd and Kurdistan. The mühimme registers in various archives, the tahrir records, the sanjak tevcih registers and 
ruus registers are the priority and the record series. It is anticipated that the understanding of the concepts of the sub-
ject matter in the Ottoman practice and the full understanding of the meaning of the concept in a totally academic way 
that will not cause any hesitation will contribute to the solution of many ethnic based problems today.

Key Words: Ottoman, Kurdistan, Kurdish, Ekrâd, Turkman, Archive documents
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OSMANLI BELGELERİNİN 19. YÜZYIL BULGAR MİLLETİNE 
AİT BELGELERİN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Orlin SABEV (Orhan SALİH)*

Osmanlı belgelerinin Osmanlı Devleti’nde yaşamış olan gayrimüslim toplulukların üretmiş oldukları belgelerin 
üzerindeki etkisi, Osmanlı diplomatikasının ve Osmanlı hukuk sisteminin işleyişinin az bilinen ancak ilgi çekici ve 
bilimsel çalışmaya değer bir yönünü teşkil etmektedir. Bu etki, tereke kayıtları ile vakfiyelere has kompozisyon ve 
terminoloji birebir kullanılıp Bulgarlar tarafından Bulgarca olarak yazılan 19. yüzyıla ait tereke kayıtları ve vakfiye 
türünde bazı belgelerde de net bir şekilde görülmektedir. Bildirimizde üzerinde durulacak bu belgelerin dili Bulgarca, 
ancak kalıbı Osmanlı olunca araştırılmaya muhtaç bir takım sorunlar söz konusudur. Örneğin bu gibi belgeler hukukî 
anlamda geçerli miydi? Bulgarca olarak yazılmış oldukları için Osmanlı makamları bunlardan haberdar mıydı? Bul-
garlar neden Osmanlı belge kalıplarını kullanmaya ihtiyaç duydular ya da bu kalıpların kullanımını uygun gördüler? 
Osmanlı belge kalıplarını neredeyse birebir kullanırken bu konuda hangi bilirkişilerden istifade ettiler? Bu soruların 
hepsine ayrıntılı bir şekilde cevap verilmesi mümkün olmamakla beraber bazı hipotezler kurulabilir ve ileride bu ko-
nuda daha geniş ve kapsamlı çalışmaların yapılması teşvik edilebilir.     

Osmanlı idaresi döneminde zimmî statüsünde olan Bulgarların1 miras kavgaları yüzünden bazen şer’i mahkeme-
lere başvurup terekelerinin şer’iyye sicillerine kaydedildiği iyi bilinen bir husustur.2 Bu bağlamda Osmanlıca olarak 
yazılan tereke kayıtları örnek alınıp benzer şekilde bu defa Bulgar dilinde yazılıp Bulgar müteveffalara ait tereke 
kayıtlarının hazırlanması da pek şaşırtıcı değildir.

29 Aralık 1858 tarihinde Bulgarca olarak yazılan ve Sofya Millî Kütüphanesi’nde muhafaza edilen bir tereke 
kaydı bu uygulamanın bir örneğini teşkil etmektedir (resim 1, 2).3 Söz konusu belge Aynoroz’da Bulgar keşişlerin  
bulundukları Zograf manastırından Hariton adlı bir keşiş tarafından hazırlanmış olup Osmanlı tereke/muhallefat def-
terlerinin kompozisyonunu4 birebir takip etmektedir. Terekede 10 Nisan 1858 tarihinde vefat eden keşiş Epifaniy’in 
ölümünden sonra geride bıraktığı eşyalar kaydedilmiştir. Aşağıda gösterilen kısımdan anlaşıldığı gibi kayıtta ilk önce 
müteveffanın kimliği tanıtılıp eşyaları liste halinde sıralanmıştır. Osmanlı tereke kayıtlarında olduğu gibi bu kayıtta 
da eşyaların bazılarının eski/köhne (вехт) ya da yeni/cedid (нова) olduğu belirtilmiştir. 

Pazarcıklı keşiş Epifaniy’e ait 10 Nisan 1858 tarihinde vefatından sonra manastırda bulunan nakit para, eşya ve 
mutfak kaplarının miktarlarını gösteren listedir. 

1: Dört parça kutsal emanetler ve gümüş haç
1: İki parça kutsal emanetler ve haç 

* Prof. Dr., Bulgaristan Bilimler Akademisi Balkan Araştırmaları Enstitüsü, Sofya, e-posta: orlin_vtu@yahoo.com.
1 Gayrimüslimlerin Osmanlı Devleti’ndeki yasal statüsü için bk. Ercan Yavuz, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, Turhan Kitabevi, Ankara 

2001; Gül Akyılmaz, “Tanzimat’tan Önce ve Sonra Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü”, Yeni Türkiye Dergisi, 38 (2001), 
s. 671-686; İbrahim Özcoşar, “Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hukuki Statüsü ve Millet Sistemi”, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, 7 (2003), s. 124-139; Belkıs Konan, “Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumuna İlişkin Bir Değerlendirme”, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 64/1 (2015), s. 171-193.  

2 Bk. Turski izvori za bılgarskata istoriya, C. 6: Nasledstveni opisi i pokupko-prodajbeni protokoli ot kadiyskite registri na Sofiya, XVII-XIX v. 
[Bulgar Tarihi İçin Türkçe Kaynaklar, C. 6: Sofya Kadı Sicillerinden Tereke Kayıtları ve Satış Hüccetleri, XVII-XIX yy.], haz. Nikolay Todo-
rov, Mariya Kalitsin, Bulgaristan Bilimler Akademisi Yayınevi, Sofya 1977.  

3 Millî Kütüphane (Sofya), Bulgar Tarih Arşivi, II A 1228. Bu belge konusunda beni bilgilendiren Sofya Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. 
Angel Nikolov’a teşekkür etmeyi borç bilirim.

4 Bk. Orlin Sabev, “Osmanlı Toplumsal Tarihi İçin Değerli Kaynak Teşkil Eden Tereke ve Muhallefat Kayıtları”, Osmanlı Coğrafyası Kültürel 
Arşiv Mirasının Yonetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi 21-23 Kasım 2012 İstanbul, Bildiriler, C. 1, haz. Mehmet Yıldırır, 
Songül Kadıoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ankara 2013, s. 259-272.
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1: Gümüş kilise kandili
5: Kutsal emanetler için basma bohça (бохча басмяна) 
3: Entari, yeni (нова), keten
4: Çorap (чорап)
1: Çuha (чохен) kaban
1: Çalar saat, büyük (чалан сахат голям)
1: Örtü, köhne (вехта)
1: Aba yağmurluk (ямурук абень)
500 guruş
…
Vakfiyelere gelince İslâm hukukunun işleyişi çerçevesinde kurulan vakıflar ve vakıfların kurulması ve çalışması 

ile ilgili belgesel metinlerin Bulgarlar gibi gayrimüslimler tarafından örnek olarak kullanılıp Müslümanlara ait uygu-
lamaların kendi cemaatleri çerçevesinde tatbik edilmesi dikkat çekicidir. Şunu belirtmeliyiz ki, Osmanlı Devleti gibi 
bir İslâm devletinde yaşayan gayrimüslimler dinî ve cemaat işlerini kendi başına yürütüp manastır, kilise, okul gibi 
dinî ve hayırsever girişimler ya da esnaf üyelerine kredi vermek için (hirfet vakfı) vs. değişik amaçla belli başlı şartlar 
altında vakıf kurabiliyorlardı.5 Bazı Bulgarlar, Rumlar, Ermeniler ve Eflâk voyvodaları tarafından kurulan vakıflar 
ile ilgili vakfiyeler Osmanlıca olarak şer’i mahkemelerde de tescil olunmuştur.6 Oysa Bulgar arşivlerinde muhafaza 
edilen bazı Bulgarca olarak yazılan kaynaklardan anlaşılıyor ki, Bulgarlar kendi topluluğunun yararına vakıf kurarken 
Osmanlı vakfiyelerinin kompozisyonunu ve mülk ve vakıf gibi vakfiyelere has tipik terimleri birebir ya da Bulgarca’ya 
harfiyen çevirip kullanmışlardır. 

Buna benzer uygulama ve örnekler aşağıda aktarılan 19. yüzyıla ait Şumnu Ortodoks Bulgar cemaatine ait kilise 
defterinde (kondika) kayıtlı olan ve vakfiye türüne benzeyen üç metinde görülebilir.7

I.
Bağış (hibe) senedi (oписание подарително)
1. Bugün ben, aşağıda imzası bulunan, mülküm olan ve Kosta sokağı başında müceddeden inşaa eylediğim bir 

bab meyhane (механа) ile bir bab mağazayı (мааза) ve fevkani olan iki bab dükkân (дюкян), bir kahvehane (кафене) 
ile iki odayı (одаи) kilise ve okul hazinesine bağışlıyorum.

...
11. Tekrar ediyorum ki, bu mülk (мюлк) kilise ve okul hazinesine bağışlandı. Yalnız yukarıda belirttiğim gibi 

gelirlerin yarısı Elenka ile varislerine verilecektir.
24 Haziran 1850, Şumnu
Panu İvanuv, bağışlayan 
Şahitler: 17 Bulgar kişinin ismi kayıtlıdır
II.
17 Ocak 1850, Şumnu
Ben Hacı Drumi Stamatüv beyan ediyorum (беян струвам) ki, Uzuntabya’nın aşağısında, derenin karşı yaka-

sında ve bir tarafı Ulak Mustafa ile, diğer tarafı Macar İsmail ile, diğer tarafı Çoban Dragoy’un kızı ile ve diğer tarafı 
Bokluca Deresi (Боклодже дереси) ile sınırlı olan, ortasından Suvat yolu (Суват-иолу)’nun geçtiği ve her yıl kara 

5 Bk. Svetlana İvanova, “Hristiyanska i müsülmanska blagotvoritelnost po bılgarskite zemi, ХVI-ХVIII v. (dokumenti, uçastnitsi, institutsii)” 
[ХVI.-ХVIII. yy. Bulgar Topraklarında Hıristiyan ve Müslüman Hayırseverlik (Belgeler, Failler, Müesseseler)], Daritelstvo i vzaimopomoşt 
v bılgarskoto obştestvo prez ХVI-naçaloto na ХХ v. [ХVI.-ХХ. yy. Başlarında Bulgar Toplumunda Hayırseverlik ve Yardımlaşma], haz. 
Plamen Mitev, Mileta Milçeva, IF-94 Yayınları, Sofya 2003, s. 7-110; Mustafa Alkan, “Azınlık Vakıfları (Tarihî Arkaplanı, Hukukî Yapısı ve 
İç Analizi)”, Akademik Bakış, 2/4 (2009), s. 93-111; Eugene Kermeli, “Ebû’s-Su’ûd’a Göre Kilise Vakıfları Osmanlı Hukukundaki Teori ve 
Pratiği”, Vakıflar Dergisi, 34 (2010), s. 165-175; Miyase Koyuncu Kaya, Samettin Başol, “Osmanlı Bursa’sında Ermeni Kökçü Esnafı Hirfet 
Vakfı”, Vakıflar Dergisi, 47 (2017), s. 25-44.

6 Bk. S. İvanova, “Hristiyanska i müsülmanska blagotvoritelnost”, s. 18-20; Yasin Taş, “Şeriyye Sicillerine Göre Ermenilerin Urfa Kazası’n-
daki Vakıf Faaliyetleri (1884-1899)”, Route Educational and Social Science Journal, 1/3 (2014), s. 242-254; Sophia Laiou, “Between Pious 
Generosity and Faithful Service to the Ottoman State: the Vakıf of Nikolaos Mavrogenis, End of the Eighteenth Century”, Turkish Historical 
Review, 6 (2015), s. 151-174; Habibe Kazancıoğlu, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Dönemine Ait Bir Gayrimüslim Vakfiyesi Örneği: Edirneli Ke-
resteci Agop’un Vakfiyesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18/1 (2016), s. 283-297.  

7 Bk. Şumen i Şumensko XV-XIX vek (dokumenti i materiali) [Şumnu ve Yöresi XV-XIX yy. (Belge ve metinler)], haz. Doroteya Georgieva, 
Minko Penkov, Tarih Müzesi, Şumnu 1996, s. 185-188.
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fasulye ile ekilen tarlayı vakfeyledim (вакъф сторих).
Paskalya için kiliseye 1000, yani sözlü olarak bin guruş da bağışlayıp bakkal esnafından (Бакалский еснаф) 

Hacı Yorgi Hacı Malçüv’e teslim ettim.
Hacı Drumi Stamatüv, bağışlayan 
Şahitler: yukarıda kayıtlı olan kişiler
III. 
6 Haziran 1851, Diatika (vasiyet senedi/васиет сенеди)
Ben, aşağıda imzası bulunan Hacı Raduşko Velikov beyan ediyorum ki..., Allah bu bağışı bozanı kahretsin..., işbu 

mülklerim vakıf olsun (ще да бъде на вакуф) ki, bunlar
1. Maçin’de bulunan ve alt katında mağazası, bahçesi ve iki odası ve aşağıda ahırı (яхър), [üst katında ise] iki odası 

olan bir eski meyhaneyi Aynoroz’daki Meryem Ana Manastırı’na tahsis ediyorum.
2. Maçin’de bulunan bir fırını Maçin’deki kiliseye tahsis ediyorum. 
3. Fırının yanında olan bir dükkânı Maçin’deki okula tahsis ediyorum.
4. Maçin’deki orta büyüklükte ve Dimitri’nin yanında olan eski dükkânı Paskalya için Şumnu’daki kiliseye tahsis 

ediyorum.
5. Maçin iskelesinde bulunan iki göz mağazayı (маазити двата гиоза) vs. Şumnu’daki okula tahsis ediyorum.
6. Maçin’de Tütüncü Pavle’nin yanında olan ikinci dükkânımı Şumnu Çoban Mahallesi’nde inşa edilecek kilise 

için tahsis ediyorum. Eğer kilise yapılmazsa   [dükkânı] dul kadınlarla yetim kızlara evlenebilmeleri için yardım 
için tahsis ediyorum.

7. Eğer Aşağı [mahalle] kilisesi de tabir olunan bu kilise inşa edilirse söz konusu dul kadınlarla yetim kızlar için 
Maçin’de Çorbacı Bobi’nin yanındaki dükkânı tahsis ediyorum.

8. Maçin’de bulunan ve oturduğumuz alt katında bahçesi ve mağazası olan evi, alt katında mağazası ve arka tara-
fında bahçesi olan yeni bir meyhaneyi ve oturduğum dikici dükkânını, yani üçü de eşim Hacı Dobra’ya tahsis 
edip, sağ olduğu sürece idare etsin. Ancak vefat ettikten sonra bunları Şumnu’daki okul için tahsis ediyorum... 
Ayrıca hayatta olduğum sürece [bu] okula tarafımdan yılda 100’er, yani sözlü olarak yüzer guruş vermesini şart 
koyuyorum. 
Allah bu vasiyetimi tehdit edeni ve bozmaya kalkışanı kahretsin... Amin, amin, amin.
Hacı Raduşko Velikov
Şahitler: 23 Bulgar kişinin isimleri kayıtlıdır.    
Yukarıda aktarılan belgesel metinlerde görüldüğü gibi söz konusu Bulgarca olarak yazılan ve tipik bir vakfiyeye 

benzeyen metinlerde Arapça kökenli olan vakıf kelimesi birebir kullanılmıştır. İyi bilindiği gibi vakfiye ya da vakıf-
nâme gibi vakıf kurmak için yazılan belgelerin belirgin bir kompozisyonu vardı.8 Aynı kompozisyonu az çok Şumnu 
örneklerinde de görmekteyiz. Söz konusu belgesel benzerlik en bariz şekilde aşağıdaki Tablo 1’de gösterildiği gibi 
Hacı Raduşko Velikov’un kurduğu vakıfla ilgili metinde görmek mümkündür. Bu metin her ne kadar “vasiyet senedi” 
olarak adlandırılmışsa da bir vakfiyeden pek farklı olmadığı açıktır. Aslında kompozisyon bakımından vakıfnâme 
(vakfiye) ve vasiyetnâme türleri birbirine çok benzedikleri için bazen birbiriyle karıştırılma söz konusudur. Örneğin 
Sultan II. Murad’ın, vefatından beş sene evvel ölümünü müteakip defni ve malvarlığından üçte birini kime bağışladığı 
konusunda 1446 yılında tertip olunan vasiyetnâmesi arşiv kataloğunda “vakfiye” olarak tasnif olunmuştur.9

Tablo 1. Osmanlı Vakfiye Kompozisyonu

Vakfiye örneği Şumnu Hacı Raduşko Velikov örneği

1 Tasdik Tarih: 6 Haziran 1851

2 Davet (Allah’a hamd ve Hazreti Peygambere medh ve sena)

3 Vâkıfın tanıtılması Hacı Raduşko Velikov

8 Bk. Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik). İlâveli Üçüncü Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2013, s. 
359-366.

9 Bk. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Sultan İkinci Murad’ın Vasiyetnamesi”, Vakıflar Dergisi, 4 (1958), s. 1-17.
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4 Mütevellinin tanıtılması

5

Mevkuf eşyaların tanıtılması: 
Vergi gelirleri
Emlâk 
Menkul eşya
Nakit para (nukud)

Mevkuf eşyaların tanıtılması: 
Meyhane, fırın, üç dükkân, iki mağaza, ev
Nakit para (yılda 100 guruş)

6

Şartların tanıtılması:
Cami, okul, tekke, zaviye vs gibi kurumların bakımı
Yeni cami, okul vs binaların inşa edilmesi
Dul kadınlar ile yetimler için parasal yardım

Şartlar:
Aynoroz, Maçin ve Şumnu’daki kiliselerin bakımı
Şumnu’da yeni bir kilisenin inşa edilmesi
Dul kadınlar ile yetimler için parasal yardım

7 Vâkıfın vakfeylediği mallarının geri istemesi (rücu) 

8 Mütevellinin vakfeylenen mallarının vâkıfa geri verilme talebinin 
reddedilmesi

9 Kadı onayı

10 Kurulan vakfı bozmak isteyenler ve tehdit edenler hakkında beddua “Allah bu vasiyetimi tehdit edeni ve bozmaya kalkışanı kahret-
sin”

11 Tarih

12 Şahitler (şuhudü’l-hal) 23 şahit kişi

Vasiyetnâmeler ile vasiyet hüccetlerinde genelde vasiyette bulunan kişinin vefatını müteakip techiz, tekfin ve 
tedfin masraflarının yapılması, borçlarının ödenmesi, geri kalan malvarlığının en fazla üçte birini kime, nereye ve 
ne şekilde vasiyette bulunduğu, artan malların vârisler arasında taksimi şartları, tayin olunan vasînin ismi ve vasiyet 
işlemine şahit olanların isimleri gibi unsurlar yer almaktadır.+ Aynı kompozisyonu Hıristiyanlar için Bulgarca ya da 
Grekçe olarak yazılan vasiyetnâme örneklerinde de görmemiz mümkündür.10 

Hacı Raduşko Velikov örneğinde “vasiyet senedi” gibi Türkçe bir ifadesinin yanısıra yine vasiyet anlamına gelen diat-
hiki (διαθήκη) gibi Yunanca bir ibarenin diatika (диатика) şeklindeki Bulgarca varyantın da kullanılmış olduğunu görüyo-
ruz ki, bu durum Bulgarların bir yandan onları idare eden Osmanlıların dili ile hukukî uygulamalarından, öte yandan Bulgar 
Eksarhlığı’nın kuruluş tarihi olan 1870 yılına kadar Patrikhane’ye, yani Rum Kilisesi’ne bağlı oldukları için Rumların gün-
delik hayatta ve kilise işlemlerinde kullandıkları Yunanca ile prosedürlerden etkilendiklerini göstermektedir.11 Ayrıca “vasi-
yet senedi” (diatika=diathiki/διαθήκη) olarak tanımlanan söz konusu belgede rahatça vakıf ibaresi de kullanılmıştır. Aslında 
özellikle dönemin Bulgar tüccarlarının dilinde beraber kullanılan birçok Yunanca ve Türkçe ödünç kelimeler mevcuttu.12 

 Yukarıdaki tabloda yapılan mukayeseden anlaşıldığı gibi Hacı Raduşko Velikov’un kurduğu vakıf ile ilgili yazı-
lan metnin kompozisyonu Osmanlı vakıfnâme kompozisyonunu neredeyse aynen takip etmektedir. Tek bir farklılık ise 
Osmanlı vakfiyelerinde yer alan vakıf kurucusunun vakfı kurduktan sonra vakfeylediği malları geri almak yönündeki 
talebi ve vakfolunan malları idare eden mütevellinin bu talebi reddetmesi kısmı Şumnu örneklerinde eksik olmasıdır. 
16. yüzyıldan itibaren Osmanlı vakıfnâmelerine girilen bu kısım o dönemde Osmanlı fakihleri arasındaki özellikle 
para vakıflarının kurulması ile ilgili tartışmaların giderilmesi için kullanılmış ve sonraki dönemlerde yazılan vakfiye-
lerde de yer almıştır.13 Bu kısmın dışında Osmanlı vakfiye kompozisyonu Bulgarlar gibi gayrimüslimlerin kurdukları 
vakıflar için hazırlanan belgelerde aynen kullanılmıştır. Ayrıca mülk, vakıf, vakfeylemek gibi Osmanlıca ibareler de 
birebir ya da harfiyen çevrilip kullanılmıştır. 

Söz konusu benzerlik ve uygulama ilk bakışta şaşırtıcı olabilir. Ancak Osmanlı idaresi altında olan Bulgarlar, 
kendilerine ait tam anlamda bir hukuk sistemleri olmayınca14 gündelik hayattaki uygulamalara hukuksal bir çerçeve 
kazandırmak için az çok tanıdıkları Osmanlı hukuk uygulamalarına başvurup Osmanlı belge türlerini örnek olarak 
kullandıklarını görmekteyiz. Yani yukarıda verdiğimiz örneklerden anlaşıldığı gibi gayrimüslimler, bazı durumlarda 
giriştikleri işlere kendi cemaatleri içinde yasal bir statü kazandırmak için Osmanlı belgelerinin kompozisyonunu kul-
lanmaktan sakınmamışlardır. Zaten söz konusu Bulgarca belgeler bir kilise defterine kayıtlı olup muhtemelen sadece 
cemaatin çerçevesinde bir yasallık kazanıp, Osmanlı makamları tarafından tescil edilmemişlerdir ya da tescil edilmiş 

10 Bk. S. İvanova, “Hristiyanska i müsülmanska blagotvoritelnost”, s. 35-36.
11 Bk. Agop Garabedyan, “The Codex of the Church of the Virgin in Haskovo as a Source for Greek Cultural Influence and Bulgarian-Greek 

Relations during Nineteenth Century”, Balkan Studies, 42/1-2 (2001), s. 21-27; Evguenia Davidova, “«Graecomans» into Bulgarians: Shifting 
Perceptions of Greek-Bulgarian Interethnic Marriages in the Nineteenth Century”, Balkanologie. Revue d’études pluridisciplinaire, 14/1-2 
(2012), s. 1-20.

12 Evguenia Davidova, “«Graecomans» into Bulgarians”, s. 9.
13 Bk. Orlin Sabev, “Ottoman Waqf and Muslim Education in Rumeli: Theory, Tradition, Practice”, Études balkaniques, 3-4 (1998), s. 130-145.
14 S. İvanova, “Hristiyanska i müsülmanska blagotvoritelnost”, s. 59.
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olduklarına dair bir kanıt yoktur. Şunu da belirtmek gerekir ki, gösterdiğimiz örneklerde gayrimüslimler ev, dükkân 
vb. taşınmaz mallarını -Osmanlı hukukuna aykırı olarak- manastır ve kilise fakirleri için değil, doğrudan manastır ve 
kilise adına, hatta bir kilisenin inşa edilmesi için vakfetmişlerdir. Ancak pratikte bu müstesna bir uygulama değildi.15 
Bazı araştırmacılar 12. ve 13. yüzyıllarda Haçlı seferleri döneminde İngiltere’de bir nevi ehil vakıflarının ortaya çık-
masının Müslümanlardaki vakıf uygulamasından etkilenmiş olduğunu vurgulamaktadırlar. Uzun zaman memleketin-
den uzak olan Haçlılar kendi mallarını bir nevi mütevellilere devrediyorlardı.16 

Burada tanıttığımız belgelerin ne derecede istisnai ya da ne derecede muhtemelen yaygın olan bir uygulamanın 
örneklerini teşkil ettikleri konusunda kesin bir cevap vermek şimdilik mümkün değildir. Bulgarlar tarafından Bulgarca 
olarak yazılmış olan belgeler gibi Osmanlı döneminde diğer gayrimüslim cemaat ve milletlerde benzer örnekler söz 
konusu olup olmadığı sorusu dikkate değerdir. Durum ne olursa olsun, örneklerin coğrafyası kısıtlı da olsa, en azından 
Osmanlı Devleti’nde yaşamış olan gayrimüslim milletlerin cemaat işlerindeki iç yasal düzenlemelerinde bazı eksikler 
Osmanlı hukuk sisteminden örnek alınıp giderilmiştir. Aynı şekilde 1878’de kurulan Bulgar Emareti’nde 1896 yılına 
kadar 1858’de yürürlüğe giren Osmanlı ceza kanununun uygulandığını hatırlatmak gerekir.

Ayrıca Osmanlı belge örneklerinin Bulgar cemaati ya da başka gayrimüslim cemaatler tarafından kullanılmasın-
da kimlerin aracılık yaptığı konusu da düşündürücüdür. Bunlar Osmanlı hukuksal uygulamaları iyi bilen Bulgarlar 
olmuş olabilir. Bunun dışında burada tanıttığımız olay Ortodoks manastırlarına Osmanlı sultanları tarafından verilen 
Grekçe yazılı fermanlardan17 ya da Venedik ve Ragusa gibi başka devletlerin hükümdarlarına hitaben Grekçe ya 
da Slavca olarak yazılan mektuplardan18 farklıdır. Çünkü söz konusu ferman ve mektuplar Osmanlı hukuk ve idare 
sisteminin bir ürünü idi. Bu bildiride tanıttığımız Bulgarca olarak yazılan vakfiye ve tereke kaydı türünden metinler 
ise Bulgarlar tarafından yazılıp Bulgar cemaati çerçevesinde yasal bir statü kazandırılmak için Osmanlı resmî belge 
türleri örnek alınarak hazırlanmıştır.

Bu belgeleri, uzun süre Osmanlı Devleti ile bir arada yaşamanın beraberinde getirdiği alışkanlık olarak değerlendir-
mek gerekir. Modern milliyetçi tarih yazımı Osmanlılar ve gayrimüslimler arasında derin bir uçurum, keskin bir zıtlaş-
ma ve izolasyon, daimi bir mücadele olduğu yönünde genel bir kabulde bulununuyorsa da söz konusu belgeler aslında 
Bulgarların Osmanlı kültürüne, toplumuna ve hukukuna hiç de yabancı olmadıklarını, milliyetçilerin iddia ettiklerinin 
aksine Bulgarların Osmanlı hukukunu iyi bildiklerini ve kanıksadıklarını göstermesi bakımından önem taşımaktadırlar.19 

ÖZET

Bildiride Osmanlı diplomatikasının Bulgar milleti gibi Osmanlı idaresinde bulunmuş bazı gayrimüslim milletle-
rin cemaat işlerinin yürütülmesi için kendi dilinde hazırlamış oldukları belgeler ile ilgili bilinmeyen ya da az bilinen 
yönler ele alınmaktadır. Bulgar arşivlerinde muhafaza edilen 19. yüzyıla ait bazı Bulgarca kaynaklardan Osmanlı 
belge türlerinin birebir örnek olarak kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır. Örneğin Bulgarca olarak hazırlanan bazı 
tereke kayıtlarında Osmanlı tereke kayıtlarının formel şekli takip edilmiştir. Aynı şekilde kilise defterlerine Bulgarca 
olarak kaydedilen hayrat girişimlerine “yasal” bir şekil verilmek için örnek olarak Osmanlı vakfiyeleri kullanılmıştır. 
Bulgarca olarak hazırlanan bu “vakfiyeler”de Osmanlı vakfiyelerinin kompozisyonu ve mülk ile vakıf gibi Osmanlı te-
rimleri rahatça kullanılmıştır. Bildiride bu uygulamanın muhtemel nedenleri üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Tereke Defteri, Vakfiye, Belge Örnekleri

ABSTRACT

The paper draws attention to a little-known but interesting aspect of Ottoman legal system, and namely its 
influence upon the legal practices of the non-Muslim communities, the Orthodox Bulgarians in particular. The anal-
ysis focuses on the following two legal procedures: 1) preparation of inheritance inventories, and 2) preparation of 
trust-deeds (vakfiye, vakıfnâme). Some preserved 19th-century inheritance inventories and trust-deeds prepared by 
Bulgarians for Bulgarians in Bulgarian follow to the letter the composition and terminology of the relevant Ottoman 

15 Y. Taş, “Şeriyye Sicillerine Göre Ermenilerin Urfa Kazası’ndaki Vakıf Faaliyetleri (1884-1899)”, s. 244.
16 Bk. Monica M. Gaoudiosi, “The Influence of the Islamic Law of Waqf on the Development of Trust in England: The Case of Merton College,” 

University of Penncylvania Law Review, 136/4 (1988), s. 1244-1245; Alastair Hudson, Equity and Trusts, Cavendish Publishing, London 
2003, s. 32.

17 Bk. Özgen Acar, “Bin Yıllık Manastırlarda Osmanlı Sanat ve Belgeleri”, http://www.antikalar.com/bin-yillik-manastirlarda-osmanli-sa-
nat-ve-belgeleri/

18 Bk. Miloš Ivanović, “Cyrillic Correspondance between the Commune of Ragusa and Ottomans from 1396 to 1458”, State and Society in the 
Balkans before and after Establishment of Ottoman Rule, haz. Srđan Rudić, Selim Aslantaş, Institute of History, Yunus Emre Enstitüsü, Belg-
rade 2017, s. 43-63.

19 Bu metni gözden geçirip düzeltmeler yapan ve değerli önerilerde bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Aşkın 
Koyuncu’ya teşekkür etmeyi borç bilirim. 
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document types. While the Bulgarians used to apply to the Sharia court in cases of inheritance disputes and got their 
properties properly listed and registered in Ottoman-Turkish, the use of Ottoman inheritance inventories as a docu-
ment pattern for preparation of similar lists in Bulgarian seems quite natural, the use of the Ottoman vakfıyes as a doc-
ument pattern shows that the typical Islamic legal procedure for establishment of Muslim pious foundations had been 
adopted by the non-Muslims to establish non-Muslim pious foundations. By doing so, not only the composition of the 
documents, but also the Ottoman-Turkish (Arabic) terminology were adopted or translated literarily. These documents 
show clearly that in some cases the non-Muslim subjects were susceptible to adopt Ottoman/Muslim legal legislative 
patterns to be applied within non-Muslim context since these patterns proved to be the only ones for communities 
deprived from their own full-blooded legal system.

Key Words: Bulgarian, İnheritance İnventories, Trust Deeds, Document Samples
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Resim 1. Millî Kütüphane (Sofya), Bulgar Tarih Arşivi (BIA): II A 1228, var. A



Arşiv Dairesi Başkanlığı

963

Resim 2. Millî Kütüphane (Sofya), Bulgar Tarih Arşivi (BIA): II A 1228, var. b
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ARŞİVLERDE BİLGİ ERİŞİM

Oya Gürdal TAMDOĞAN*

GİRİŞ

Özellikle son on yıldır arşiv yazınında, arşivlerde, kullanıcı odaklı paradigma değişikliğinden söz edilmektedir. 
Bilgi erişim sürecinin niteliğini, öncelikle, bilgi nesnelerinin doğruluk, anlamlılık, anlaşılırlık ve yeterlilik açısından 
nasıl tanımlandığı sonrasında da kullanıcı dostu erişim kolaylıkları belirlemektedir. Anılan gereklilik, arşivler için 
hem belgelerin içeriğindeki bilginin, gelecek nesillere etkin aktarımı hem de bilgi ile kullanıcının en etkin biçimde 
buluşması için göz ardı edilmemelidir.

Bildiri, arşivlerde bilgi erişim olgusunu ve sürecini hem bilgi uzmanı hem de araştırıcı/kullanıcı bakış açısı de-
ğerlendirmeyi amaçlamaktadır.  Bildiri, aynı zamanda aşağıda tanımlanan argüman için ulusal düzlemde gerçekleşti-
rilebilecek proje çalışmasına çağrı’yı içermektedir: 

Ulusal ve dünya kültür mirasının taşıyıcıları olan arşivlerimizde bilgi erişim sürecinin mümkün olan en üst 
düzeye çıkarılması için ülkemiz gerçeklerini ve uluslararası gereklilikleri temel alan standardize edilmiş terimlere 
dayalı hem arşiv materyalini tanımlamayı hem de erişimi olanaklı kılacak yetke/otorite dizinlerin, kavramlar dizininin 
(thesaurus) ve/veya ontolojilerin, ulusal düzlemde, ivedilikle oluşturulması gerekmektedir.  

Arşivler, antik dönemden bugüne dek devletlerin, bireylerin, kurumların ve kuruluşların eylemlerinin, işlevleri-
nin, kültürlerinin mirası ve kanıtı olan belgelerin gelecek nesillere taşıyıcısı ve aktarıcısı olma kimliğini taşıyan top-
lumsal yapılardır. Bir başka deyişle arşivler, ülkeler için varoluş ve varlığını sürdürme aracı olarak işlev görmektedir 
çünkü onlar soyut düzlemdeki belleği somut ürünlere dönüştürme potansiyelini taşırlar. Her coğrafya gibi Anadolu 
coğrafyası da pekçok devlet ve devletlerin yarattığı uygarlıklara tanıklık etmiştir. Her toplumsal yapı gibi Anadolu 
coğrafyasında yaşam hakkına kavuşan toplumlar ve devletler de mikro düzlemde bireylerin, kurumların, kuruluşların 
özünü, makro düzlemde ülkeler ve ülkeler arası ilişkilerin yansımalarını bünyesinde barındırmıştır ve barındırmaya 
devam edecektir. 

Arşivler, en genel anlamda ülkelerin soyut ve somut anlamda ürettikleri değerlerin kanıtlarını sunan somut ürün-
lerin (belgelerin) taşıyıcısı oldukları için korunmalıdır. Barındırdıkları ve taşıdıkları değerlerin etki yaratması ve güç 
unsuru haline gelmesi için, en az korunduğu ölçüde kullanılması ve yayılması, bunun için de erişilebilir kılınması 
gerekmektedir. Aksi halde, değer kabul edilen, yaşantılanan deneyimlerden süzülerek elde edilen bilgi, potansiyel ya 
da durağan bir güç ve miras olarak varlığını daima korur ama yeni değerler yaratmak için paha biçilmez değerdeki 
fırsatları sunamaz. Bu sebeple potansiyel gücün, durağan yapısından çıkıp değer yaratmak üzere kullanılır kılınması 
gerekmektedir. Öncelikle varlığını bilmediğimiz bir şey, gerçekte yoktur. Günümüz verilerinde, bu oluşumu sağlayan 
tek bir sistemler bütünü vardır ki bu bütün bilgi erişim sistemleri olarak adlandırılmaktadır. Antik dönemde katalog 
tabletler ve onları barındıran arşivler, kütüphaneler ya da arşiv-kütüphaneler olarak karşımıza çıkarken, bugün çev-
rimiçi katalogları barındıran kütüphaneler ve arşivler, veritabanları, tarama motorları ve açık erişim sistemleri, bilgi 
erişim sistemi olarak işlev görmektedirler. 

Arşivler, aynı zamanda bireysel, kurumsal ve toplumsal düzlemde ortak aklı yaratan ya da yaratılmış ortak aklı 
koruyan ve aktaran bellek kurumlarıdır. Bireysel bellek, kurumsal bellek ve toplumsal bellek, tek başına, kuşkusuz 
geçmişte yaşanan olumlu ve olumsuz anıları çağırmak adına çok önemlidir. Ancak hiçbir bellek yoktur ki, tek başına, 

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, e-posta: ogurdal@ankara.edu.tr
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ortak kültürel anlayışı bir potada eritip süzülmüş düşünsel yapıyı oluştursun. Çünkü kültür, geçmişe ait bilgi mirasının 
üzerine inşa edilir. Arşivler, anılan düşünsel yapının oluşumu için çaba gösteren başta tarih araştırmacıları olmak üzere 
merak eden ve düşünen her araştırmacıya, barındırdıkları belgeleri ile paha biçilmez bir değerde alt yapı sunar. Bu 
noktada, hiç tartışmasız arşivleri tasarımlayan, düzenleyen ve kullanılırlığını sağlayan arşivciler, büyük sorumluluklar 
taşımaktadır. Arşiv yöneticileri ve çalışanları, sundukları hizmetler ile geçmiş ile günümüz ve gelecek arasında bağ 
kurmaya çalışırken, bir yandan da bilgi ve kültür mirasının ürünlerini en üst düzeyde koruma gibi, ilk bakışta paradok-
sal gibi görünen işlevleri yerine getirir. Kimi zaman belgelerin mümkün olduğunca kullanımını sağlama ve koruma iç-
güdüsüyle kullandırmama isteği gibi bir ikilemi yaşarlar. Bilinen bir gerçektir ve her ülkede gerekliliktir ki arşivlerde 
kimi belgeler, mahremiyet, gizlilik ya da stratejik anlamda taşıdığı kritik değeri dolayısıyla süreli ya da süresiz olarak 
kullanıma sunulmazlar. Bununla birlikte gizlilik ve kullanım dereceleri belirlenerek, derecelendirme ilkelerine ilişkin 
gerekli önlemler alınarak belgelerin ve/veya içeriğindeki bilginin, mümkün olduğunca onlara gereksinim kullanıcı ile 
buluşturulması işlevi arşivcilerin ve arşivlerin temel sorumluluğudur ve varoluş nedenleridir.       

Toplumsal ya da ortak hafıza konusunda artış gösteren literatür, arşiv konusunu, -belgelerin üretimi ve korun-
masındaki değişiklikler, değişen belge kayıt ortamları, dokümante edilen belge ve onu dokümante eden bireyin do-
ğasındaki değişimler ışığında-, yeniden gözden geçirme gereğini önermektedir. Alan literatürü, bunun yanında anılan 
değişikliklerin, sırasıyla, belge yönetimine ve onun uygulamadaki iş süreçlerine, arşivlere ve onun uygulamadaki iş 
süreçlerine etkisini de gözden geçirmeyi önermektedir. Mesleğin dışında arşiv konusunda yapılan son eleştirel yazı-
ların ışığında, arşivciler tarihin ve kanıtların ne olduğunu -toplu hafıza ve kimlik oluşumunun; sunulan ile gerçeklik 
arasındaki ilişkinin; belgelerin oluşturulması ve korunmasını etkileyen kurumsal kültürlerin ve kişisel gereksinimle-
rin; psikolojik olarak belgeleri toplama ve koruma gereksiniminin; geçmiş hakkındaki bilgimizin günümüzdeki algı-
larımıza ya da günümüzdeki algılarımızın geçmiş geçmiş hakkındaki bilgimize etkisinin ne olduğunu- ortaya çıkaran 
zengin ve gelişen literatürü ciddi olarak değerlendirmelidir.1

Özetle arşivlerin ve arşivcilerin görev ve sorumlulukları, yeni yüzyılda belki önceki yüzyıllar hatta binyıllardan 
farklı olarak, yeni anlayışları, yeni yaklaşımları ve disiplinlerarası çalışmayı gerekli kılmaktadır.  Arşiv materyali, an-
tik dönemden bugüne dek, bütün diğer bilgi kaynakları kadar hatta daha da fazla kültür mirası ve onun ürünü olan bilgi 
mirasının taşıyıcısı olma niteliğini korumuştur ve koruyacaktır. Bu nedenle arşiv materyali, diğer bilgi kaynakları ile 
kıyaslandığında, yayımı ve kullanılırlığından ziyade korunması gereği anlayışıyla değerlendirilegelmiştir. Arşiv ma-
teryaline erişim dizgeleri de, anılan anlayış doğrultusunda “kullanıcı odaklı” olmaktan ziyade “materyal odaklı” tasa-
rımlanmış ve inşa edilmiştir. Oysa bugün, anlaşılmış ve görülmüştür ki, niteliği ne olursa olsun, kültür ve bilgi mirası 
taşıyıcıları erişilebilir ve elde edilebilir olduğu ölçüde kullanılmakta, kullanılabilir olduğu ölçüde değer yaratmaktadır. 

 Anadolu Coğrafyasının bugünkü sahibi olarak bizler, araştırmacılar, M.Ö. 1800-2000 yıllarından kalan Hitit 
yazışmaları, andlaşmalarını vd.ni içeren  M.Ö. 1400 yıllarına dayanan Hattuşa Saray Arşiv-Kütüphanesini, arşiv-kü-
tüphanenin katalog tabletlerini koruma ve kullanıcıları ile buluşturma sorumluluğunu taşıyan antik dönemdeki arşiv-
lerin ve arşivcilerin varlığına tanıklık ediyoruz. Bunun ötesinde Cumhuriyetimizin ve onun dayandığı büyük devlet 
geleneğinin, Osmanlı İmparatorluğu’nun, köklü ve zengin arşiv kültürünün ürünü olan belgelerin mirasçılarıyız. Sa-
dece kendi coğrafyamız ve ulusal tarihi açısından değil insanlık tarihi açısından da paha biçilmez değerdeki bilgi 
mirasının yeni değerlere ve gerçeklere dönüştürülmesi sorumluluğunu taşıyoruz. Kültür mirası ürünü arşiv belgeleri, 
günümüz sorunlarının çözümüne de kaynaklık etme, somut olarak kanıt sunma potansiyeline sahiptir; bu nedenle 
erişimi ve kullanımı önemlidir. 

Arşivlerde Bilgi Erişim Süreci ve Bilgi Erişim Sistemi

Bilgi erişim, genel anlamda, bilgiye seçici biçimde yaklaşan kullanıcı ile sistematik hale getirilmiş bilgi kaynak-
ları arasındaki bilgi akış sürecinin mümkün olan en üst düzeyde sağlanması için herhangi bir bilgi erişim sisteminin 
dermesinde bulunan bilgi kaynaklarının ve/veya bilgi kaynaklarının içindeki bilgilerin çekilip alınması ve anlamlılık 
ya da yeterlilik açısından değerlendirilmesi sürecidir.  

Bilgi erişim dizgeleri ya da sistemleri, genel anlamda, bilginin düzenlenmesi aşamasında denetim araçlarına 
(kavramsal dizinler “thesaurus”lar, konu başlığı listeleri, yazar∕ kaynak∕ konu başlığı∕ anahtar kelime∕ kurum∕ ülke adı 
otorite dizinleri vd.), arşivler için özellikle standardize edilmiş terimleri içeren otorite kayıtlara ve kontrolüne dayalı 
niteleme ve∕veya tanımlamayı gerektirir; bu gereklilik göz ardı edilmemelidir. 

Arşivlerde bilgi erişim sürecinin ve bilgi erişim sisteminin niteliğini, belgelerin ulusal ve uluslararası standartlara 

1 Joan M. Schwartz and Terry Cook, “Archives, Records, and Power: The Making of Modern Memory”, Archival Science, 2/1-2 (2002), ss. 5-6.
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uygun olarak, doğru, yeterli, yerinde, anlamlı ve anlaşılır biçimde tanımlanması belirlemektedir. Bu sebeple arşivlerde 
belgeleri tanımlama süreci, bilgi nesnelerinin kanıt sunma ve bilgi/ kültür mirası olma özelliği dikkate alındığında, 
diğer bilgi erişim sistemlerine göre çok daha kritik önem taşımaktadır.  

Arşiv materyalinin tanımlanması süreci, diğer bilgi erişim sistemlerinde, örneğin kütüphanelerde, materyalin 
tanımlanması süreci ile farklılık gösterse de belgelerin içerik tanımlamasında, kütüphane materyalinin tanımlanmasın-
da gereksinim duyulan terminolojik denetim araçlarından (sözlükler, kontrollü terimler listesi, otorite/yetke dizinler, 
kavramlar dizinleri vd.) çok daha fazlasına gereksinim duyulmaktadır. Bilgi erişim süreci ve erişimin gerçekleştiği 
bilgi erişim sisteminin başarısı, aşağıdaki şemada sunulan temel bileşenlerin herbirinin işlevlerini, ortak amaç doğrul-
tusunda, birbirleriyle etkileşimli ve uyumlu biçimde yerine getirme ilkesi ile orantılıdır.  

Şekil 1. Bilgi Erişim Sistemi

Türü ne olursa olsun her bilgi erişim sisteminin olmazsa olmaz beş bileşeni vardır: Bilgi nesneleri (gelen dokü-
man), kullanıcı, iki temel bileşen arasında bağ kurma işlevini gören kanal (tarama ortamı), tarama ortamında tanım-
lanmış bilgi nesneleri ile kullanıcının aynı ya da ortak dili (sistem dili) kullanmasını sağlayan terminolojik denetim 
araçları ve sistemin yukarıda anılan dört bileşenin de inşasında, işlevlerinde, etkileşimli ve uyumlu biçimde çalışma-
sında rol ve sorumlulukları taşıyan kütüphaneciler, arşivciler, enformasyon uzmanları ya da bilgi-belge yöneticileri. 
Arşivlerde de sistemin bileşenleri, bileşenlerin işlevleri ve çalışma ilkeleri aynıdır. Diğer bilgi kaynakları ile karşılaştı-
rıldığında, arşivlerdeki bilgi nesnelerinin (belgelerin) niteliği, yapısı, düzenlenmesi ve kullanım haklarında farklılıklar 
bulunmaktadır. Belgeler, olay ya da gerçeğin kaydedildiği, kanıt değeri taşıyan bilgi nesneleridir.
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Şekil 2. Arşiv Materyali (Belgeler)

 

Belgelerin, fonlar içinde hiyerarşik yapıda bütünlük, gizlilik, mahremiyet, belge aslının korunması ilkeleri gö-
zetilerek kullanım haklarının belirlenmesi ve buna ilişkin tedbirlerin alınması, gerekli derecelendirmelerin ve düzen-
lemelerin yapılması esastır. Sonuç olarak, erişim ve kullanım hakkı tanınan belgelerin, mümkün olan en üst düzeyde 
o’na gereksinim duyan kullanıcılara eriştirilmesi, sistemin varoluş nedenidir. Bilgi erişim sistemlerinde insan-nesne, 
insan-makine, insan-İnsan, makine-makine etkileşimi sözkonusudur; hangi etkileşim biçimi ya da düzeyi olursa olsun 
sistemin tek varolma unsuru vardır, o da insandır (kullanıcıdır) ve onun bilgi gereksinimleridir.

Kullanıcı açısından bakıldığında, bilgi erişim sistemlerinde bilgi erişim sürecini yaşamadaki amacı, bilgi/belge 
gereksinimlerini en uygun biçimde tanımlayarak sistemde varolan anlamlı, anlaşılır, anlık, yeterli, daha önce bilmedi-
ği (yeni), özgün (unique) bilgi nesnelerine/içerikteki bilgiye kesin isabet (precision) ve erişim isabeti (recall) oranları 
yüksek biçimde, kolay, hızlı ve ekonomik biçimde erişmektir.

Bilgi erişim sistemi olarak arşivler açısından bakıldığında, varolma amacı, bilgi nesnelerini (belgeleri/arşiv ma-
teryalini) tanımlamak, korumak, günümüz ve gelecek için erişimini mümkün olan en üst düzeyde kullanımını olanaklı 
kılmak ve yeni değerlerin yaratılmasına aracılık etmektir. 

Arşivlerde Bilgi Erişim Süreci: Beklentiler, Zorluklar…

Kullanıcılar, arşivlerde anlamlı, anlaşılır, anlık, yeterli (gereğinden ne az ne de çok), daha önce bilinmeyen (araştır-
ma konusu için yeni), süzülmüş ve kapsayıcı ve mümkün olduğunca ekonomik biçimde bilgi nesnelerine ulaşmak ister. 

Arşiv kurumlarında kullanıcı beklentilerini, istek ve tercihlerini saptayan araştırmalar, arşiv literatüründe yete-
rince yer almamıştır. Yurtdışı literatürde konuya dikkat çeken çalışmalar bulunmaktadır. Kullanıcıların hiyerarşide 
kaybolduklarını ve özellikle tam metin görünümde bulundukları yerden emin olmadıklarını bulgulayan çalışmalar 
bulunmaktadır. Bunun yanısıra arşiv materyalini bağlamı içinde değerlendirme eğilimi de sözkonusudur.

Lin, arşiv kullanıcıları olarak tarihçilerin arşivleri kullanım zorlukları arasında kullanıcı dostu olmayan erişim 
sistemlerini, dijitalleştirme kalitesini, içeriğin bütünlüğünü, bütünlüğün içinde parçalara da erişimin olanaklı kılınma-
masını, sınıflamanın ve tanımlamanın açık ve anlaşılır olmamasını ve erişim kısıtlamalarını saydıklarını belirtmiştir.2

Pratikte arşivler belge odaklı yaklaşımları ve iş süreçlerini benimsemiştir. Arşiv tanımlamaları iki temel ilke üzerine 
kurulmuştur: Provenans (orijin) ve “orijinal düzene saygı” (fonlara saygı). Belgelerin yaratıcının işlevleri ve faali-
yetlerinin kanıtsal değerini sağlama yanında ilişkiler düzenini korumak için anılan iki ilke önemlidir. Çünkü kültür 
mirası ürünlerinin, hiçbir değişikliğe uğramadan korunması ve gelecek kuşaklara taşınması, arşivlerin temel işlevidir. 
Belgelerin fonlarda hiyeraraşi içinde tutulması, gizlilik, güvenlik, erişim hakkı ve sınıflandırılmış yetki tanımlamaları 
çerçevesinde depolanması çok anlaşılır ve kabul edilir olmazsa olmazlardır, ancak bilgi erişim sürecinde kullanıcı 

2 Chiao-Min Lin, “A Study of the Archival Information Needs and Use Behavior of Historians”, Journal of Library and Information Studies, 
11/2 (2013), s. 77.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

969

istek ve tercihlerini de önemseyen “kullanıcı odaklı” yaklaşım için engel değildir.
Arşivlerde kullanıcı odaklı bilgi erişim için, Fachry, Kamps ve Zhang’ın kullanıcı araştırmasına dayalı gerçekleş-

tirdikleri çalışmalarında belirledikleri üç seçenekten sonuncusu esas alınabilir:
• Sistemin fonlara ya da belgelere bütün olarak erişimin sağlaması;
• Herhangi bir tanımlama düzeyi ile tek tek belgelere doğrudan erişim;
• Sistemin orijinal içeriği korunurken, belgelere erişimin tekil düzeyde sağlanması.3

Araştırmacılar da, çalışmalarında kullanıcıların en çok sistemin orijinal içeriği korunurken, elektronik ortamda 
belgelere erişimin tekil düzeyde sağlanmasını tercih ettiklerini saptamışlardır. Böylelikle hem fonların bütünlüğü ve 
orijini korunmuş olur hem de kullanıcılar, tek bir belgeyi ararken fonların, hiyerarşisi içinde kaybolmaz; diledikleri 
zaman da belgenin fon bütünlüğü içerisinde nerede yer aldığını görebilirler.   

Terry Cook da yeni yüzyılda arşivcilik biliminin, araştırma paradigmasını, belgeleri kayıt etmekten ziyade kayıt 
oluşturma süreçlerine odaklanması gereğine, bu yönde arşivlerde teorik formülasyonların değişeceğine dikkat çek-
mektedir. Cook, argümanını destekleyen önerilerini de ayrıntılı biçimde açıklamaktadır.4

Arşivlerde bilgi erişim sürecinde beklentileri karşılamak, zorlukların üstesinden gelebilmek için dikkate alınması 
gereken bir başka önemli unsur da hem belgelerin tanımlaması yapılırken hem de kullanıcıların bilgi isteğini tanım-
larken oluşturduğu sorgu cümlesinde sistemin altyapısında belirlenen kontrollü terimler listesinden ve terminolojik 
denetim araçlarından yararlanmasıdır. Bu unsur, belge içerik tanımlamasında belirlenen terimler ya da kelimeler ile 
kullanıcının bilgi gereksinimlerini tanımlayan terimlerin/kelimelerin eşleşmesi dolayısıyla bilgi erişim sürecinin ve 
bilgi erişim sisteminin performansı açısından çok önemlidir.    

Şekil 3. Arşivlerde Bilgi Erişim Sürecinin Performansını Sağlayan Etmenler

Şekil 3’te görüldüğü üzere, bilgi erişim sürecinin performansını artırmada, sistemin varoluş amacı ile kullanı-
cıların sistemi kullanma amaçlarının ve isteklerin birbirleriyle örtüşmesi ve bütünleşmesi gerekmektedir. İstek ile 
çıktıların, birbiriyle örtüşmesi ve bütünleşmesini, sistemin alt yapı unsuru olan belge tanımlama standartlarını, üst 
veri standartları, üst veri şemaları, sözlükler, konu başlığı listeleri, otorite dizinler, kavramlar dizini, taksonomiler ve 
ontolojilere dayalı oluşturulan bazen de onlara dayalı belirlenen kontrollü terimler listesi mümkün kılmaktadır. Arşiv-
lerde ideal bir bilgi erişim sisteminin varlığı için yukarıda anılan alt yapının inşası için aşağıda Şekil 4’te tanımlanan 
çalışmanın gerçekleştirilmesi gerekmektedir.       

3 Khairun Nisa Fachry, Jaap Kamps, and Junte Zhang. “Access to Archival Material in Context”, Proceedings of the Second İnternational 
Symposium on Information Interaction in Context (IIiX ‘08), Pia Borlund, Jesper W. Schneider, Mounia Lalmas, Anastasios Tombros, John 
Feather, Diane Kelly, and Arjen P. de Vries (Eds.), ACM, New York, (2008). ss. 102-109. 12 Eylül 2017 tarihinde https://pdfs.semanticscholar.
org/5b4b/902b6e01e7b257df15b0ca32788b2cf6d376.pdf adresinden erişildi.

4 Terry Cook, “Archival Science and Postmodernism: New Formulations for Old Concepts”, Archival Science, 1/1 (2001), ss. 21-22.
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 Şekil 4. Arşivlerde Bilgi Erişim Sisteminin Alt Yapısını Oluşturma Çalışmasının Aşamaları

Şekil 4’te tanımlanan alt yapı çalışmasında sistemde yer alan belge içeriklerinin hangi veri yapısı ile sunulduğu, 
varolan hangi uluslararası standartlara dayalı olduğu da göz önünde tutulması gereken ilkeler arasında bulunmaktadır. 
Arşivlerde belgelerin tanımlanması ve terminolojik denetim araçlarının oluşturulması aşamasında esas alınacak ya da 
örneklik edebilecek uluslararası standartlardan ve bilgi kaynaklarından bazıları aşağıda sunulmuştur: 

EAD (Encoded Archival Description), EAC-CPF (Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons 
and Families), ISAD (International Standard Archival Description), ISAAR-CPF (International Standard Archival 
Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families), DACS (Describing Archives: A Content Standard), 
ISDF (International Standard for Describing Functions), ISO 23081, EAD’nin yanısıra CDWA (Categories for the 
Description of Works of Art), MARC ve Dublin Core gibi üst veri standartları, AACR2 (Anglo-American Cataloging 
Rules), Archives, Personal Papers, and Manuscripts: a Cataloging Manual for Archival Repositories, RAD (Rules for 
Archival Description), ISO 21127, CIDOC CRM (Conceptual Reference Model), LCSH (Library of Congress Subject 
Headings), LCNAF (Library of Congress Name Authority File), LCTGM (Library of Congress Thesaurus for Graphic 
Materials), NAIL (NARA Archival Information Locator), Veri İçeriği Standartları (Data Content Standards), Veri 
Değeri Standartları (Data Value Standards), TGN (Getty Thesaurus of Geographic Names), AAT (Getty Art and Archi-
tecture Thesaurus), GMGPC (Descriptive Terms for Graphic Materials: Genre and Physical Characteristic Headings), 
LC-MIM (Moving Image Materials: Genre Terms, IFLA-FRSAD (Functional Requirements for Subject Authority 
Data: A Conceptual Model), CIDOC-CRM ontology, EO (Event Ontology), ABC ontology.

Görüldüğü üzere, bilgi erişim sürecinin yaşandığı bilgi erişim sistemlerinde aynı dilin konuşulması için genel anlamda 
ve arşiv özelinde oluşturulmuş çok sayıda standart çalışmaları ve bilgi kaynakları ya da bilgi kanalları bulunmaktadır. Yeter 
ki sistemde sistem ile kullanıcının, ortak dili konuşması ve ortak değerlerin paylaşımı için gerekli anlayış geliştirilmiş olsun. 
Kuşkusuz bu anlayışın üzerine inşa edilecek zor, karmaşık ama bir o kadar da değer yaratan alt yapı çalışmalarının hazırlığı 
için gereken çaba gösterilsin. Anılan anlayış ve çabanın, bireysel ya da kurumsal düzlemde gerçekleşmesi hem kolay hem 
de yeterli değildir; ulusal düzlemdeki disiplinlerarası yaklaşımları ve çalışmaları gerekli kılmaktadır. 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Ulusal Arşiv Bilgi Erişim Sistemleri Örnekleri

Arşivlerde bilgi erişim sistemlerinin, kullanıcılara sunduğu tarama seçeneklerinin ve çıktı olarak sunduğu belge-
lerde veri içeriğinin ya da veri yapısının ne olduğu, Birleşik Krallık Ulusal Arşivleri (A2A) ve ülkemizin ulusal arşivi 
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (BDAGM) arşiv kataloglarından alınan örnekler bazında gösterilme-
ye ve açıklanmaya çalışılmıştır.  

Birleşik Krallık (İngiltere) Ulusal Arşivleri-A2A Bilgi Erişim Sistemi

Sistemde kullanıcılara basit tarama ve gelişmiş tarama arayüzü seçenekleri ile sorgulama yapma olanağı sunulmaktadır.
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Şekil 5. A2A Bilgi Erişim Sistemi- Basit Tarama Arayüzü

1. Sorgu cümlesi: culture AND heritage; 
2. Depolama yeri ve belge sayıları
3. Tarih ve belge sayıları
4. Başlık ve özet
5. Depolama yeri, tarih, referans (belge kodu), konular
Gelişmiş tarama arayüzü, tarama stratejisini (sorgulama formülasyonunu) oluşturmada kullanıcılara daha fazla 

süzme yapma seçeneklerini sunduğu için aşağıda yer alan Şekil 6 ve 7’de de bu arayüzde yer alan seçenekler göste-
rilmiştir.  

Şekil 6. A2A Bilgi Erişim Sistemi- Gelişmiş Tarama Arayüzü

1. Gelişmiş tarama
2. Sorgu cümlesine yazılan terimlerin hepsini birlikte (AND operatörü), terimin yazıldığı gibi ya da söz dizimi 

halinde (“…”), terimlerin herhangi birini (OR operatörü) isteme seçenekleri
3. Sorgu cümlesinde istenmeyen kelimeler (NOT operatörü) 
4. Belge kodlarında (fonlarda) arama; bir’den fazla olduğunda herhangi birinde bulunan (OR operatörü işlevi) 

belgeleri süzme seçeneği
Gelişmiş tarama arayüzünde, Şekil 5’te basit tarama arayüzünde “culture AND heritage” olarak tanımladığımız 

bilgi isteği (sorgu cümlesi), bilgi erişim teknikleri konusunda yeterince bilgili olmayan kullanıcılar için daha anlaşılır 
olsun diye açıklanmış süzme seçenekleri halinde sunulmuştur. Şekil 6’nın ekran çıktısının devamı niteliğinde olan 
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Şekil 7’de izleneceği üzere, gelişmiş tarama arayüzünde kullanıcılara, belge kodları ya da yer numaralarından tarama 
olanağı sunulduğu gibi, tarih ve belgelerin depolandığı yerlere göre süzme seçeneği sunulmaktadır. Bilgi isteğini be-
lirlerken kullanıcılar, tarih sınırlamasını belirli bir yıl olarak isteyebileceği gibi, belirli tarih aralıklarını ve tarih araş-
tırmalarında kullanıcılar için önemli unsur olan yüz yıllık dönemler halinde (1950 yılına kadar) de seçebilmektedir. 
Ayrıca tarihi saptanamamış belgeleri tanımlamak için “Dates unknown” seçeneği de arayüze yerleştirilmiştir.   

Şekil 7. (Şekil 6’nın Devamı): A2A Bilgi Erişim Sistemi- Gelişmiş Tarama Arayüzü 

5. Belge kodlarında (fonlarda) arama; bir’den fazla olduğunda hepsinde bulunan (AND operatörü işlevi) bel-
geleri süzme seçeneği

6. Tarih aralığı, ya da belirli bir tarihi süzme seçeneği
7. Belgelerin depolandığı yerlere göre süzme seçeneği ya da “Tümü”nden tarama seçeneği
Şekil 8’de, sorgulama yaptıktan sonra gelen çıktılar arasında sunulan süzme seçenekleri ve kayıtların genel veri 

yapısı görüntüsü yer almaktadır. 

Şekil 8: Gelen Çıktılar Arasından Süzme Seçenekleri ve Kayıtların Genel Veri Yapısı

1. Belgelerin depolandığı yerlere ve sadece “download” edilebilir belgelere göre süzme seçeneği
2. Tarih süzme seçeneği
3. Fonlara göre süzme seçeneği
Kullanıcılar, bilgi isteklerini tanımlarken herhangi bir süzme seçeneğini kullanmadılarsa, gelen sorgulama so-

nuçları (çıktılar) içinde belgenin fiziki olarak depolandığı arşivler, sadece “download” edilebilir kayıtlar ve yıllar 
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bazında süzme yapma olanağını bulabilmektedir. Kayıtların genel veri yapısına bakıldığında da, ilk unsur olarak belge 
başlığı ve altında özet yer almaktadır. Başlık ve özette bilgi isteğinde tanımlanan anahtar kelimeler vurgulanmaktadır. 
Veri yapısında, başlık ve özetin ardından, belgenin depolandığı arşivin adı, belge tarihi ve belge kodu/ yer numarası 
verilmektedir. Kayıtların üzerine tıklandığında, daha ayrıntılı veri yapısı görüntülenmektedir; buna ilişkin ekran çık-
tıları Şekil 9 ve 10’da sunulmuştur. 

Şekil 9. Kayıtların Ayrıntılı Veri Yapısı (Erişime Kapalı Kayıt Örneği)

1. Belgenin kullanıma açık olmadığı bilgisi
2. Belgenin 100 yıl kullanıma kapalı olduğu, 9 Ağustos 2113’te erişilebilir olacağı bilgisi
Ayrıntılı veri yapısına bakıldığında, Şekil 9 ve Şekil 10’da izlendiği üzere, Belge başlığı verilmekte, belgenin 

statüsüne ilişkin (kullanım durumu) bilgi sunulmaktadır. Belge henüz kullanılabilir değilse, örnekte olduğu gibi, “This 
record is closed” tanımlaması ile belgenin kullanıma kapalı olduğu belirtilmekte ve altında “Opening date, 09 August 
2113” tanımlaması yapılarak belgenin hangi tarihte açılacağı açıklanmaktadır. Kullanıcılar, bilgi erişim hakkı ile ilgili 
daha ayrıntılı bilgi için de link aracılığıyla ilgili sayfaya yönlendirilmektedir. Veri içeriğinin sunumunda, veri yapısı-
nın ikinci unsuru olarak belgenin fonun içinde bulunduğu kodu, içerik tanımlaması, hangi arşiv deposunda bulunduğu,  
yer aldığı, yasal statüsü “Public Record” tanımlaması ile, kapalı olup olmama durumu, erişim koşulları “Access con-
ditions” başlığı ile “100 yıl için kapalı” ve “Record opening date” başlığı yanında 9 Ağustos 2113 tarihinde açılacağı 
açıklaması sunulmuştur. Veri yapısının son unsuru olarak, “Context of Record” (Belgenin Bağlamı) başlığı altında 
belgenin, içinde yer aldığı fonun genel hiyerarşisi ve belgenin hangi düzeyde bulunduğu gösterilmiştir. Kullanıcılara, 
kaydın veri yapısında bulunan belgenin depolandığı arşiv adlarından ve fon hiyerarşisi içinde genel (fon) ve alt unsur-
ların (dosya, gömlek) herbirinden çapraz tarama (cross search) yapma olanağı mevcuttur; böylelikle sistem içerisinde 
ilgili tanımlamalara ilişkin diğer bütün kayıtlara erişim mümkün kılınmıştır. Anılan son unsur, kullanıcıların doğrudan 
tekil unsurlara (tek tek belgelere) erişimi yanında tekil unsurların yer aldığı belge bütününü görmeleri ve sistemdeki 
tüm diğer ilgili kayıtları belirlemeleri açısından çok değerli bir bilgi erişim seçeneğidir.      
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Şekil 10. (Şekil 9’un devamı): Kayıtların Ayrıntılı Veri Yapısı (Erişime Kapalı Kayıt Örneği)

1. Referans (fon kodu ve belge numarası- yer numarası)
2. Kaydın bağlamı (belgenin fon içinde hangi hiyerarşik düzeyde bulunduğu)
A2A’da kullanıma açık olan belgelere dijital ortamda erişim için nasıl bir prosedür izlendiği, Şekil 11’de yer 

almaktadır. Belge başlığı verildikten sonra, “Ordering and viewing options” başlığı altında dijital kopyanın fiyat bil-
gisi 3,50 pound olarak belirtilmiş ve altında pdf formatında “download” edildiğinde belge hacminin 4,5 MB olduğu 
açıklanmıştır. Ayrıca belgenin ulusal arşivlerden ücretsiz olarak görülebileceği belirtilmiştir. Şekil 11’de sağ köşede, 
olanaklar ölçüsünde izlenebileceği üzere, sistemde hesabı oluşturan kullanıcılar için belgeye anahtar kelime ya da 
“tag” ekleme olanağı sunulmaktadır; ekleme yapma için gerekli ilkelerin okunması ve dikkate alınması için de link 
aracılığıyla ilkelere yöneltme yapılmıştır.     

Şekil 11. Kayıtların Ayrıntılı Veri Yapısı (Erişime Açık Kayıt Örneği)

1. Belge sağlama ücreti ve pfd olarak download edileceği, yaklaşık kaç MB olduğu (hacmi)
2. The National Archives’tan ücretsiz görüntünün elde edilebileceği
3. Belge kodu ve açıklama (description)
Birleşik Krallık Ulusal Arşivleri bilgi erişim sistemi, tarama arayüzlerinde sunduğu sorgulama formülasyonunu 

belirleme ve bilgi isteğini en üst düzeyde tanımlama açısından sunduğu tarama seçenekleri ile; sorgulama sonrası 
gelen çıktıların (kayıtların) veri içeriği ve veri yapısı ile; anlaşılır ve içerik yüklü olduğu kadar sade sayfa görünümü 
ve kullanıcı dostu yaklaşımı ile ve kullanıcılara sunduğu ilgili kayıtlara erişimi sağlayan çapraz tarama olanakları 
sunarak erişilen belgeleri ve içeriğindeki veri ya da bilgiyi bağlamı içinde anlamayı sağlayan yapısı ile bilgi erişim 
sürecinin en üst düzeyde yaşanmasını mümkün kılmaktadır.    
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Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (BDAGM) Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri Bilgi Erişim Sistemi

Ülkemizin ulusal devlet arşiv kurumu olma niteliğini taşıyan BDAGM, Osmanlı Arşivi ve Cumhuriyet Arşivi’nin 
elektronik ortamda bilgi erişim sistemini oluşturma sürecini tamamlamış ve büyük bir zorluğun üstesinden başarı ile 
gelmiştir. 

Ulusal devlet arşivlerimizde, 2017 verilerine göre, bulunan toplam 94.470.526 belgenin 42.450.000’i tasnif edil-
miş, bu belgelerin de yaklaşık 32.000.000’u dijital ortama aktarılmış ve yaklaşık 30 milyon belgenin görüntüsü, kul-
lanıcılar için erişilebilir ve elde edilebilir kılınmıştır.5 Bu olağanüstü bir başarıdır.  

Osmanlı Arşivi’nde Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Cumhuriyet’in kuruluşuna kadarki döneme ait 
Osmanlı Devlet kurumları ile merkez ve taşra arasında yapılan yazışmalar bulunmaktadır. Cumhuriyet Arşivi Daire 
Başkanlığı’nda; Millî Mücadele, Meclis Hükümetleri ve Cumhuriyet Dönemine ait belgeler vardır. 1920 yılından baş-
lamak üzere itibaren, tasnifi bitmiş ve işlem tarihi üzerinden otuz (30) yıl geçen belgeler, araştırmacıların hizmetine 
sunulmaktadır.6

Devlet arşivlerimizde, aynı web sayfasında yer alan tarama arayüzünde Cumhuriyet Arşivi ve Osmanlı Arşivi, 
birbirinden ayrı olarak tarama olanağı sunulmaktadır; hem basit hem de detaylı arama seçenekleri bulunmaktadır. 
Sistemden yararlanmak için üyelik zorunludur.

Şekil 12. Osmanlı Arşivi “Katalog Arama”- “Detaylı Arama Yüzü” ve Veri Yapısı

1. Cumhuriyet Arşivi ve Osmanlı Arşivi tarama arayüzleri seçimi
2. Detaylı tarama arayüzünün kullanımı hakkında bilgi veren bölme
3. Bütün fonlarda ya da tek tek fonlarda tarama seçeneği
4. Veri yapısında, görüntüsü olan-olmayan belgeleri belirleme bilgisinin verildiği bölüm
5. Fon/ Dosya/ Gömlek numaralarının ayrı ayrı verildiği bölüm
6. Belge tarihi
7. Özet
Şekil 12’de görüldüğü üzere, Osmanlı Arşivi’nin detaylı tarama arayüzünde “kültür” anahtar kelimesi ile fonların 

tamamında tarama yapıldığında, 51 adet belge gelmektedir. Sorgulama formülasyonu ile çıktı olarak gelen kayıtların 
genel veri yapısı aynı ekran üzerinde görüntülenebilmektedir. Sistem kullanıcılara, fonlar ve alt fonlarda, tarih alanın-
da süzme yapma seçeneğini sunmaktadır. “Kimlikten Ara” seçeneği işaretlendiğinde, anahtar kelime ile tarama yapıla-
bilmektedir ancak kelimeleri operatörlerle ilişkilendirme yaparak sorgu cümlesi belirleme olanağı bulunmamaktadır. 
Taramanın nasıl yapılacağına dair bilgi, hem “Detaylı Arama Nasıl Çalışır? sekmesinde hem de tarama ekranının yan 
tarafında açık halde tanımlanmıştır. Osmanlı Arşivi’nde kayıtların genel veri yapısına bakıldığında, sırasıyla, “Görün-
tüsü Var mı?”, “Listelerimde Var mı?”, “Fon Numarası”, “Dosya” numarası, “Gömlek” numarası, “Belge Tarihi” veri-

5 Veriler, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde 21 Aralık 2017 tarihinde “üniversitelerle işbirliği” kapsamında gerçekleştirilen 
toplantıda Genel Müdür Prof. Dr. Sayın Uğur Ünal tarafından yapılan açış konuşmasında sunulmuştur.

6 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü (BDAGM). Devlet Arşivleri Hangi Dönemleri Kapsamaktadır? 30 Ocak 2018 tarihinde htt-
ps://katalog.devletarsivleri.gov.tr/AGM_ControlPages/Default.aspx adresinden erişildi.
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leri ve “Özet” bilgisi sütunlar halinde verilmektedir. Ulusal devlet arşivlerimizin bilgi erişim sisteminde kullanıcılara, 
daha önce inceledikleri belgeleri kendi listelerini tutma seçeneği sunulmaktadır.       

Şekil 13. Cumhuriyet Arşivi “Katalog Arama”- “Detaylı Arama Yüzü”  

1. Detaylı tarama arayüzünün kullanımı hakkında bilgi veren bölme
2. Fonların listesi ve belli bir fonda süzme yapma ya da tamamında tarama seçeneği
3. Yer numarasından tarama yapma olanağı
4. Kelime ile tarama seçeneği
5. Taramanın hangi erişim uçları ile yapılabileceğini açıklayan not
Cumhuriyet Arşivi’nin detaylı tarama arayüzü, Osmanlı Arşivi ile aynı seçenekleri içermektedir; ancak Osmanlı 

Arşivi tarama arayüzünde kullanıcılara “Yer Numarası”ndan da tarama seçeneği sunulmaktadır. Yer Numarası sekme-
si açıldığında, “Kutu”, “Gömlek”, “Sıra” numaralarının girilebileceği alanlar görüntülenmektedir. Burada aynı işlevi 
görmekle birlikte, “Kimlikte Ara” tanımlaması yerine “Arama metni giriniz” tanımlaması yapılmıştır. Her iki tarama 
arayüzünde de anahtar kelimeler, belge özetlerinde yer alan kelimeler ile eşleştirilmektedir.  

Şekil 14. Cumhuriyet Arşivi “Katalog Arama”- “Detaylı Arama Yüzü” ve Veri Yapısı

1. Fonlarda süzme seçenekleri
2. Yer numarası ve tarih süzme seçenekleri
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3. Fon Kodu
4. Fon adı
5. Belge Sayısı
Cumhuriyet Arşivi’nde Osmanlı Arşivi’nden farklı olarak sorgulama yapıldıktan sonra sistemde varolan kayıtla-

rın veri içeriklerinden önce hangi fon kodu ile hangi fonda kaç belge bulunduğu verisi sunulmakta, Şekil 15’te görüle-
ceği üzere kayıtların veri içerikleri veri yapısı çerçevesinde sayfanın altında yer almaktadır. Kayıtların veri içerikleri, 
“Listelerimde Var mı?”, “Özet” tanımlaması altında içeriği yansıtan başlık, “Yer No”, “Belge Tarihi”, “Dosya Ek” 
başlıkları altında sütunlar halinde verilmektedir. 

Şekil 15. (Şekil 14’ün Devamı): Cumhuriyet Arşivi “Katalog Arama”- “Detaylı Arama Yüzü” ve Veri Yapısı

6. Özet (aslında içeriği yansıtan başlık)
7. Yer No.
8. Belge Tarihi, Dosya Ek
Belgelerin içeriği görülmek istenirse, başlık tıklanmakta ve Şekil 16’da verilen sayfa açılmaktadır.    

Şekil 16. Cumhuriyet Arşivi Veri Yapısı ve Belge Görüntüleme Seçenekleri

1. Belge Özeti, Yer Bilgisi, Belge Tarihi
2. Dosya Eki
3. Kurum, Dili, Görüntü Sayısı
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4. “Seçili Görüntüleri Al” altında, Sayı, Seçim ve Ön İzleme
Şekil 17’de seçim yapılan belge görüntüsü gelmektedir. Bu görüntünün, belgenin dijital kopyasının bir bölümü-

nün kullanıcılara, ön izleme amacıyla oluşturulduğu açıklaması yer almaktadır. 
Şekil 17. Cumhuriyet Arşivi Veri Yapısı ve Belge Görüntüsü 

1. Belge görüntüsü
2. Görüntünün orijinal belgenin bir bölümünün öz izlemesini içerdiği bilgisi
Görüldüğü üzere, ulusal devlet arşivlerimizde, genel anlamda kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılayan bil-

gi erişim sistemleri oluşturulmuştur. Bilgi erişim sürecinde tarama operatörlerinin kullanımını içeren sorgu cümlesinin 
tanımlanması,  veri içeriği ve veri yapısı açısından bazı geliştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle aynı sorgu 
cümlesi ve süzme seçenekleri ile, farklı günlerde bazen aynı saat içerisinde tarama yapıldığında, farklı sonuçların 
alındığı ve belge sayılarının değiştiği görülmektedir. Benzer biçimde örneğin “kültür” kelimesi ile, Cumhuriyet Arşivi 
tarama arayüzünde fonların tamamında sorgulama yapıldığında, hiç sonuç alınmaz iken farklı zamanlarda yapılan 
sorgulamalarda çok sayıda belgenin çıktı olarak sunulduğu saptanmıştır; bu açıdan kullanıcıların sorun yaşadığı söy-
lenebilir. 

Bunun yanısıra aynı anlama gelen farklı terim kullanımları (hars/kültür gibi), eski ve yeni yer ve kurum adları, 
kurum adlarındaki kısaltmalar ya da ad değişikliklerin, belgede nasıl yer alıyorsa öyle tanımlandığı için, bütünleştiri-
lemediği anlaşılmaktadır; bu durum pekçok ilgili belgenin kullanıcılara ulaşmasını engellemektedir. Anılan sorunun 
çözümü, kabul edilmelidir ki kolay değildir, karmaşık ve zordur. Sorun, ancak farklı disiplinlerden uzmanlardan oluş-
turulacak ekip çalışmasını gerektiren kontrollü terimler listesi kapsamında otorite dizinlerin, kavramlar dizinin, onto-
lojilerin, üst veri şemalarının hazırlık çalışması ile çözümlenebilir. Bu sorunun çözümü, sadece BDAGM’nin sorunu 
değildir, hepimizindir. BADGM’nin girişimi ve öncülüğünde başlatılacak ulusal düzlemde arşiv alanında terminolojik 
denetim araçlarını hazırlama projesinde, Genel Müdürlüğün personeli ile birlikte sorumluluk alacak pekçok alan uz-
manının bulunacağına şüphe yoktur.    

Bununla birlikte özveri ile çalışan kurum yöneticileri ve çalışanları, özellikle tarama arayüzüne ait sorunların 
çözümü için çaba göstermektedir. Bildiri konusu ile ilgili 1 hafta önce kurum Bilgi İşlem Birimi çalışanı meslektaşı-
mızla yapılan görüşmede, bugün yaşanan sorunları mümkün olduğunca giderecek yeni bir tarama arayüzünün birkaç 
ay içerisinde kullanıma geçeceği müjdesi verilmiştir.  

Ulusal arşivlerimizde bulunan paha biçilmez değerdeki bilgi nesnelerine erişim sürecinin mümkün olan en üst 
düzeyde gerçekleşebilmesi için, olanaklar ölçüsünde, her türlü çabanın gösterildiği aşikardır.  

SONUÇ VE ÖNERİLER

“Belge odaklı yaklaşım”, arşivler için önemlidir ancak arşivlerde paradigma değişikliği, arşiv literatürünün sıcak 
konusudur. Kültür ve bilgi mirasının ürünü ve taşıyıcısı olan arşiv materyalinin güvenliği, gizliliği ve korunması anla-
yışından vazgeçmeden daha “kullanıcı dostu” yaklaşımları benimsemek ve uygulamak mümkün kılınabilir.

Arşiv bilgi erişim sistemlerinde tarama arayüzlerinin ve veri yapısının niteliği kullanıcı açısından çok büyük 
değer taşımaktadır. Arayüz, kullanıcıya, sorgu cümlesini oluşturma ve süzme seçeneklerini belirleme olanaklarını, 
uluslararası bilgi erişim gerekleri ve teknikleri bağlamında sunabilmelidir.   
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Arşiv materyaline doğrudan erişim (tekil erişim) ve bütünsel erişim (fonlara erişim) birlikte sunulabilir. Bilgi 
erişim sisteminde, kullanıcıyı, materyali ya da belgeleri yapılandırılmış sunumu içinde görmek memnun edebileceği 
gibi tekil unsurları ya da başlıkları erişim ucu olarak kullanarak tek tek belgelere erişmek de memnun edecektir; aynı 
kullanıcı da olsa iki yaklaşımı da sistem içinde bulmak, görmek isteyebilir. Bağlamı içinde yaratılan belge ve belge-
lerin içeriğindeki bilgiyi almak ve anlamak önemlidir, ayrıca belgelerin hesap verebilirlik ve yasal amaçlar için kanıt 
olarak kullanılabileceği bilinmektedir. Ancak günümüz verilerinde herhangi bir konuda bilgiyi aramak ve doğrudan 
ona erişmek de kullanıcı açısından önemlidir. Bu sebeple belgeler fiziki olarak kendi bütünlüğü içinde korunurken, 
elektronik ortamda bilgi erişim sisteminde hem tekil erişim hem de bütünsel erişim olanaklı kılınabilir. 

Kullanıcı odaklı arşiv bilgi erişim sistemlerinin geliştirilebilmesi için, arşiv kullanıcılarından geribildirim almak 
ve bilgi arama davranışları ile tercihlerini saptamaya yönelik araştırmaları gerçekleştirmek ve literatüre kazandırmak 
gerekmektedir.  

   Ulusal düzlemde arşivlerimizde kelime tabanlı taramanın güçlü kılınması önemlidir ancak metatabanlı tarama 
için arşiv konulu kapsamlı kontrollü terimler listesinin, yetke/otorite dizinlerin, kavramlar dizininin (thesaurus), on-
tolojilerin, üstveri (metadata) şemalarının oluşturulmasına gereksinim bulunmaktadır. Sözkonusu çalışma karmaşık 
ve zordur; üst düzeyde zaman, emek, yoğun çabayı istemekte ve disiplinler arası ekip çalışmasını gerekli kılmaktadır. 
Konunun ulusal düzlemde gerçekleştirilecek bir proje çalışması ile ele alınması için, ivedilikle, girişimde bulunulması 
çok yerinde olacaktır.  

ÖZET

Bildiri, temel olarak arşivlerde bilgi erişim sürecinin önemine odaklanmaktadır. Geçmişte arşiv materyali, di-
ğer bilgi kaynakları ile kıyaslandığında, yayımı ve kullanılabilir olmasından ziyade korunması gerektiği anlayışıyla 
değerlendirilmiştir. Arşiv materyaline erişim sistemleri de, anılan anlayış doğrultusunda “kullanıcı odaklı” olmaktan 
ziyade “materyal odaklı” olarak tasarımlanmış ve inşa edilmiştir. Oysa bugün, anlaşılmış ve görülmüştür ki, niteliği 
ne olursa olsun, kültür ve bilgi mirası taşıyıcıları erişilebilir, elde edilebilir olduğu ölçüde kullanılmakta, kullanılabilir 
olduğu ölçüde değer yaratmaktadır. Bilgi erişim sistemleri, genel anlamda, bilginin tanımlanması aşamasında kavram-
sal dizinler (thesaurus), konu başlığı listeleri, otorite dizinler gibi denetim araçlarına dayalı nitelemeyi esas alır ya da 
almalıdır. Anılan gereklilik, göz ardı edilmemelidir. Bu bağlamda bildirinin amacı, arşivlerde bilgi erişim sürecini ve 
bilgi erişim sistemlerini örnekler bazında değerlendirmektir. Bildiri metninde ülkemizde özellikle ulusal arşivimizde, 
daha nitelikli bilgi erişim sürecinin yaşanması için dikkate alınabilecek unsurlar, tavsiye niteliğinde, sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Arşivler, Bilgi Erişim, 

ABSTRACT

The paper mainly focuses on the importance of the information retrieval process in archives In the past, the ar-
chive materials have been assessed with the understanding that, compared to other sources of information, it needs to 
be protected more than they should be disseminated and usable. In line with this understanding, retrieval systems to 
archive materials have been designed and constructed as “material-oriented” rather than “user-oriented”. However, 
today, it is understood and seen that, whatever its nature, cultural and knowledge heritage carriers are being used to 
the extent that they are accessible, creating value to the extent that they are usable. Information retrieval systems, in 
general, based on or should be based on control tools such as thesaurus, subject headings lists, authority files, etc. in 
information organization. The stated requirement should not be ignored. In this context the purpose of this paper is to 
evaluate the information retrieval process and information retrieval systems in archives on a case-by-case basis. In the 
paper, the elements that can be taken into account in order to have a more qualified information retrieval process in 
our country, especially in our national archives, are presented as a recommendation.

Key Words: Archives, Information Retrieval
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AVARIZ DEFTERLERİNE GÖRE 17. YÜZYILDA BURSA 
ŞEHRİ’NİN AVARIZ YÜKÜ VE NÜFUS YAPISI

Özer KÜPELİ*

Avârız-ı divâniye veya tekâlif-i örfiye olarak da bilinen ve bu kapsamdaki birçok yükümlülüğün karşılığı olan 
avarız, Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın ilanına kadar aynî, nakdî veya bedenen hizmet şeklinde Müslüman ve gay-
rimüslim reayadan hane başına tahsil edilen bir vergiydi.1 Bu bağlamda birçok aynî ve bedenî hizmetler ile bunların 
karşılığında ödenen nakit para avarız vergisinin kapsamına girmekteydi.2 Avarız vergisi başlangıçta olağanüstü hal-
lerde alınan bir vergi olmakla birlikte doğuda Safevilerle 1578’de başlayıp on iki yıl boyunca süren uzun ve masraflı 
savaş yıllarında ciddi açıklar veren devlet hazinesinin artan nakit ihtiyacına binaen her yıl düzenli şekilde toplanan 
yıllık arızî bir vergi haline gelmiştir.3

Avarız vergisinin her yıl toplanmaya başlanması üzerine Osmanlı maliyesi verginin kapsamı ve tarh usulleriyle 
alakalı bir takım değişiklikler yapmış, emlâk ve arazi tasarruf eden herkes avarız vergisi mükellefi sayılırken, muafi-
yetlerin kapsamı daraltılmış, böylece vergi mükelleflerinin sayısı mümkün olduğunca arttırılmaya çalışılmıştır.4 Bu-
nunla birlikte avarız vergisi başlangıçta her gerçek haneden ayrı tahsil edilmekteyken, yeni dönemde zamana, şartlara 
ve bölgelere göre değişen sayıda gerçek haneden oluşan avarız-hane sayısı üzerinden vergi alınmaya başlanmıştır.5 Bu 
değişikliklerle birlikte hane tabiri artık bir aileyi ifade etmekten ziyade bir vergi deyimi olarak kullanılır hale gelmiştir.

16. yüzyıl sonlarında artık her yıl düzenli tahsil edilen bir vergi olduğu aşikâr avarızın tespiti ve taksimi için hu-
susiyetle tahrirler yapıldığı bilinmekteyse de, bu yüzyıla ait müstakil bir avarız defteri şimdiye dek tespit edilebilmiş 
değildir. Bu takdirce 17. yüzyılın hemen başlarına ait bazı defterleri avarızla ilgili en eski kayıtlar olarak kabul etmek 
mümkündür.6 Klasik tahrirlerde olduğu gibi avarız tahrirlerinin de zaman zaman güncellendiği muhakkaktır. Lakin 
görüldüğü kadarıyla avarız tahrirleri düzensiz aralıklarla, genellikle de kaza düzeyinde ve bölgesel olarak yapılmıştır. 
Yine de belirli dönemlere ait ciddi sayıda defterin varlığı en azından biri 17. yüzyıl ortalarına doğru, diğeriyse 18. 
yüzyılın başlarında olmak üzere iki dönemde ülke çapında avarız tahrirlerinin yapıldığını göstermektedir.7

Avarız tahrirleri çoğunlukla yerel kadılar tarafından, bazen merkezden görevlendirilen memur eliyle, bazen de 
kadı ve İstanbul’dan gönderilen görevlinin işbirliğiyle yapılırdı. 17. yüzyıl ortalarına gelindiğinde bu durum değişmiş, 

*  Prof. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, ozer.kupeli@ikc.edu.tr 
1 Avârız ve avârız-hane deyimi hakkında bkz. Ömer Lütfi Barkan, “Avârız”, İslam Ansiklopedisi, II, İstanbul 1979, s. 13-19; Halil Sahillioğlu, 

“Avârız”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 4, İstanbul 1991, s. 108-109; Bruce McGowan, “Osmanlı Avarız-Nüzül Teşekkülü 1600-
1830”, VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 11-15 Ekim 1976) Kongreye Sunulan Bildiriler, II, Ankara 1981, s. 1327-1331; Linda Darling, 
Revenue-Raising and Legitimacy, Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire 1560-1650, Leiden 1996, s. 87-90.

2 Oktay Özel, “Osmanlı Demografi Tarihi Açısından Avarız ve Cizye Defterleri”, Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, (ed. Halil İnalcık-Şev-
ket Pamuk), Ankara 2000, s. 37; Levent Küçük, Osmanlı Vergi Hukukunda Avarız Kavramı ve Avarızın İdaredeki Rolü, Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara 2007, s. 44-59.

3 Avarızla alakalı defter serilerinin 17. yüzyıla ait olması nedeniyle uzun süre bu verginin toplanmasının III. Mehmed döneminde sıklaşıp yay-
gınlaştığı, 1620-21’den itibaren de her yıl düzenli toplanan bir vergiye dönüştüğü sanılıyordu. Lakin 1580 ve sonrasında birkaç kez veziriazam 
olan Koca Sinan Paşa’nın telhislerinde geçen bazı ifadelerden avarız vergisinin daha 16. yüzyıl sonlarında her yıl düzenli bir şekilde toplandığı 
anlaşılmaktadır. Bkz. Koca Sinan Paşa’nın Telhisleri, (Yay.Haz. Halil Sahillioğlu), İstanbul 2004, s. 27, 165.

4 Lütfi Güçer, XVI-XVII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler, İstanbul 1964, s. 71; Feridun 
Emecen, “Kayacık Kazâsının Avârız Defteri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 12, (1981-82), s. 159.

5 Darling, Revenue-Raising, s. 105-108.
6 Tokat’a ait 1600-1601 tarihli bir defterde avarızla ilgili ilk müstakil kayıtlar yer almaktadır. Bkz. Darling, Revenue-Raising, s. 91-92. Buna 

karşın şimdilik tespit edilmiş en eski mufassal avarız defteri 1604 tarihli olup Manyas Kazası’na aittir. Defterin ayrıntılı bir değerlendirmesi ve 
neşri için bkz. Özer Küpeli, “Klasik Tahrirden Avârız Tahririne Geçiş Sürecinde Tipik Bir Örnek: 1604 Tarihli Manyas Kazası Avarız Defteri”, 
Belgeler, XXXII/36, (2011), s. 113-199.

7 Turan Gökçe, “Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Kaynaklarından ʻMufassal-İcmâlʼ Avârız Defterleri ve 1701-1709 Tarihli Gümülcine Kazâsı 
Örnekleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XX/1, (Temmuz 2005), s. 74.
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tahrirler defterhanenin mevkufat kalemine mensup memurlar marifetiyle yapılmaya başlanmıştır.8 Tahrir işlemi aynen 
klasik tahrirlerde olduğu gibi gerçekleştirilir, görevliler kazadaki şehir, kasaba ve köylerdeki bütün emlak ve arazi 
tasarruf edenleri isimleriyle deftere kaydettikten sonra muafları belirler, bunları toplam nefer sayısından düşerek kalan 
nefer sayısına göre avarız-hanesini tespit ederlerdi. Bir avarız-hanesinin kaç gerçek hane veya nüfustan oluşacağını 
kazanın ekonomik durumu, hanelerin zenginliği ve zamanın şartları belirlerdi. Nitekim bir avarız-hanesinin yerine ve 
zamana göre 3, 5, 10, 15, hatta daha fazla sayıda evli kimseden oluştuğunu gösteren örnekler vardır. Avarız-hanelerine 
tevzi edilen vergiyi bu kimseler kendi aralarında paylaşarak öderler, nefer sayısı tam bir avarız-hanesine denk gelmez-
se küsurat buçuk, rub‘, sülüs gibi kesirli sayılarla ifade edilirdi.9

Tahrir tamamlandıktan sonra sonuçları içeren defterler iki suret halinde hazırlanıp padişahın onayına sunulurdu. 
Onay işleminden sonra suretlerden biri İstanbul’da defterhanede, diğeri eyalet merkezinde muhafaza edilirdi. Avarız 
defterleri mufassal, icmâl ve mufassal-icmal olmak üzere üç türdür. Mufassal defterler tahrir sırasında tespit edilen bü-
tün vergi yükümlüsü gerçek haneler, bekâr yetişkin erkekler ve muaflara ait kayıtları detaylı bir şekilde içermektedir. 
İcmal defterler ise sadece avarız-hane toplamını her sancak için genellikle kaza bazında vermektedir.10 Bu ikisinden 
başka şekil itibarıyla icmal defterleri andıran, fakat muhtevası daha zengin olmakla mufassal-icmal diye adlandırılan 
defterler de mevcuttur. Bu defterlerde vergiye tâbi nüfus ayrıntılı bir şekilde bulunmayıp sadece kaza dâhilindeki bü-
tün mahalle ve köylerde bulunan toplam avarız-hanesi ve bu haneyi oluşturan nefer sayısı belirtilmiştir.11

Mufassal avarız defterlerinin muhtevaları itibarıyla Osmanlı iskân ve demografi tarihi için önemli ve kullanılabi-
lir olduğu hususu tarihçilerce klasik tahrir defterlerine kıyasla çok geç fark edilmiştir. Öyle ki, 20. yüzyılın sonlarına 
gelinceye değin bu defterler az sayıda yerli tarihçinin dikkatini çekerken12, batılı tarihçilerden Bruce McGowan13 ve 
Machiel Kiel14 Balkan şehirleriyle alakalı çalışmalarında bu defterlerden geniş şekilde faydalandılar. Bu sayede avarız 
defterlerinin muhtevasının anlaşılmasına önemli katkıları olurken, söz konusu defterlerin iskân tarihi ve demografi 
araştırmaları için kullanılabileceğini açıkça gösterdiler. Mamafih avarız defterlerinin daha geniş çevrelerce tanınarak 
öneminin kavranması Oktay Özel sayesinde olmuştur.15 Biraz da onun sayesinde 2000’li yıllarda bu defterlere ilgi git-
tikçe artmaya başlamış ve mufassal avarız defterlerinin başlıca kaynak olarak kullanıldığı bölgesel demografi ve iskân 
tarihi araştırmaları yaygınlaşmıştır.16 Bir kısım araştırmacılar ise Özel’in yöntemini örnek alarak son klasik tahrirle 

8 Özel, “Avarız ve Cizye Defterleri”, s. 39.
9 Emecen, “Kayacık Kazâsının Avarız Defteri”, s. 159-160; Özel, “Avarız ve Cizye Defterleri”, s. 39-40; Şenol Çelik, “1659-1660 (H. 1070-

1071) Tarihli Avarız Defterine Göre XVII. Yüzyıl Ortalarında Turgutlu Kazası”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 16, (2007), s. 38-39.
10 Linda Darling, “Avarız Tahriri: Seventeenth and Eighteenth Century Survey Registers”, Turkish Studies Association Bulletin, X/1, (Mart 

1986), s. 23-26; Oktay Özel, “17. Yüzyıl Osmanlı Demografi ve İskân Tarihi İçin Önemli Bir Kaynak: Mufassal Avarız Defteri”, XII. Türk 
Tarihi Kongresi (Ankara, 12-16 Eylül 1994), Kongreye Sunulan Bildiriler, III, Ankara 1999, s. 735-743. Mufassal defterlerin tertip şekli 
bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilmektedir. Bu detaylar hakkında bkz. Mehmet Öz-Fatma Acun, Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları 
VII-Karahisar-ı Şarkî Sancağı Mufassal Avârız Defteri (1642-43 Tarihli), Ankara 2008, s. XIX-XXII; Mehmet Öz, Orta Karadeniz Tarihinin 
Kaynakları VIII-Canik Sancağı Avârız Defterleri (1642), Ankara 2008, s. XIV-XV.

11 Gökçe, “ʻMufassal-İcmâlʼ Avârız Defterleri”, s. 80-82.
12 Bu çalışmalar muhteva analizinden ziyade çoğunlukla kısa bir girişi müteakip metnin bütünüyle ya da kısmen neşri şeklindedir. Bunlar için 

bkz. Münir Aktepe, “XVII. Asra Ait İstanbul Kazâsı Avârız Defteri”, İstanbul Enstitüsü Dergisi III, (1957), s. 109-139; Emecen, “Kayacık 
Kazâsının Avarız Defteri”, s. 159-170; Mehmet Ali Ünal, “1056/1646 Tarihli Avârız Defterine Göre 17. Yüzyıl Ortalarında Harput”, Belleten, 
LI/199, (1987), s. 119-129; Mehmet Ali Ünal, “1646 (1056) Tarihli Harput Kazâsı Avârız Defteri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XII, (1997), s. 
9-73; Mustafa Öztürk, “1616 Halep Avarız-Hane Defteri”, OTAM, 8, (1997), s. 249-293.

13 Bruce McGowan, Economic Life in Ottoman Europe - Taxation, Trade and the Struggle for Land, 1600-1800, Cambridge 1981.
14 Machiel Kiel, “Anatolia Transplanted? Patterns of Demographic, Religious and Ethnic Changes in the District of Tozluk (N. E. Bulgaria) 

1479-1873”, Anatolica, XVII, (1991), s. 1-27; Machiel Kiel, “Hrazgrad-Hezargrad-Razgrad the Vicissitudes of a Turkish Town in Bulgaria 
(Historical, Demographical, Economic and Art Historical Notes)”, Turcica, XXI-XXIII, (1991), s. 495-563.

15 Manchester Üniversitesi’nde 1993 yılında hazırladığı doktora tezinde Oktay Özel Amasya özelinde klasik usulle yapılmış 1576 tahririnin 
sonuçlarını sonradan 1643 yılı olarak tarihlediği mufassal avarız tahririyle mukayese etmiş, bu suretle söz konusu zaman dilimi için bölgenin 
nüfus ve iskân yapısında meydana gelen değişmeyi ortaya koymuştu. Bu tezin yayınlanmış hali için bkz. Oktay Özel, The Collapse of Rural 
Order in Ottoman Anatolia: Amasya 1576-1643, Leiden & Boston 2016. Özel, daha sonra bu defterlerden hareketle yaptığı çalışmalarda 
Osmanlı Anadolu’su için kayıp köyler ve demografik dalgalanmalara yoğunlaşmıştır. Bkz. Oktay Özel, “Population Changes in Ottoman 
Anatolia during the 16th and 17th Centuries: the ‘Demographic Crisis’ Reconsidered”, International Journal of Middle Eastern Studies, 36, 
(2004), s. 183-205; Oktay Özel, “Osmanlı Anadolu’sunda Terkedilmiş/Kayıp Köyler Sorunu (17-19. Yüzyıllar)”, Ahmet Yaşar Ocak’a Arma-
ğan, (Haz. Mehmet Öz - Fatih Yeşil), Ankara 2015, s. 557-591.

16 21. yüzyılda avarız defterlerinden hareketle yerel ölçekte çok sayıda çalışma yapılmıştır ve her geçen gün bu sayı artmaktadır. Tespit edilebilen 
çalışmalar için bkz. Mehmet İnbaşı, “1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Erzurum Şehri”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, 4, (2001), s. 
9-32; Süleyman Demirci, “Some Notes on the Avârizhânes of the Liva of Konya in the Province of Karaman, 1621-1700”, Akademik Araştır-
malar Dergisi, Sayı 17, (2003), s. 105-118; Fulya Eroğlu, Ordu Yöresinin Bütün Tarihi Çerçevesinde 1642 Tarihli Mufassal Avarız Defteri’nin 
Tahlili: TÜSOKTAR Veri Tabanına Dayalı Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2003; 
Mehmet Öz, “Population Fall in Seventeenth Century Anatolia (Some Findings for the Disticts of Canik and Bozok)”, Archivum Ottomanicum, 
22, (2004), s. 159-171; M. Hanefi Bostan, “XVII. Yüzyıl Avârız ve Cizye Defterlerine Göre Of Kazasının Nüfusu ve Etnik Yapısı”, XIV. Türk 
Tarih Kongresi (Ankara, 9-13 Eylül 2002), Kongreye Sunulan Bildiriler, II/1, Ankara 2005, s. 413-429; Enver Çakar, “17. Yüzyılın Ortalarında 
Arapgir Sancağında İskân ve Nüfus (1643 Tarihli Avârız-hane Defterine Göre)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, XV/2, (2005), s. 
385-412; Süleyman Demirci, “Demography and History: The Value of the Avarızhane Registers for Demographic Research, A Case Study 
of the Ottoman Sub-Provinces of Konya, Kayseri and Niğde, c. 1620s-1700”, Turcica, 38, (2006), s. 181-211; Turan Gökçe, “Bir Tahrir Üç 
Defter: 1697-1698 Tarihli Avârız Defterlerine Göre Siroz (Serez) Şehri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, IV/1, (Yaz 2006), s. 51-73; Tu-
ran Gökçe, “1695 Tarihli Mufassal Avârız Defterine Göre Filibe Kazâsında Nüfus ve Yerleşme Düzeni”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXII/2, 
(Aralık 2007), s. 53-107; Çelik, “Turgutlu Kazası ”, s. 33-66; Mehmet İnbaşı, “Bayburt Sancağı (1642 Tarihli Avarız Defterine Göre)”, Sosyal 
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1642 avarız tahririni karşılaştıran çalışmalar yapmışlardır.17 Yine bazı mufassal defterler de bütünüyle neşredilmiştir.18 
Yapılan çalışmaların bir kısmı birbirini tekrar eden bilgiler, diğer bir kısmı ise defterlerin sistematiğini ve mantığı-
nı kavrayamamaktan kaynaklanan eksik ve yanlış değerlendirmeler içerse de, avarız defterleri üzerine çalışmaların 
artarak yaygınlaşması olumlu algılanmalıdır. Zira bu sayede avarız tahrirleri ve defterlerinin meselelerine19 zaman 
içerisinde yeni cevaplar verilebilecek, Osmanlı demografisinin karanlık asırları olarak nitelenen 17-18. yüzyılların 
daha bir açıklığa kavuşması sağlanabilecektir.

Bu şekilde bir tarihsel gelişimi olan avarız defterleri 17. yüzyılda Bursa şehri için de düzenlenmiştir. Aşağıda 
Bursa şehrine ait defterlerin tanıtımı yapılacak, Bursa avarız-haneleri hakkında bilgi verilerek şehir nüfusuna dair 
tespitler paylaşılacaktır.

A. Bursa’nın Avarız Tahrirleri ve Bursa’da Avarız Uygulaması

1) Bursa’nın Avarız Tahrirleri ve Defterleri

Bursa’ya ait tespit edilebilen en eski avarız defteri 8 Ekim 1611 (selh-i Receb 1020) tarihli olup Bursa Kadısı 
Mevlana Abdullah marifeti ve Sabık Mısır Defterdarı Mehmed mübaşeretiyle gerçekleştirilmiş tahririn sonuçlarını 
ihtiva etmektedir. Bu tarih bilgisinden hareketle şimdiye dek tespit edilmiş en eski tarihli ikinci mufassal avarız defteri 
olduğu söylenebilir. Adı geçen defter Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde iki parça halinde farklı tasniflerde yer almakta-
dır. İlk parça D.MKF. 27421 numaralı defter olup 28 sayfadan ibarettir. Defterin ilk sayfasında yer alan tahrir emriyle 
ilgili kayıttan söz konusu tahririn H. 1017/M. 1608-9 yılında ferman buyurulduğu anlaşılmakta, ancak tam tarih tespit 
edilememektedir. Zira tarih bilgisi verilirken gün olarak 28 yazılmışsa da ay bilgisi bir şekilde atlanmıştır.20 Ayrıca 
yazı karakteri ve mürekkep izleriyle ilgili ufak farklılıklar tarih bilgisinin sonradan eklendiği gibi bir izlenim de oluş-
turmaktadır ki, kâtibin tarihi aceleyle yazarken ay kısmını atlamış olması ihtimal dâhilindedir. Öte yandan defterde 
tahririn yapılış sebebiyle ilgili bir açıklama yoksa da, kuvvetle muhtemel sebep 1607 yılı sonlarında Bursa’ya saldıran 
ve ciddi bir tahribat yapan Celali şeflerinden Kalenderoğlu Mehmed’in geride bıraktığı yıkımın ardından şehrin vergi 
kaynaklarının yeniden tespiti olmalıdır.21

Defterin ikinci sayfası “Suret-i defter-i tahrîr-i cedîd hânehâ-i avârız-ı mahmiye-i Bursa ma‘ tevâbihâ” ifadesiy-
le başlamakta devamında tahririn kimler tarafından gerçekleştirildiği ve defterin tertip yılı belirtilmektedir. Hemen 
altından başlayan ve defterin icmalini içeren kısım beşinci sayfanın ortasına kadar devam etmektedir. Bu kısımda 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, X/2, (2007), s. 89-117; Ayşe Gül Ünlü, 1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Vezirköprü Yöresinde İskân ve Nüfus, 
Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2007; Mehmet İnbaşı, “Erzincan Kazâsı (1642 Tarihli Avârız 
Defterine Göre)”, AÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, XVI/41, (2009), s. 189-214; Bilgehan Pamuk, “XVII. Yüzyılın Ortalarında 
Gümüşhane (Torul) Kazası”, Belleten, LXXIII/266, (Nisan 2009), s. 115-143; Abdülkadir Gül, “1642-1643 Tarihli Avârız Defterlerine Göre 
Erzincan Şehri”, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XI/1, (2009), s. 123-141; İbrahim Etem Çakır, “1642 Tarihli Avârız Defte-
rine Göre İspir Sancağı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2/8, (Yaz 2009), s. 109-122; İbrahim Etem Çakır, “Uşak Kazâsı (1676 
tarihli Avârız Defterine göre)”, OTAM, 28, (Güz 2010), s. 27-47; Eyüp Kul, “1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Şirvan Kazâsı ve Köyleri”, 
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 44, (2010), s. 271-289; Süleyman Demirci ve C. Ebru Bulut, “XVII. Yüzyıl 
Ortalarına Doğru Erzincan Kazâsında İskân ve Toplumsal Yapı”, CIEPO-Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara 
Dönem Bildirileri Kitabı (Uşak / 14-16 Nisan 2011), I, İzmir 2011, s. 486-510; Hüseyin Bulut, “1643 Tarihli Avarız Defterine Göre Erzincan 
Şehri’nin Mahalleleri”, History Studies, Prof. Dr. Enver Konukçu Armağanı, (2012), s. 21-30; Doğan Yörük, “1642 Tarihli Avarız Defterine 
Göre Larende Kazası”, Karaman Ulusal Kültür ve İnanç Turizmi Sempozyum Bildirisi, Karaman 2012, s. 21-34; Alpaslan Demir, “1642 Tarihli 
Avârız Defterine Göre Koğans Kazâsı”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11/2, (2012), s. 505-529; Süleyman Demirci, “XVII. 
Yüzyılın İkinci Yarısında Canik Livâsında İdarî Taksimat ve Vergilendirilebilir Nüfus”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
25, (Mayıs 2012), s. 1-10; Volkan Ertürk, “1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Vize Sancağı Kazaları”, Ekev Akademi Dergisi, 17/57, (Güz 
2013), s. 209-232; İbrahim Etem Çakır ve Selçuk Demir, “XVII. Yüzyılın Ortalarına Doğru Kelkid Kazâsı”, Karadeniz Araştırmaları-Balkan, 
Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, 41, (2014), s. 160-179; Mehmet İnbaşı, “1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Kemah 
Kazâsı”, XVI. Türk Tarih Kongresi 20-24 Eylül 2010 Ankara Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara 2015, s. 739-759; Alpay Bizbirlik, “H. 
1056/57 Tarihli Marmara Kazâsı Avârız Defteri”, Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı, Konya 2015, s. 405-438; İbrahim 
Etem Çakır, “XVII. Yüzyılın İkinci Yarısında Kütahya Kazâsı”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20/1, (Nisan 2016), s. 
243-274; Meltem Aydın, “Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Kütahya”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48, (2016), 
s. 199-232; Meltem Aydın, “XVII. Yüzyılda Gediz’in Sosyo-Ekonomik Yapısı”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7/12, 
(2016), s. 125-153; Meltem Aydın, “Avarız Defterlerine Göre XVII. Yüzyılda Simav’ın İdarî Yapısı ve Nüfusu”, Kafkas Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, (Bahar 2016), s. 141-165; Murat Alanoğlu, “1642 Tarihli Avârız Defterine Göre Kızuçan (Pülümür) Kazâsı”, 
Tarih Okulu, 9/XXVIII, (Aralık 2016), s. 109-140.

17 Ali Açıkel, Changes in Settlement patterns, Population and Society in North-Central Anatolia: A Case Study of the District (Kazâ) of Tokat 
(1574-1643), Manchester University, Ph.D. diss., Manchester 1999; Mehmet Öz, “Bozok Sancağı’nda İskân ve Nüfus (1539-1642)”, XII. Türk 
Tarih Kongresi (Ankara 12-16 Eylül 1994) Kongreye Sunulan Bildiriler, III, Ankara 1999, s. 787-794; İbrahim Etem Çakır ve Selçuk Demir, 
“Tercan Kazâsı (1591-1642)”, Karadeniz Araştırmaları-Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, 50, (2016), s. 153-
175; Doğan Yörük, “Konya Kazasında Yerleşme ve Nüfus (1584-1642)”, INOCTE 2016 International New Tendencies Congress in Ottoman 
Researches, October 7-9, 2016 Sarajevo, Bildiri Kitabı, Konya 2016, 163-182.

18 Acun ve Öz, Karahisar-ı Şarkî Sancağı Mufassal Avârız Defteri; Öz, Canik Sancağı Avarız Defterleri; Mehmet İnbaşı ve İbrahim Etem Çakır, 
1642 Tarihli Erzurum Eyâleti Mufassal Avârız Defteri I, Ankara 2014.

19 Avarız tahriri ve defterleriyle ilgili soru işaretleri ve problem teşkil eden hususlar hakkında bkz. Özel, “Avarız ve Cizye Defterleri”, s. 41-48.
20 “… tahriren fi’l-yevmi’s-sâmin ve ışrîn sene seb‘a aşer ve elf”, BOA, D.MKF. 27421, s. 1.
21 William J. Griswold, Anadolu’da Büyük İsyan 1591-1611, (çev. Ülkün Tansel), İstanbul 2000, s. 147-152.
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Bursa’nın 158 mahallesi ile nefse tabi 41 köyün tek tek avarız-hane sayıları gösterilmiştir. İcmal kısmın sonunda 
mahalle ve köylerin toplam avarız-hane sayıları yer almaktadır. Yine bu kısımda yer alan bazı kayıtlardan defterin 
daha sonraki tarihlerde işlem gördüğü, yerleşim birimlerinin avarız-hane sayılarının değiştiği anlaşılmaktadır. Lakin 
sonradan şerh olarak eklenen bu kayıtlar dijital görüntüde yer yer silik olduğundan çoğunun tarihini ve sebebini, hatta 
yeni avarız-hane sayısını okuyabilmek güçtür. Bu kısmın sonundaysa tahrire mübaşeret eden Sabık Mısır Defterdarı 
Mehmed’in mührü yer almaktadır.

Mahallelere ait mufassal bilgiler altıncı sayfadan başlamaktadır. İlk mahalle İncirlüce olup toplam 94 mahalle-
nin mufassal bilgileri mevcuttur. Bununla birlikte defterin sayfalarının bir yerde birbirini izlemediği, altıncı sayfanın 
sonunda yer alan İshak Paşa Mahallesi’ne ait bilgilerin devamının yirmi üçüncü sayfada olmasından anlaşılmaktadır. 
Yedinci sayfanın başındaysa Hamza Bey Mahallesi’ne ait olduğunu düşündüğümüz yarım bir kayıt bulunmaktadır. 
Yirmi sekizinci sayfanın sonunda yer alan Tahta Mescid Mahallesi’nin bilgileri ise yarım kalmıştır.

Bu tahrire ait mufassal defterin ikinci parçası MAD 18179 numarada kayıtlı olup toplam on yedi sayfadan iba-
rettir.22 Bu parçada da sayfalar karışık, yer yer de ters ciltlenmiştir. Nitekim birinci sayfa aslında ikinci sayfanın de-
vamıdır ve muhtemelen ilk sayfa defterin mahallelerle ilgili son kayıtlarını ihtiva etmektedir. Zira sayfanın başında 
Mücellidi ve Başçı İbrahim mahallerine ait kayıtlar yer almakla birlikte, sayfanın yarısı boştur. Ayrıca Başçı İbrahim 
Mahallesi’nin üzerine “battal” notu düşülmüştür ki, bu durum icmalde de ayniyle vakidir. Üçüncü sayfada başlayan 
köylere ait kayıtlar altıncı sayfada sona ermektedir. Yedinci ve sekizinci sayfalar yine ters ciltlenmiş olup yedinci 
sayfanın başındaki kayıt sekizinci sayfanın sonunda yer alan Havzlar Mahallesi’nin devamıdır. Dokuzuncu ve onun-
cu sayfalar tekrar köylerle alakalıdır ki, Bursa’ya tabi 41 köyün tamamının mufassal bilgileri defterin bu parçasında 
mevcuttur. On birinci sayfada Namazgâh ile birlikte mahallelerle ilgili kayıtlar tekrar başlayıp on yedinci sayfada 
Yahudiyan ve Kuruçeşme Mahallesi ile sona ermektedir. Defterin bu parçasında toplam 34 mahalleye ait tam kayıt yer 
almaktadır. Sonuç olarak iki parça halindeki bu mufassal defter, bu dönemde Bursa’daki 158 mahalleden ikisinin kay-
dı yarım olmakla birlikte 129’unun ve 41 köyün ayrıntılarını içermektedir. Bu haliyle defterin üçüncü bir parçasının 
daha olması lazımdır ki, şu ana kadar bu parça tespit edilememiştir.

Yerleşim birimleri defterde “mahalle-i falan” şeklinde kaydedilmiş, altlarında herhangi bir izahat verilmemiştir. 
Mahallelerde mevcut hane sahiplerinin her biri askeri, muaf veya reaya olup olmadığı belirtilmeksizin “hane-i” iba-
resinin altında çoğunlukla baba ismiyle, kimisi yalnızca kendi ismiyle, kimisi de lakabı, fiziki özelliği, kusuru veya 
mesleğiyle kaydedilmiştir. Her satırda genelde yedi hane sahibinin ismi bulunmakla birlikte bu sayı bazen altı, bazen 
de sekiz olmuştur. Hane sahiplerinin bazısının adları belirtilmeyip “hane-i vakf-ı falan” şeklinde yazılmıştır. Şayet 
ilgili mahallede o vakfa ait birden fazla hane varsa bunların sayısı “hane-i vakf-ı falan bab x” şeklinde ifade edilmiştir.

Bursa’ya ait ikinci mufassal avarız defteri 17. yüzyılın sonlarına ait olup Kamil Kepeci tasnifinde 2276 numarada 
kayıtlıdır. Defterin ilk varağının a yüzünde “Düsturü’l-amel olmak üzere icmali ile kaleminde hıfz olunmak buyu-
ruldu” kaydının hemen altında 16 Aralık 1696 (21 Ca [1]108) tarihi yer almaktadır. 1b’de “Defter-i haneha-i avarız 
kaza-i nefs-i Bursa der-liva-i Hüdavendigar an-tahrir-i cedid vezir-i mükerrem Osman Paşa el-vâki‘ fi sene 1108” 
başlığının altında mufassal kayıtlar başlamaktadır. Mahallelerle ilgili kayıtlar 26b’de sona ermektedir. Yüzyılın başına 
ait ilk defterde olduğu gibi burada da 158 mahallenin mufassal bilgilerine yer verilmiştir.

Bu defterde de yerleşim birimlerindeki hane sahipleri “hane-i” başlığı altında ilk mufassaldaki gibi kaydedil-
miştir. Bununla birlikte bu defterde sadece hane sahiplerine yer verilmemiş, kimisinde dönümüyle birlikte hadikalar 
(bahçeler), odalar, dükkânlar ve karhaneler de yazılmıştır.

Bu iki mufassal defter dışında Bursa’nın bu yüzyıla ait iki de icmal avarız defteri mevcuttur. İlk icmal defter adı 
geçen arşivde MAD 15940 numara ile kayıtlı olup tarihsizdir. Kapağında “Defter-i hânehâ-i avârız-ı müfredât nefs-i 
mahrûse-i Burusa der-livâ-i Hüdâvendigâr” ibaresi bulunan on bir sayfalık defter nefs-i Bursa’ya tabi mahalle ve kar-
yelerin avarız-hane icmalinden başka Küre Kazası ve Üsküdar’da bazı hizmetler karşılığında avarızdan muaf olanlarla 
ilgili bir takım kayıtları da içermektedir. Bursa’nın icmal kayıtları defterin iki ile beşinci sayfaları arasındadır. Def-
tere sonradan düşülen bazı kayıtlar bu defterin 1635 yılından önce tertip edildiğini göstermektedir. Nitekim Köseler 
Mahallesi’nin avarız-hane sayısının değişmesiyle alakalı olarak düşülen bir kayıtta yer alan tarih 21 Recep 1044’tür 
(10 Ocak 1635). Öte yandan mahallelerin avarız-hane sayılarının çoğu aynı olmakla birlikte diğerlerinin 1611 tarihli 
ilk mufassaldan (D.MKF. 27421) farklı olması bu defterin 1611 ile 1635 yılları arasında yapılan bir başka tahririn 
icmali olduğunu düşündürmektedir. Ancak şimdilik böyle bir tahrir yapıldığına dair bir kayıt tespit edilmemiştir. Öte 

22 Haim Gerber, Bursa’ya dair yayınladığı araştırmasında defterin bu parçasından istifade etmekle birlikte, herhalde daha sonra defterin işlem 
gördüğü tarihleri esas aldığından hatalı bir şekilde 1640’a tarihler. Bkz. Economy and Society in an Ottoman City: Bursa, 1600-1700, Jerusa-
lem 1988, s. 7.
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yandan defterin kapağında “Tersâne tarafından defter-i atîk mucebince kürekçiler alınup bu defterin noksanı olmağla 
sehven suret verilmeye” ve birinci sayfada battal yazısının altında “bu defter-i mezbûr fesh olmuşdur suret verilmeye” 
ibarelerinin bulunması iptal edildiğini akla getirse de bunun hemen olmadığı, defterin tertip edildikten sonra az on yıl 
kullanımda kaldığı bazı yerleşim birimlerinin yanına düşülen ve tarih de içeren şerhlerden anlaşılmaktadır.

Bursa’ya ait ikinci avarız icmali D.MKF.d. 27675 numaralı defter olup 3 sayfadan ibarettir. Defterin ilk sayfa-
sında “arz ve defter mucebince mahallinde kayd ve suret virile diyü buyuruldu fi 27 C sene 1102” şeklinde bir kayıt 
vardır. Defterin ikinci sayfasının başında yer alan açıklamaya göre tertip tarihi 14 Mart 1691’dir (13 C 1102). Bu 
açıklamanın altında ve üçüncü sayfada 158 mahallenin avarız-hane sayıları belirtilmiştir. Keza bu sefer toplam 45 
adet olan köylerin avarız-hane sayıları da üçüncü sayfadadır. Ardından nefs-i Bursa’nın avarız-hane sayısı ile ilgili 
bir açıklamaya yer verilip mahalle ve köylerin avarız-hane sayıları belirtilmiştir. Bu sayfanın en altında Bursa Kadısı 
Mehmed’in adı ve mührü bulunmaktadır. Defterdeki avarız-hane sayılarının diğer üç defterle aynı olmaması bunun da 
bir başka mufassal defterin icmali olduğunu akla getirmektedir.

Kısacası 17. yüzyıl için iki mufassal ve iki icmal defteri bulunan Bursa’nın bunların her birinde mahalle sayısı 
aynı olmakla birlikte avarız-hane sayısı farklılıklar göstermektedir. Bu durumda bu yüzyıl için Bursa’nın en az iki tah-
ririnin yapıldığı muhakkaktır. Aradaki seksen yıllık dönem için farklı rakamlar içeren iki icmalin varlığıysa iki tahririn 
daha yapılmış olabileceğini düşündürmektedir. Bununla birlikte söz konusu icmaller herhangi bir tahrir işlemi yapıl-
madan yüzyılın başına ait mufassal esas alınarak düzenlenmiş de olabilir. Zira 1611 tarihli defterde bazı mahallelerin 
avarız-hane sayılarının değişmesiyle ilgili olarak sonuncusu 1668 yılında23 olmak üzere çeşitli işlemler yapılmıştır. Bu 
durumda belki 1668’den sonra bir üçüncü tahrirden söz edilebilir.

2) Bursa’nın Avarız Uygulaması ve Şehrin Vergi Yükü

17. yüzyılda Bursa şehrine ait iki mufassal, iki icmal defterin mevcudiyetinden yukarıda söz edilmişti. Bunların 
dışında 16 ve 17. yüzyıllar için şeriye sicillerinde Bursa’nın avarız-hanelerinden alınacak akçe miktarı ile avarız mu-
kabili başka yükümlülüklerden bahseden kayıtlar da vardır.

Halil İnalcık 1485 yılına ait şeriye sicilinde eski salgun defterine atıf yapan bir kayda göre Bursa’nın avarız-ha-
nesini 5.000 olarak vermektedir.24 Kamil Kepecioğlu da sicil kayıtlarından hareketle 1564 yılında Bursa Kazası’nın 
toplam avarız-hanesinin 4.508 olmakla her 15 hanesinin bir kürekçi çıkarmakla yükümlü olduğunu ifade etmektedir. 
1568’te ise aynı sayıdaki hanelerin her 20’si bir kürekçi göndermek zorundaydı. 1588’de Bursa’nın avarız-hanesi 
3.990’a düşerken her 7,5’unun bir kürekçi ve her bir hanenin de 160 akçe kürekçi bedeli vermesi şart koşulmuştur. 
Daha sonra bu şart hanelerin kürekçi göndermeyip her 20’sinin 1.000 akçe vermesi şeklinde değiştirilmiştir. Bursa’nın 
avarız-hanesi 1585’te 4.008, 1592’de 3.868, 1598 ve 1603’de 3.758’dir. Bu yıllarda donanma şiddetle kürekçiye 
ihtiyaç duyduğundan 6 ile 10 arasında değişen sayıda haneden kürekçi ihracı istenmiş, bazen de ilave olarak kürekçi 
bedeli talep edilmiştir.25

1611 yılına ait tahrir defterinin icmal kısmında yer alan hesaba göre Bursa Kazası’nın avarız-hanesi 2.380,5’tur. 
Bunun 2.194’ü defterde icmalde sıralanmış 157 mahalleye, 186,5’u ise 41 köye tevzi edilmiştir.26 Ancak icmal kı-
sımdaki rakamlar ayrı ayrı toplandığında mahalle ve köylere ait yekûnların tutmadığı, yine bazı mahallelerin icmal 
ve mufassal kısımdaki hane sayılarının uyuşmadığı görülmektedir. Nitekim icmal kısımda yer alan Bursa’nın 157 
mahallesinin avarız-hane sayıları ayrı ayrı toplandığında ortaya çıkan rakam 2.215’dir. Kaldı ki buna icmale sonradan 
eklenmekle birlikte avarız-hane sayısı belirtilmeyen ama mufassal kısımda bulunan 20 hanelik Araplar Mahallesi 
dâhil değildir.27 Bu da eklendiğinde Bursa mahallelerinin toplam avarız-hanesi 2.234 olmaktadır. Bazı sayfaları ek-
sik olan defterin mufassal kısmında yer alan 129 mahallenin toplam avarız-hane sayısı 1.807’dir. Bu mahallelerden 
Seyyidler’in avarız-hane sayısı icmalde 3, mufassalda 6’dır.28 Yine Alaaddin Paşa’nın icmalde 20 olan avarız-hanesi 
mufassalda 7’dir.29 Bu iki mahallenin icmalle mufassalı arasındaki hane uyumsuzluğu için defterde bir bilgi bulun-
mamaktadır. Benzer bir duruma 1604 tarihli Manyas Kazası avarız defterinde de rastlandığından30 icmal ile mufassal 
kısım arasındaki tutarsızlığı klasik tahrirden avarız tahririne geçiş döneminin ürünü bu yeni tür defterlerin genel bir 

23 BOA, MAD 18179, s. 14-15.
24 Halil İnalcık, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluş ve İnkişafı Devrinde Türkiye’nin İktisadi Vaziyeti Üzerinde Bir Tetkik Münasebetiyle”, 

Belleten, XV/60 (1951), s. 637.
25 Kâmil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 3, (Haz. Hüseyin Algül vd), Bursa 2009, s. 68.
26 BOA, D.MKF. 27421, s. 5.
27 Araplar Mahallesi’nin mufassal bilgileri için bkz. BOA, D.MKF. 27421, s. 18.
28 BOA, D.MKF. 27421, s. 3, 9.
29 BOA, D.MKF. 27421, s. 3, 17.
30 Küpeli, “Manyas Kazası Avarız Defteri”, s. 120.
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sorunu olarak görebiliriz. Veya üzerinde çok fazla durmayıp en basitiyle bunu kâtip hatası olarak kabul etmek de 
mümkündür. Netice itibarıyla Bursa’nın bu tarihteki avarız-hane sayısıyla ilgili olarak icmal ve mufassal bilgilerin bir 
karşılaştırması yapılmış, yukarıdaki iki mahalle için dikkate aldığımız mufassal rakamları hariç icmalde her mahalle-
nin altında yazan rakamlar toplanmak suretiyle elde edilen 2.224 rakamı esas alınmıştır.

Bursa’nın bu tarihte sahip olduğu 2.224 avarız-hanesi her halükarda 1603 yılına göre ciddi şekilde azalma an-
lamına gelmektedir. Gerçi Kepecioğlu’nun şeriye sicillerinden tespit ettiği ve yukarıda verilen rakamlar avarız-hane 
sayısının 16. yüzyılın ikinci yarısında itibaren sürekli düşüş eğilimi içerisinde olduğunu göstermektedir. Lakin ilgili 
defterde bunun sebebi üzerinde bir bilgi bulunmamaktaysa da, başlıca sebep nüfustaki azalma olmalıdır. Nitekim 
1570’lerde 177 olan mahalle sayısı31 bu tarihte 158’e düşmüştür. Öte yandan 1611 tahririnin hemen öncesinde Bur-
sa’da büyük bir tahribat yaratan Kalenderoğlu Mehmed isyanının etkisini de göz önüne almak gerekir.

Grafik I. Bursa Avarız-haneleri (1564-1611)

1611 yılına ait mufassal defterde haneler nefer şeklinde değil beyt olarak kaydedilmiştir. Bu yüzden bir ava-
rız-hanesinin kaç gerçek haneden veya neferden müteşekkil olduğu tespit edilememektedir. Yine de buna dair bir bilgi 
verilecek olursa defterde kayıtlı 129 mahallede en az 3.203 hane sahibi bulunmaktadır. Buna bazı kişilerin birden fazla 
olan evleri ile vakıfların topluca kaydedilen hanelerinin sayısı olan 176’yı da eklediğimizde 3.379 haneye ulaşılır. 
Eksik olan mahalleler de eklenirse kaba bir hesapla bu tarihlerde Bursa’da 3.500-3.600 hane sahibinin bulunduğu söy-
lenebilir. Bu hane sahiplerinin avarız-hanelerinin nasıl hesaplandığı bilinmemektedir. Ayrıca hane sahiplerinin ekono-
mik durumların gösteren ala, evsat, edna, fukara vs. gibi herhangi bir ibare de mevcut değildir. Sadece birkaç kişinin 
altına “nîm” ibaresi düşülmüştür.32 Oldukça az sayıdaki bu kayıtlardan hareketle kesin bir şeyler söylemek mümkün 
değilse de, buradaki nîm lafzıyla klasik tahrirlerde olduğu gibi yarım çift tasarruf edenlerin değil, muhtemelen hane 
sahibinin avarız vergisi yükümlülüğünün yarım olması gerektiğine işaret edilmektedir. Diğer taraftan defterin ilk say-
fasında tahrir sırasında dikkat edilecek hususların açıklandığı bir emir vardır. Ancak bu avarız-hanelerinin tespitiyle 
ilgili bir açıklama olmayıp sadece kimlerin avarıza tabi olacağı izah edilmiştir. Buna göre; tımar sahiplerinin oğul-
larından on beş yıldan beri dirlik talebinde olmayanlar ile seferlere gitmeyip beylerbeyi kapısına varmayanlar avarız 
hesabına dâhildir. Tahrir esnasında çeltikçi, derbentçi, köprücü ve kale meremmetçisiyiz diyerek avarız-ı divaniye ve 
tekâlif-i örfiyeden muaf olduklarını iddia edenlerin ellerinde bulunan belgeler kontrol edilerek öteden beri muaf iseler 
veya haneleri tenzil edilmişse bunun aynen süreceği belirtilmiştir. Buna mukabil tahrir sırasında hizmetleri olmamakla 
beraber bir şekilde belge gösterip şimdiye dek hanelerini aşağı düşürtmeyenlerin yanı sıra evkaf reayasından olup da 
hizmetleri karşılığında muaf tutulmayanlarınsa avarız-hanesine kaydedilecekleri vurgulanmıştır. Yine reaya arasında 
on yıldan beri sakin olan haymane reaya da avarıza tabi olacaktır. Son olarak hanelerin her birinden 2’şer akçe resm 
alınacaktır ki, bu da basit bir hesapla Bursalıların 4.448 akçe avarız bedeli ödemeleri anlamına gelmektedir.33

Yukarıdaki izahattan avarıza dâhil edilecekler hakkında fikir sahibi olunsa da, kimlerin muaf tutulacağı hususu 
belirsizdir. Yanına muaf notu düşülen dört kişiden birinin vakıf hanesine kayıtlı olması, diğerininse daha önceden 

31 Özer Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, Ankara 2006, s. 111.
32 Örneğin “Mahalle-i Süzen Kefen: Hâne-i Kazıklı, nîm”, BOA, D.MKF. 27421, s. 10; “Mahalle-i Şeyh Paşa: hâne-i Mehmed bin Ahmed, nîm; 

hâne-i Mehmed bin Şa‘ban, nîm”, BOA, D.MKF. 27421, s. 12.
33 BOA, D.MKF. 27421, s. 1.
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muafnamesi bulunması hasebiyle avarızdan hariç tutuldukları anlaşılmaktaysa da, diğer ikisi için herhangi bir açıkla-
ma yoktur. Bu bağlamda en büyük belirsizlikse askerilerdir ve kimlerin bu zümreye dâhil olduğu açık değildir. Zira 
sıradan reaya ile askeri statüde sayılabilecek olanlar deftere birlikte ve karışık şekilde kaydedilmiştir. Bununla beraber 
imam, müezzin, hafız gibi din görevlileriyle yeniçeri, dergâh-ı ali çavuşu, sipahilerin muaf sayılmaları olağandır. 
Yalnız defterde askeri statüde addedilebilecek en az kırk farklı zümreye mensup 525 hane sahibi bulunmaktadır ki, 
bunların bazılarının zanaat veya ticaretle uğraştıkları muhakkaktır. Mesela İsa Bey Fenari Mahallesi’nde ikamet eden 
bir yeniçerinin aynı zamanda kürkçü olarak kaydedilmesi bunun işaretidir.34

1611 yılında avarız-hanesi en yüksek mahalle 40 haneyle Koca Naip’tir. Onu 36 haneyle Timurtaş izlemektedir. 
Onları 30’a haneyle İmaret-i İsa Bey, Ali Paşa, Abdal Mehmed, Reyhan Paşa ve Daye Hatun takip etmektedir. Yalnız 
bunlardan ilk dördünde 37 ile 41 arasında değişen sayıda hane sahibi 30 avarız-hanesine uygun görülmüşken, Daye 
Hatun Mahallesi’nde bu 71 hane sahibi için söz konusudur. Buradan Daye Hatun Mahallesi’nde oturanların ekonomik 
güçlerinin diğerlerine göre daha az olduğu sonucu çıkarılabilir. Yine askeriler hariç olmak üzere Elvan Bey Mahalle-
si’ndeki 30 hane sahibinin avarız-hanesi 9, Bahadır Ağa’daki 22 hane sahibininse 6’dır. Buna mukabil Bazar-ı Mahi 
Mahallesi’nde askeriler hariç 9 hane sahibine tevzi edilen avarız-hanesiyse 15’tir.

Aynı tarihte en düşük avarız-hanesine sahip olan mahalleler 2 ile Kasap Ali Paşa, 3’er haneyle Hacı Menteş, Mol-
la Arap ve Temenna, 4’er haneyle de Çukur Mescit, Sabbağ Hayrettin, Sultan Yıldırım Han, Karagözler, Mücellidi, 
Molla Gürani ve Cedid’dir. Kasap Ali Paşa’da bu avarız-hanesi 11 hane sahibi için öngörülürken, Cedid Mahallesi’n-
deki 4 avarız-hanesiyse 20 hane sahibinin yükümlülüğündedir. Bunların dışında şehirdeki Yahudilerin avarız-hanesi 
ise 111’dir ve 98 haneye tevzi edilmiştir. Bütün bunlar mahalleler arasındaki ekonomik güç farklılıkların açık göster-
gesidir ki, buradan hareketle avarız-hanesinin itibari bir birim olduğu ve burası için tespitinde ilgili yerleşim biriminde 
yaşayanların ekonomik güçlerinin ve mal varlıklarının dikkate alındığı söylenebilir. Mamafih Haim Gerber bununla 
ilgili olarak Bursa özelinde ilginç bir belgeye işaret etmektedir. Buna göre 1677 yılında Veled-i Saray Mahallesi’nde 
Müslümanlarla Yahudiler arasında avarız-hanesine kimin ne kadar katkıda bulunacağıyla ilgili bir ihtilaf cereyan et-
miş ve sorun mahkemeye taşınmıştı. Tetkik için tayin edilen bilirkişi Yahudilere ait ve bizzat içinde yaşadıkları evleri 
ölçerek toplamda 1.370 zira‘ olduğunu tespit etmişti. Eski kanuna göre her 400 zira‘nın bir haneyi oluşturduğu ifade 
edilerek bu Yahudilerin üç hane olmasına karar verilmişti.35 Bu hangi kanundur ve nerededir bilinmese de, avarız-hane 
hesabında ahalinin ekonomik durumunun tespiti açısından dikkate değerdir. Bununla birlikte bu kaydın defterde veya 
tahrir hükmünde açıkça belirtilmedikçe nefer veya gerçek hane sayısı üzerinden yapılan çıkarımları da değiştirecek 
bir bilgi olduğu muhakkaktır.

1617’ye gelindiğinde Bursa’nın avarız-hane sayısı 2.416 olmuştur ve başlangıçta her 7 haneden bir kürekçi 
çıkarılması emredilmişken, daha sonra bu 10 haneden bir kürekçi olarak şekilde tadil edilmiştir.36 1635 yılındaysa 
Bursa’nın Yahudiler dâhil 156 mahallesinin avarız-hanesi 2.085, 42 köyünün 184 olmak üzere toplamda 2.269’dur. 
Ancak bu defterdeki avarız-hane sayıları noksan olduğundan mütevellit tersane yetkilileri atik deftere müracaat ede-
rek kürekçi talebinde bulunulması hususunda şerh vermişlerdir.37 Nitekim Kepecioğlu 1637’den 1645’e kadar hemen 
her yıl için sicillerden tespit ettiği kayıtlarda Bursa’nın avarız-hanesini 2.420 şeklinde ve bu defterdeki rakama kıyasla 
yüksek zikretmektedir. Yine onun tespitleriyle hane sayısı 1646’da ise 2.390’a, 1658’de 2.380’e, 1659’da 2.368’e, 
1663’te 2.365’e, 1669’da 2.348, 1679’daysa 2.340’a düşmüş, fakat hiçbir zaman bu rakama gerilememiştir.38

1691 yılına gelindiğinde Bursa’nın 158 mahallesine tevzi edilen avarız-hanesi 1.839, 45 köyününse 161 olmakla 
toplamda 2.000’e baliğdir. Bununla birlikte Bursa şehrinin asıl hanesi bu tarihe gelinceye değin 2.110,5, köylerin 193 
olup mahallelerden 271,5, köylerdense 32 haneyle toplamda 303,5 hane tenzil olunmuştur.39 Mahalle sayısının yüzyı-
lın başıyla aynı kalmasına rağmen bu tenzilat nüfusu azalması ve ahalinin ekonomik durumunun bozulmasıyla alakalı 
olmalıdır. Keza yüzyılın başına ait mufassalda zaten az haneleriyle dikkat çeken Sabbağ Hayreddin ve Kasap Ali Paşa 
mahalleleri bu tarihte hali kalmakla nüfustan aridir ve avarız-haneleri yoktur. Bu durum avarız-haneleri tenzil edilen 
mahallerin de nüfus kaybı yaşadığına delalettir ki, nitekim birkaç yıl sonraki mufassal da bunu doğrulamaktadır.

1696 yılı sonuna ait Bursa’nın bu yüzyıldaki son defterine göre avarız-hane sayısında aynen yüzyılın başında-
ki gibi dramatik bir düşüş göze çarpmaktadır. Daha birkaç yıl önce 2.000 olan avarız-hane sayısı 808,5 ve 1 rubu 
mahalleler, 96’sı köyler olmak üzere 904,5 ve 1 ruba düşmüştür. Böylesine ciddi bir düşüş için ilk olarak nüfusun 

34 BOA, D.MKF. 27421, s. 16.
35 Gerber, Economy and Society in an Ottoman City, s. 6-7.
36 Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 3, s. 69.
37 BOA, MAD 15940, s. 5.
38 Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 3, s. 69.
39 BOA, D.MKF. 27675, s. 2, 3.
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azalması ya da şehir ahalisinin ekonomik gücünün zayıflaması nedenleri akla gelmektedir. Bu tarihte Bursa’nın 158 
mahallesinden İnceğiz, Başçı İbrahim, Şahin Lala ve Veled-i Abdurrahman ahalisini kaybedip bağlık bahçelik yerler 
haline gelmişlerdir. Lakin defterde diğer mahallelerde halen çok sayıda hane sahibinin kayıtlı olması, hatta hane sa-
yılarının ilk mufassalla büyük ölçüde aynı olması bu düşünceyi doğrulamamaktadır. O halde geriye şehir ahalisinin 
ekonomik olarak sıkıntı içerisinde olma ihtimali kalmaktadır ki, bu devirde batı cephesinde yıllardır süregelen şiddetli 
savaş nedeniyle başta Bursa olmak üzere Osmanlı şehirlerinden sık sık imdad-ı seferiye, nüzul akçesi, kürekçi bedeli, 
iştira bahası vs. talebinde bulunulduğu göz önüne alınırsa bu oldukça kuvvetli bir ihtimaldir.40 Zaten bu yıllarda Bursa 
ahalisinin bitmek bilmeyen vergi ve salgun talepleri karşısında çaresiz kaldığı, bazen birkaç yıl üst üste ödemenin 
yapılamadığı bilinmektedir.41 Aslında bu noktada avarız türünden vergilerin çeşitlenmesinin ve bunların sürekli talep 
edilmesinin Bursa ahalisi üzerine ekonomik olarak ekstra yük bindirmesi nedeniyle avarızın tahsilinde güçlükler 
yaşandığı ve gerçek hane başına düşen oranın düşürüldüğü, dolayısıyla avarız-hane sayısının azaldığı yorumunu çı-
karmak en doğrusudur.

Grafik II. Bursa Avarız-haneleri (17. Yüzyıl)

İlk mufassal gibi bunda da şehir ahalisi reaya veya askeri şeklinde bir ayrıma tabi tutulmamıştır. Ancak bu defter-
de askeri zümreden addedilebilecek 12 grup olup bunlara mensup sadece 69 kişi vardır. Yine avarız-hane tespiti için 
nefer veya hane sayısı olarak bir standart yoktur ve ekonomik gücün belirleyici olduğu anlaşılmaktadır. Mamafih ilk 
mufassalda olduğu gibi bunda da şehir ahalisinin ekonomik vaziyetine işaret eden kayıtlar mevcut değildir.

Bu tahrirde avarız-hane sayıları bakımından en dikkat çekici düşüş Yahudi cemaatinde olmuştur. Daha önceki 
tarihlerde 111 olan hane sayısı, bu son tarihte 40’a gerilemiştir ki, bu durum Yahudi hane sahibinin 98’den 129’a çık-
masına rağmen böyledir.42 Müslüman mahalleleri içinde en yüksek avarız-hane sayısı 12 ile Sultan Mehmed Han Ga-
zi’dir. Onu 11 haneyle Veled-i Nalband izlemektedir. Ali Paşa Mahallesi 10,5 haneyle üçüncü sıradadır. Buna karşın 
Uçkuzlar Mahallesi’nin hanesi yoktur. 1 hanelik Türbe-i Fenari için “haraptır”43, 0,5 hane 1 rub Veled-i Abdurrahman 
ile 0,5 hanelik Şahin Lala Mahallesi için “fukaradır”44 şerhi düşülmüştür. Diğer yandan ilk mufassalın en yüksek 
avarız-hanesine sahip mahallesi Koca Naip’in şimdiki hanesi 9,5’tur. 37 hanelik Timurtaş ise 7 haneye düşmüştür. 
Bu durum önceki tarihte avarız-hanesi yüksek mahallelerin tamamı için söz konusudur. Üstelik bu mahallelerin bir-
çoğunda hane sahiplerinin sayısını yüzyılın başına ait mufassalla mukayese ettiğimizde arada çok da bir fark yoktur. 
Bütün bunlar şehrin bu tarihlerde avarız türünden vergi yükünün çok ağırlaştığına ve buna paralel ahalinin ekonomik 
gücünün zayıfladığına, hatta fakirleştiğine işaret olmalıdır. Nitekim 17. yüzyıl Bursa şeriye sicillerine yansıyan ve 

40 Mesela 1686 yılında Bursa ahalisinden 100.000 kuruş imdad-ı seferiye tahsil edilmişti, bkz. Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Zübde-i Vekayiât, 
Tahlil ve Metin (1066-1116/1656-1704), (haz. Abdülkadir Özcan), Ankara 1995, s. 219. Ertesi yıl beher haneden 50 akçe bedel-i muavenet ve 
15 akçe tersane harcı talep edilmişti, bkz. Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 3, s. 70. Aynı yılda hesaplanan nüzul bedeli her bir hane için 600 akçe-
dir. İlave olarak mübaşir için de 30’ar akçe cihet-i maişet istenmiştir. Bu 1.455.615 akçe nüzul bedeli anlamına gelmektedir. Bir sonraki yıl 
Bursa’nın sürsat bedeliyse 537.000 akçedir. Yine bu yıllarda şehir ahalisinin ödemekle yükümlü olduğu iştira bedeli de 90.000 akçedir. Bkz. 
Cafer Çiftçi, “Osmanlı-Avusturya Savaşları Esnâsında Bursa Halkının Avârız Türü Yükünden Örnekler”, Osmanlı Araştırmaları, XX, (2000), 
s. 251-254.

41 Çiftçi, a.g.m., s. 254.
42 BOA, Kâmil Kepeci 2776, 25b-26b.
43 BOA, Kâmil Kepeci 2776, 21b.
44 BOA, Kâmil Kepeci 2776, 7b.
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ahalinin mahallelerinin avarız-hane sayılarının düşürülmesiyle ilgili talepler de bunu doğrular niteliktedir. Zira ahali 
fakirliklerini ileri sürerek bu taleplerde bulunuyordu.45

Bursa Kazası’nın avarız-hanesi 1737’de 902’ye gerilemiş, 1741’de 906 olmuş ve yüzyılın sonuna kadar da böyle 
devam etmiştir.46 Bu durum Bursa’nın 17. yüzyıl sonlarındaki vaziyetinin takip eden yüzyılda aynı kaldığını bize 
göstermektedir.

B. Bursa’nın Şehrinin Nüfus Yapısı

1573 tahririnin sağladığı bilgilere göre Bursa’da 12.908 nefer mevcuttur. Bu rakama şehirdeki görevlilerle mu-
afların da dâhil edilmesi suretiyle yapılan kabaca bir hesaplamayla şehir nüfusunun 70.000 civarında olduğu kabul 
edilmektedir. 1530’lardan 1570’lere gelindiğinde neredeyse iki kat artan bu nüfus şehirdeki 177 mahallede yaşamını 
sürdürmekteydi.47

1611 yılına gelindiğinde Bursa’nın mahalle sayısı 158’e düşmüştür. Bu azalıştaki başlıca neden Celali Kalen-
deroğlu Mehmed’in isyanı olmakla, onun 1607 yılı sonlarında saldırdığı Bursa’yı yakıp yıkması neticesinde tahrip 
olan bazı mahallelerin ortadan kalktığı ve halkının dağıldığı bilinmektedir. Daha önce de işaret ettiğimiz üzere 1611 
yılına ait defterin mufassal kısmında bazı mahallelerin bilgileri bulunmamaktadır. Gerçi avarız defterlerinde yer alan 
bilgilerin nüfus tahminlerinde kullanılmasıyla ilgili bazı sorunlar olsa da, mevcut 129 mahallenin bilgileri üzerinden 
bir takım tahminler yapabilmek mümkündür. Buna göre Bursa’nın 129 mahallesinde toplam 3.203 hane sahibi vardır. 
Buna bazı vakıflarla şahıslara ait birden fazla sayıdaki haneleri de eklersek bu rakam 3.379’a ulaşmaktadır. Yine def-
terde yer almayan mahalleleri de ilave ettiğimizde bu sayının 3.600’lere ulaşması muhtemeldir. Defterde askeri zümre 
mensupları ve çeşitli şekillerde muaf olanların da kayıtlı olduğu açıktır. Bu nedenle hane sayısını bunları düşünerek 
bir miktar daha arttırma lüzumu yoktur.

Osmanlı demografi araştırmaları için bir gerçek hanenin 5 kişiden oluştuğu tezi genel kabul görmüştür.48 Buna 
dayanarak yapılacak bir hesaba göre 1611’de Bursa şehrinde 18.000 kişi mevcuttur. Şehirde misafir olarak uzun süreli 
ikamet edenleri ve bir şekilde defter dışı kalmış olanları da düşünürsek 20.000 civarı bir nüfustan söz edilebilir. Bu 
durum her halükarda şehrin kırk yıllık bir zaman diliminde nüfusunun 4’te 3’e yakın bir oranda azaldığını gösterir 
ki, buradan Celali tahribatının Bursa’da nasıl bir yıkım gerçekleştirdiği anlaşılır. İlginç bir şekilde Haim Gerber 1611 
tahririnin 1640 yılı civarına tarihlediği ve sadece 34 mahallesini içeren parçasına dayanarak şehrin nüfusunu bizim 
tahminimize yakın şekilde 23.927 olarak hesaplamıştır. Keza 1631 yılına ait dört mahalleyle ilgili kayda dayanarak 
19.714 kişilik bir tahminde bulunur ki, bu da bizim tahminlerimizle örtüşmektedir.49

1611’de en çok hane sahibinin bulunduğu mahalle Kiremidcizade’dir. 84 hane sahibinin bulunduğu bu mahalleyi 
79 haneyle Sultan Mehmed Han, 71 haneyle Daye Hatun, 58 haneyle Havz, 55 Haneyle Murad Han Sani ve 53 haney-
le Şeyh Paşa takip etmektedir. En az hane sahibinin bulunduğu mahallelerse 7 haneyle Karagözler, 9 haneyle Molla 
Gürani ve Şerafeddin Paşa, 10 haneyle Bilecik, Sultan Yıldırım Han ve Sabbağ Hayreddin, 11 haneyle Seyyidler’di.

17. yüzyıl ortalarında Bursa’yı ziyaret eden Evliya Çelebi şehirde 176 Müslüman mahallesi yanında 7 Ermeni, 9 
Rum, 6 Yahudi, 1’er de Kıpti ve Miskinler mahallesi olmakla 200 mahallenin bulunduğunu zikreder. Ayrıca mahalle-
lerden 7’sinin iç kalede olmakla 2.000 haneye baliğ olduğunu yazar. İlave olarak şehirde 23.000 hane bulunduğundan 
bahseder.50 Evliya Çelebi’nin vermiş olduğu bilgiler önemli olsa da, bu konuda yazdıklarını ciddi şüpheler içerir. Zira 
onun geldiği tarihlerde Bursa’nın mahalle sayısı kesinlikle 200 değildi. Kale içinde mahalle sayısı 7’den fazlaydı ama 
buna rağmen 2.000 hanenin buraya sığması imkânsızdı. Yine şehirde 23.000 hanenin olduğu da şüphelidir. Dolayısıy-
la Evliya Çelebi’nin zikrettiği rakamlardan hareketle bir nüfus tahmini yapmak mümkün görünmemektedir.

Asım Yediyıldız, Bursa şeriye sicillerinde yer alan 1681 tarihli bir kayıttan hareketle Cami-i Umurbey Mahalle-
si’nde 33’ü gayrimüslim, 67’si Müslüman olmak üzere 100 gerçek hanenin ikamet ettiğini ve bunlara 20 avarız-hanesi 
takdir olunduğunu yazmıştır. Bu bilgiden başka avarız-hanelerinin nüfus hesaplamalarında kullanılmasıyla ilgili artık 
eskide kalmış bilgileri dikkate alıp şehrin bu tarihlerdeki nüfusunu askeriler hariç yaklaşık 120.000 olarak hesaplamış, 
üstelik bunu Evliya Çelebi’nin verdiği hane sayılarıyla desteklemıştır.51 Bursa’nın bu tarihlerde böylesine yüksek bir 

45 Asım Yediyıldız, “Şer’iye Sicillerine Göre Bursa’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı (1656-1658)”, Vakıflar Dergisi, XXIII, (1994), s. 184.
46 Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 3, s. 70.
47 Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, s. 111.
48 Bununla ilgili tartışmalar için bkz. Nejat Göyünç, “Hâne Deyimi Hakkında”, Tarih Dergisi, XXXII, (1979), s. 331-348; Ömer Lütfi Barkan, 

“Tarihî Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, X, (1953), s. 11-12.
49 Gerber, Economy and Society in an Ottoman City, s. 12.
50 Evliyâ Çelebi b. Derviş Mehemmed Zıllî, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, II. Kitap, (haz. Zekeriya Kurşun vd), İstanbul 1998, s. 10-11.
51 Yediyıldız, “Bursa’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı”, s. 185. Bursa’da Cami-i Umurbey ve Kale-i Umurbey diye iki ayrı mahalle bulunmaktadır. 

Yediyıldız’ın ifadesinden ilgili mahallenin bunlardan hangisi olduğu anlaşılmamaktadır. Ancak 1696 mufassalına göre gayrimüslim nüfus 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

990

nüfusa sahip olmasının imkân ve ihtimali kesinlikle yoktur.
Bursa’nın 17. yüzyıldaki nüfusuyla ilgili tam olmasa da sağlıklı veriler elde edebileceğimiz ikinci kaynak 1696 

yılına ait mufassal defterdir. Bu tarihte 16’sı kale içinde olmak üzere şehrin toplam 158 mahallesi bulunmaktaydı. Bu 
mahallelerde 143’ü harap ve boş olmak üzere 5.438 hane ile 572 oda mevcuttu. Boş ve harap haldeki haneler hariç 
tutulup yapılan bir hesaplamaya göre bu yıllarda Bursa’da yaklaşık 26.500 kişi yaşamaktadır. Çeşitli vakıflar elinde 
olup hemen her mahallede rastlanan ve toplamda 572’ye ulaşan odalar ise büyük ihtimalle çeşitli sebeplerle şehre 
gelen bekâr kimselerin konaklaması içindi.52 Bu kiracı nüfus da dikkate alındığında şehirde 17. yüzyıl sonlarında 26-
27.000 kişinin yaşadığı kabul edilebilir. Önceki mufassala rağmen nüfusun artmış olması, buna mukabil avarız-hane 
sayısındaki düşüş ahalinin ekonomik durumunun olumsuz yönde değişmesinin bir başka göstergesidir.

Evliya Çelebi’nin söylediği rakamların bir düzeltmesi olması bağlamında bu tarihte derun-ı kalede bulundukları 
açıkça belirtilen 15 mahallenin hane sayısı 443’tür. Bu mahallelerin 1611’deki hane sayıları mufassalda üç mahallenin 
bilgileri yer almamasına rağmen 350’den fazlaydı. Bu tespitler bize kale içinde 2.000 civarında bir nüfusun yaşadığını 
gösterir.

1696’da en çok hane sahibinin bulunduğu mahallelere baktığımızda Sultan Mehmed Han’da 107, Cami-i Umur 
Bey’de 97, Veled-i Kazzaz’da 81, Abdal Mehmed’de 76, Kiremidcizade’de 74, Kayabaşı’nda 69, Koca Naib’de 67 
ve Daye Hatun’da 64 hane sahibi vardır. En az hane sahibinin bulunduğu mahallelerse 4 haneyle Seyyidler, 6 haneyle 
Uçkuzlar, 8 haneyle Karagözler ve 9 haneyle Temenna’dır. Ayrıca İnceğiz, Başçı İbrahim, Şahin Lala ve Veled-i Ab-
durrahman mahallelerindeyse artık herhangi bir nüfus bulunmamakla, bu mahallelerin çevre mahallelerde oturanların 
bağ ve bahçelerini barındırdığı anlaşılmaktadır.

Bursa nüfusuyla ilgili bu gelen bilgilerden sonra gayrimüslimlerin nüfusuna bakılırsa 1611 yılında 10 mahallede 
toplam 52 hane sahibi zımmi bulunmaktadır. Bunların Rum veya Ermeni olup olmadığı belirtilmemekteyse de, isimle-
rinden çoğunun Ermeni olduğu tahmin edilmektedir. 98 hane sahibi Yahudi’yi de eklediğimizde şehirde gayrimüslim 
hane sayısı 150’ye ulaşmaktadır ki, bu bilgilere göre gayrimüslimlerin toplam nüfusu 750 civarındadır. Bu da şehir 
nüfusu içerisinde gayrimüslimlerin oranının  % 3-4 civarında olduğunu gösterir ki, 16. yüzyıl sonları için de durum 
benzerdir.53

Bu tarihte şehirde 22 mühtediyle 5 de Acem olduğunu belirtmek gerekir.

Tablo I. 1611 Yılında Bursa Mahallelerinde İkamet Eden Gayrimüslimler

Mahalle Hane sahibi sayısı

Bilecik 1

Bazar-ı Mahi 5

Demirkapı 11

Sedbaşı 13

Serpınar 1

Azeb Bey 5

Kara Ağaç 4

Murad Han Sani 6

Veled-i Kurd 1

Yahşi Bey 5

Yahudiler 98

Toplam 150

1696 yılına gelindiğinde gayrimüslimler 42 mahalleye dağılmıştı ve toplamda 622 haneydi. Buna Kuruçeşme, 
Veled-i Kazzaz ve Veled-i Saray mahallelerine dağılmış 147 hane Yahudi dâhil değildir. İlk tahrirde gayrimüslimlerin 

sadece Cami-i Umurbey’de bulunmaktadır ki, adı geçen mahalle burası olmalıdır ve yukarıda da tarafımızca bu mahallenin adı kullanılmıştır.
52 Odaların bu şekildeki kullanımıyla ilgili yorum Ergenç’e aittir ve 1573 tahririnde şehirde 808 odanın bulunduğu bilgisini verir. Bkz. XVI. 

Yüzyılın Sonlarında Bursa, s. 112. 1611 defterindeyse odalarla ilgili bir kayda rastlanmamaktadır.
53 Ergenç, XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, s. 115.
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kayıtlı olduğu mahallelerden Serpınar hariç –1696 yılında bu mahallede gayrimüslim yoktur- hepsinde nüfusları art-
mıştır. Bununla birlikte bu 42 mahalleden 22’sinde on ve üzeri sayıda gayrimüslim hane mevcut olup diğerlerindeki 
haneler bir ile yedi arasında değişmektedir. 1696 yılında gayrimüslim nüfusun 3.800 civarında olduğu tahmin edile-
bilir. Ancak gayrimüslim hane sahipleri arasında azımsanmayacak sayıda kadının bulunduğu göz önüne alınmalıdır. 
Buna rağmen bu tarihte şehir nüfusunun % 14’ünün gayrimüslimlerden oluştuğunu söylemek yanlış olmaz.

İlk tahrirde olduğu gibi 1696’da da bunların Rum veya Ermeni olduğu tasrih edilmemiştir. Ancak isimler üzerin-
den yapılan kabataslak bir inceleme çoğunluğunun Ermeni olduğunu göstermektedir. Ermeni nüfusun Bursa’da yüz-
yılın sonuna doğru artması bunların yüzyılın başında Safevi şahı Abbas’ın politikalarının bir sonucu olmalıdır. Onun 
1604-5’ten itibaren Culfa bölgesindeki Ermenileri Isfahan’a göçe zorlaması sonucu yerlerinden olan pek çok Acem 
Ermenisi izleyen yıllarda Osmanlı ülkesine gelmiş, bunlar ipek ticaretiyle uğraşmaları ve zanaatkâr olmaları hasebiyle 
büyük şehirlere dağılmışlardı.54 17 ve 18. yüzyıl defterlerinde karşımıza çıkan ve bir kısım yerleşik Ermenileri ifade 
etmek için kullanılan “Acem Ermenisi” tabiri de bu durumun bir sonucu olsa gerektir.

Bu tarihte gayrimüslimlerin en çok yoğun olduğu mahalle 67 haneyle Kayabaşı’dır. Toplamda 69 hane sahibinin 
bulunduğu mahallede sadece 2 Müslüman kadın ikamet etmektedir. Bunun dışında 68 hanelik Karaağaç’ta 49, 65 
hanelik Hacı Baba’da 43, 97 hanelik Cami-i Umur Bey’de ise 41 hane gayrimüslim oturmaktadır. Nüfusu tamamıyla 
gayrimüslim olan tek mahalle ise 22 hanelik Sedbaşı’dır.

Şehir nüfusuyla ilgili bir başka ayrıntı askeri zümre mensuplarının sayısıdır. 1611 yılına ait defterde askeri zümre 
addedilebilecek kırk iki farklı kategoride 525 kişi mevcuttur. Bunlar nüfus olarak 2.625 kişiye tekabül etmektedir. 
Buradan hareketle bu tarihteki toplam nüfusun % 13-14’ünun askerilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Askeri zümre-
sinde 184 kişiyle yeniçeriler başı çekmektedir. Bunlara 2 yeniçeri kethüdasını da kattığımızda 186 kişi bu kurumla 
alakalıdır. Hemen her mahallede yeniçeri ikamet etmekle birlikte 17 haneyle Kiremidcizade başı çekmekte, 11 ha-
neyle onu Azeb Bey izlemektedir. Yine 37 sipahi, 30 çavuşu ve 10’dan fazla saray görevlisini bu cümleden zikretmek 
gerekir. Bu tarihte camilerde hizmet eden 60 imam, 39 müezzin ve 5 kayyum mevcuttur. Bu sayılara vakf-ı imam veya 
müezzin şeklinde kaydedilmiş haneler dâhil edilmemiştir. Bunlardan başka 53 müderris ile 23 kadı yanında İbrahim 
Paşa Mahallesi’nde oturan Sinan ve Mehmed isimli 2 mazul paşayı, Duhter-i Şeref Mahallesi’nde oturan eski Rumeli 
kazaskeri Karaçelebizade Mevlana Mehmed Efendi’yi, Sultan Mehmed Han Mahallesi’nde oturan mazul Şeyhülislam 
Mevlana Mehmed Efendi’yi ve İmaret-i İsa Bey Mahallesi’nde oturan sabık beylerbeyi Hamza’yı da anmak yerinde 
olur. Buradan anlaşılmaktadır ki, Bursa yüksek dereceli emekli veya mazul askeri zümre mensuplarının ikamet etmeyi 
tercih ettikleri bir yerdir.

1696’ya gelindiğindeyse askeri zümre mensuplarının sayısının dikkat çekici şekilde azalmıştır. Defterde bu ka-
bilden 20 imam, 11 müezzin, 6 kayyum, 4 müderris, 12 yeniçeri, 9 sipahi vs. olmak üzere sadece 69 hane sahibi 
bulunmaktadır ki, bu durum muhtemelen askeri zümre mensuplarının açık şekilde belirtilmemesinden kaynaklanmak-
tadır. Zira 5.000’in üzerinde bir hane sahibinin bulunduğu bir dönemde bunların sayısının bu kadar az olması gerçekçi 
değildir. Bu tarihte Bursa’da ikamet eden meşhur bir isim olarak tek dikkat çekici kişi Hüdavendigar Gazi nam-ı diğer 
Çekirge Hamamı Mahallesi’nde adına rastlanan sabık Veziriazam Çalık Ali Paşa’dır.

Nüfus bahsiyle alakalı son olarak kadınlardan da bahsetmek gerekir. Haim Gerber’in 17. yüzyıl Bursasında ka-
dınların sosyo-ekonomik durumu üzerine yaptığı bir çalışma çok sayıda kadının mülk edindiği ve dükkânlar işlettiği 
gerçeğini ortaya koymaktadır.55 Hakikaten de 1611 yılında hane sahiplerinin 397’si kadınlardı ve bütün hane sahipleri 
arasında % 12’ye yakın oran onlara aitti. 1696’ya gelindiğindeyse kadın hane sahibi 1.451’di ve bu da tüm hane sa-
hipleri arasında yaklaşık % 27’lik bir orana tekabül ediyordu. Üstelik bu tarihte kadınların ciddi şekilde mülk sahibi 
oldukları, haneleri dışında çeşitli dükkân ve han odaları tasarruf ettikleri anlaşılmaktadır.56

SONUÇ

Avarız defterleri halen mahiyeti tam olarak anlaşılamasa da, Osmanlı tarihini karanlık yüzyılları olarak nitelenen 
17 ve 18. yüzyıl iskân ve demografi tarihi için başvurulacak başlıca kaynaklar hüviyetindedir. Bu bağlamda yaptığı-
mız bu çalışma ile 17. yüzyıl Bursa’sına ait ikisi mufassal, ikisi icmal dört defterden hareketle şehrin avarız yükü ve 

54 Şah Abbas’ın Ermenileri Culfa’dan Isfahan’a iskânı hakkında bkz. Ina Baghdiantz-MacCabe, “Princely Suburb, Armenian Quarter or Chris-
tian Ghetto? The Urban Setting of New Julfa in the Safavid Capital of Isfahan (1605-1722)”, Revue des mondes musulmans et de la Méditer-
ranée, No: 107-110, (2005), s. 415-436.

55 Haim Gerber, “Bir Osmanlı Şehri Olan Bursa’da Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsü (1600-1700)”, (çev. Hayri Erten), Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 8, (1998), s. 329-331.

56 Mesela Meydancık Mahallesi’nde Ayşe Hatun’a ait 10 dükkân odası bulunmaktaydı, bkz. BOA, Kâmil Kepeci 2776, 3b. Yine Başçı İbrahim 
Mahallesi’ndeki 24 odadan 14’ü kadınlara aitti, 6b-7a. 
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nüfus yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Avarız defterlerine yansıdığı kadarıyla 17. yüzyılda Bursa’nın 158 mahallesi mevcuttur. Bu takdirce 16. yüzyılın 

son çeyreğine göre yirmi kadar mahallenin ortadan kalktığı ya da diğer mahallelere zam olduğu söylenebilir. Yine 
yüzyılın başında Bursa’yı istila eden Celali şefi Kalenderoğlu’nun yaptığı tahribatın da bu mahallelerin harabatına 
neden olduğu düşünülebilir. Bu durum haliyle şehir nüfusunda azalmaya yol açmıştır. Bunun avarız-hane sayısına 
yansıması ise 3.758’den 2.409’a gerileme şeklinde olmuştur. Şehrin avarız-hane sayısında azalma yüzyıl boyunca da 
devam etmiş, yüzyılın sonuna doğru 904,5’a kadar düşmüştür. Bu düşüşün başlıca nedeni şehir ahalisinin ekonomik 
durumunun bozulması yanında 1683 sonrasında batı cephesinde girişilen uzun ve masraflı savaşların maliyetini karşı-
lamak için avarız türünden vergilerin çeşitlenmesidir. İmdad-ı seferiye, nüzul bedeli, tersane harcı vs. gibi adlarla top-
lanan paralar nedeniyle halkın dara düşmesi karşısında devlet avarız vergisini yeniden gözden geçirmiş ve avarız-hane 
miktarını düşürmüş olmalıdır. Zira yüzyılın başı ile sonu arasında nüfus açısından çok büyük bir fark olmaması bunu 
düşündürmektedir.

Şehrin nüfus durumuna baktığımızda 1611 yılında Bursa’da yaklaşık 20.000 kişi yaşıyorken, bu sayı 1690’ların 
ikinci yarısında 26-27.000 civarındadır. Bu itibarla 17. yüzyıl için şehrin nüfus durumunu 100.000’in üzerinde gös-
teren tahminlerin herhangi bir doğruluğu yoktur. Şehir ahalisinin büyük çoğunluğu Müslüman olup gayrimüslimlerin 
1611’de toplam nüfusa oranı % 3-4 düzeyinde iken 1696’da % 14’lere ulaşmıştır. Bilhassa Yahudi hane sayısı iki 
tarih arasında % 50’den fazla artmıştır ki, bunun sebebi muhtemelen Anadolu’nun diğer şehirlerindeki Yahudilerin 
Bursa’ya gelip yerleşmeleri olmalıdır.

Nüfusla ilgili bir başka tespit imparatorluğun eski başkenti ve önemli bir ticaret şehri olan Bursa’da çok sayıda 
askerinin ikamet etmesidir. 1611’de nüfusun % 13-14’ü askeri zümrelere mensuptur. 1696’da ise bunların hemen 
hepsinin defterde sarih bir şekilde belirtilmemesi nedeniyle tam sayıları tespit edilememekte ama çok sayıda askeri 
zümre mensubunun şehirde bulunduğu anlaşılmaktadır. Askerilerle ilgili bir diğer detay bunların ticaretle uğraştığına 
dair defterlerde yer alan detaylardır.

Şehrin nüfus yapısıyla ilgili dikkat çeken bir başka detay ise hane sahibi kadın sayısının çokluğudur. 1611’de 
toplam hane sahiplerinin yaklaşık % 12’si, 1696’da ise yaklaşık % 27’sini oluşturmaktaydı. Üstelik bunların çoğunun 
mülk sahibi olduğu ve ticaretle uğraştığını yine defterlerden anlamaktayız.

Sonuç olarak şunu ifade etmek gerekir ki, Bursa’ya ait biri yüzyılın başına, diğeri sonuna doğru tarihli iki mu-
fassal defterin diğer bölgelere ait defterlerden bir takım farkları bulunmakla birlikte halen aydınlatılmaya muhtaç 
yönleri mevcuttur. Bunların tam olarak ortaya konulması hem avarız defterlerinin niteliğinin hem de Bursa şehrinin 
17. yüzyıldaki demografik yapısının anlaşılmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda söz konusu defterlerin en 
kısa zamanda neşrini gerçekleştirmek öncelikli hedefimizdir.

ÖZET

Avarız vergisi, 16. yüzyılda çoğunlukla seferdeki ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için aynî, nakdî veya bedenen 
hizmet şeklinde Müslüman ve gayrimüslim reayadan hane başına tahsil edilen bir vergiydi. Başlangıçta olağanüstü 
hallerde alınan bu vergi, 16. yüzyılın sonlarına doğru devletin doğuda ve batıda giriştiği uzun savaşların merkezî 
hazinenin yükünü arttırması nedeniyle her yıl düzenli olarak toplanan yıllık arızî bir vergi haline gelmiştir. Bu du-
rum Osmanlı maliyesinin avarız vergisinin kapsamı ve tarh usullerinde bir takım değişiklikler yapmasına yol açmış, 
muafiyetlerin kapsamı daraltılarak vergi mükelleflerinin sayısı mümkün olduğunca arttırılmıştır. Buna paralel olarak 
avarızın tespiti ve taksimi için tahrirler yapılmaya başlanmıştır. Söz konusu tahrirlerin sonuçlarını ihtiva eden defter-
lerin içerdiği veriler itibarıyla Osmanlı iskân ve demografi tarihi açısından taşıdığı kıymet, tarihçilerce klasik tahrir 
defterlerine nazaran çok daha geç anlaşılmıştır. Ancak bu defterlere ilgi 2000’li yıllarda gittikçe artmaya başlamış ve 
avarız defterlerinin başlıca kaynak olarak kullanıldığı bölgesel demografi ve iskân tarihi araştırmaları yaygınlaşmıştır. 
Bu durum avarız tahrirleri ve defterlerinin meselelerine cevap bulunması yanında Osmanlı demografisinin karanlık 
yüzyılları olarak nitelenen 17-18. yüzyıllarla ilgili bir takım bilgilerin elde edilmesine olanak sağlamıştır.

Bu makalede Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde çeşitli tasniflerde tespit edilen Bursa şehri ile alakalı avarız tahrir 
defterleri hakkında bilgi verilecek, ardından bu defterlerden hareketle Bursa şehrinde avarız uygulaması ve şehrin 17. 
yüzyıldaki avarız yükü üzerinde durulacaktır. Ardından yine söz konusu defterlerden hareketle şehrin nüfus yapısının 
tespitine çalışılacaktır. Bu hususlar ortaya konulmaya çalışırken aynı zamanda avarız defterlerinden kaynaklı sorun-
lara da değinilecektir.

Anahtar Kelimeler: Avarız vergisi, Bursa, avarız tahrirleri, 17. Yüzyıl, demografi
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DİJİTAL ÇAĞDA BİLGİNİN GÜVENİLİRLİĞİ İLKELERİ 
ÇERÇEVESİNDE KURUMSAL ARŞİV VE BELGE YÖNETİMİ 
STRATEJİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Özgür KÜLCÜ*

Kurumsal Yaşamın Temel Dinamiği Olarak Bilgi, Bilginin Güvenliği ve Güvenilirliği

Bilgi; iletişim, doğrulama ya da karar verme kaynağı olarak üzerine kayıtlı olduğu araç ya da sistemle birlikte  
kurumsal iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçasına dönüşmüştür. Bu çerçevede bilgi hizmetleri sadece bilgi merkezlerinde 
değil kurumsal yaşamın her anında tanımlanmaya başlanmıştır. Kurumsal yapılarda bilgi ve bilgi sistemlerine dönük 
temel beklentilerden birisi güvenlik ve güvenilirliktir. Bilgi güvenliği ve güvenilirliği genel olarak; bilginin gizliliği 
(confidentiality) ve bütünlüğü  (integrity,) korunması, etkin biçimde kullanılabilirliği (availability-içerdiği bilginini 
kayıtlı formunu, onaylarının), kanıt niteliği (authentication) ve inkar edilememe (non-repudiation) konularını kapsar. 
Bilgi güvenliği bilginin kendisi, yer aldığı medya/form yapısı, taşınması ve transferi ile depolanması ve erişimini 
sağlayan  basılı ve elektronik sistemleri içerisine alan geniş bir çerçevede ele alınmak durumundadır. Elektronik or-
tamlarda gizliliğin, sabit ortamlar ya da ağ üzerinde tanımlanması gerektiği üzerinde de durulmaktadır (Fussell, 2005). 
Bu noktada yüksek güvenlikli şifreleme bir çözüm olarak kullanılabilmektedir. Bu kapsamda elektronik ortamda bilgi 
güvenliği ile ilgili aşağıdaki unsurlar ön plana çıkmaktadır:
• Erişilebilirlik, bilgiye istenilen kapsamda zamanında erişimle ilgilidir. İş süreçlerinde bilgi ve belge kaynakları-

nın zamanında oluşturulması, gönderilmesi, erişilebilmesi ve belirlenen zamanlarda ayıklanması, imhası ya da 
ayıklanması bu kapsamda düşünülmelidir. 

• Kayıt (log) tutma ve hesap verebilirlik  (accountability), bilgi sistemlerinde işlemler daha sonra izlenebilmek için 
kayıt altına alınmaktır (Marcinkowski- Stanton, 2003). Kullanıcının şifresini yazarak sisteme girmesi, sistem 
üzerinde yaptığı tüm işlemler ve geçirdiği sürelerin kayıt altına alınması sisteme güven, izlenebilirlik, hesap 
verebilirlik ve denetim için son derece önemlidir. 

• Kimlik tespiti (authentication), gizli ya da erişimi sınırlı alanlarda işlemlerin yürütülebilmesi için gerçekleştiril-
mektedir. Şifreler ve özel parolalar yanında biyometrik uygulamalar aracılığıyla yapılabilmektedir.

• Güvenirlik: Bilgi sistemlerinden beklenen davranış ile elde edilen sonuçlar arasındaki tutarlılığı tanımlamaktadır 
(Marcinkowski- Stanton, 2003). Örneğin cihazın çalıştığı zaman dilimi ile çalışması gereken zaman dilimi kıyas-
lanarak cihazın güvenirliği ortaya çıkarılabilmektedir. 

• İnkâr edememe: e-İmza ya da benzeri yasal olarak kabul edilen platformlar üzerinde yürütülen ve kanıt niteliğin-
de olan her türlü uygulamayı içerisine alır. Bu bileşenle, ne gönderici alıcıya bir mesajı gönderdiğini, ne de alıcı 
göndericiden bir mesajı aldığı inkâr edebilir (Tekerek, 2006, s.133-134).
Bilgi güvenliğinin teknik ve sistematik yönü kadar, süreçlerde yer alan insan faktörü ve buna ilişkin güvenlik 

açıklarının da göz önüne alınması gerekir. İnsandan kaynaklanabilecek sızıntı ve tahrifatın önüne geçebilmek için 
yetkilendirmeler (autorization), sorumluluk ve hesap verebilirlikle  (accountability) ilgili düzenlemeler, erişim de-
netimi (access control), güvenilirlik (reability) kriterleri ile emniyet (safety)  unsurlarının tanımlanması, tanımlanan 
unsurların idari ve yasal düzenlemelere dönüştürülmesi, süreçlerin her aşamasındaki işler ile bu işlerde görevli perso-

* Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
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nelin görev/iş tanımlarının yapılması gerekmektedir. Bu unsurların bir veya birkaçının eksikliği, güvenlik boyutunda 
aksamalara neden olabilmektedir (Canbek, 2006, s.170).

Bilgi güvenliği bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğinin sağlanmasını kapsamaktadır (TS-ISO/IEC 
27001, 2013). Bilgi güvenliği kapsamında bilginin 4 temel özelliğini oluşturan format, kategori, yaşam döngüsü ve 
sınıflama (güvenlik durumuna göre; çok gizli, gizli, kısıtlı, halka açık bilgi  (Da Veiga ve Martins, 2015, s. 245) göz 
önüne alınmak durumundadır. Yine bilginin gizlilik derecesinin tanımlanması güvenliği için ön koşul olarak düşünül-
mek durumundadır. Kurumsal ve kişisel bilgi varlıklarının karşı korunabilmesi  (Kocamustafaoğulları, 2013, s. 7) için 
kurum içerisinde  teknik ve yönetimsel önemler alınabileceği gibi dünya genelinde ISO-27001 adıyla bilinen ve ise Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından TS ISO/IEC 27001 “Bilgi teknolojisi-Güvenlik teknikleri-Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemleri-Gereksinimler” adı altında yayımlanan temel standart da uygulanabilir. Standart “bilgi güvenliği yönetim 
sistemi” ile bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini, risk yönetimi adımları çerçevesinde tanımlayarak sistem 
güevnliğinin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelir (TS ISO/IEC 27001, 2013). Ancak unutulmamamsın gereken temel 
konu bir organizasyonun en güçlü ve en zayıf halkasını çalışanların oluşturduğudur. Yapılan araştırmalar çalışanların 
bilinçli olarak ya da ihmal nedeniyle yarattığı güvenlik açıklarının, organizasyonlar en temel güvenlik açığı olduğını 
ortaya koymaktadır (Van Niekerk  ve Von Solms, 2010, s. 477).

Güvenlik Politikaları

Güvenlik politikaları bilgi güvenliği çalışmalarında, faaliyetlerinde uygulanacak esas ve usulleri belirler. Bu poli-
tikalar kurumun üst düzey yöneticileri tarafından desteklenmesi ve çalışanlar tarafından benimsenmesi gerekmektedir. 
Güvenlik politikaları kurumların kimliklerine, misyon ve vizyonlarına göre farklılık gösterse de temelde aynı amaca 
hizmet eder. Çalışanın sorumluluklarını, kontrol mekanizmalarını geliştirmek bu amaçlaırn başını çekmektedir. Bu 
çerçevede organizasyonlarda aşağıdaki adımlardan oluşan bir güvenlik politikası döngüsünün tüm iş süreçlerine ayrı 
ayrı uyarlanmasında yarar vardır. 

Şekil 1. Güvenlik politikası döngüsü (Tekerek,2008,s.135)

Güvenlik çalışmaları tüm dünyada önem teşkil eden yaşam döngüsü ile modellenmektedir. Bilgi güvenliği yöl-
netiminde kabul görmüş yaklaşımlardan biri olan CERT (Computer Emergency  Response Team) tarafından önerilen 
güvenlik yaşam döngüsü aşağıdaki şekildedir

Şekil 2. CERT  güvenlik yaşam döngüsü (Tekerek,2008,s.135)
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Kurumsal Arşiv ve Belge Yönetimi Sistemleri ve  Güvenlik

Belgeler kurumlarda resmi iletişimi ve kurum içi bilgi alış verişini sağlayan, geriye dönük uygulamalara ışık tu-
tan, idari, yasal denetim ve doğrulama uygulamaları için kanıt niteliği taşıyan, yönetimin kararları için gerekli bilgiyi 
bulunduran, içeriği ve form yapıları önceden belirlenmiş dokümanter kaynaklardır (Külcü , 2016, s.254).

Kurumsal işlemlerin resmi yüzünü oluşturan belgelerin basılı ve elektronik ortamda etkin yönetimi kurumsal bil-
gi güvenliğinin temelini oluşturur. Bu kapsamda belge üretiminin denetim altına alınması, belgelerin elden geldiğince 
hızlı ve doğru biçimde ilgili alanlara ulaştırılması, belge dosyalama ve kodlama işlemlerinde gereksinimler ve geliş-
tirilen uygulama örneklerine uyumlu çalışmaların yürütülmesi, belge alıkoyma şemalarının geliştirilmesi ve belge 
koruma, saklanmasına gerek olmayan belgelere yönelik ayıklama ve imha planlarının hazırlanmasını ve kalıcı arşiv-
lemeye dönük aşağıdaki bileşenlerden oluşan bir sistemin geliştirilmesi gerekmektedir (Külcü, Çakmak, Özel, 2015).

Şekil 3. Kurumsal belge yönetimi etkileşimleri (Zawiyah ve Chell, 2002, s.55).

Elektronik ortamda belgeler daha hassas niteliktedir. Bu yapıları nedeniyle uygun biçimde yönetilmezlerse basılı 
ortamdan çok daha ciddi sorunlarla karşılaşılması söz konusu olabilmektedir. Belgelerin elektronik ortamda üretimi, 
dosyalanması, transferi, arşivlenmesi ve ayıklanmasına dönük programların oluşturulması, gerekli yazılım ve dona-
nım alt yapısının sağlanması ve güvenliği ile ilgili koşulların titizlikle ele alınması gerekmektedir. Geleneksel olarak 
belgelerde özgünlük kontrolü imza, damga, tuğra, mühür kontrolü ile yapılabilmektedir. Yine Tebligat Kanunu’na 
göre her belgenin üretimi aşamasından itibaren transferi sırasında uğradığı her durakta ayrı bir nüshasının saklanması 
temelde doğrulama içindir. İç tutarlılık kontrolü de belgelerin özgünlüğünün ortaya konulmasında başvurulabilecek 
araçlar arasındadır. Elektronik belgeler için ek olarak elektronik imza ve zaman damgası doğrulama süreçlerinde kul-
lanılabilmektedir. Yine üçüncü parti saklayıcı kuruluşlar (yetkilendirilmiş kamu ve özel kuruluşlar ve noterler gibi) 
doğrulama süreçlerinde yer alabilmektedir. 

Belge yönetimi programları geliştirilirken öncelikle var olan sistemin ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılmak 
durumundadır. Şekil 4’da yer aldığı gibi belge üretimine neden olan tüm iş süreçlerinin analizi bu süreçte kullanılab-
cak belgelere karar verilmesi, kurumsal iş akış süreçlerinde belgelerin yaşam döngüsünün tanımlanması, tanımlanan 
süreçlerin yazılı ve yaptırım gücü olan politikalara dönüştürülmesi gerekir. Kurumsal belge yönetimi uygulamala-
rında uyum ve eşgüdüm son derece önemlidir. Aynı iş süreçlerinde kullanılacak belge formları, belgelere verilecek 
dosya numaraları, transfer süreçleri, gizlilik ve erişilebilirlik ile ilgili düzenlemelerin farklı birimlerde benzer biçimde 
yürütülmek durumundadır. Böylece iş süreçlerinde tutarlılık ve erişim etkinliği artırılabilmektedir. Belge yönetimi 
sistemlerinde bilgi ve belge kaynaklarının güvenilirliği, işlemlerde tutarlılık, hesap verebilirlik, inkar edememe gibi 
bilgi güvenliğinin temel ilkeleri de karşılanabilecektir. 
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Şekil 4. Belge yönetim sistemlerinin tasarımı ve uygulanması (Brumm, 2005, s.32)

Kurumsal Bilgi ve Belgenin Etkin Yönetiminde  Standartlaşma ve Bilgi Güvenliği İlkeleri

Bilgi teknolojilerinin tetiklemesiyle üretilen bilgi miktarının geçmiş yüzyıllarla karşılaştırılmayacak ölçüde artış 
göstermesine rağmen karmaşıklaşan bilgi yığınlarına erişimin geçmişten daha güç olması ilginç bir ironiyi oluştur-
maktadır (Duranti, 2000, s.10; Runardotter, 2007, s.3). Giderek çeşitlenen bilgi kaynakları ve belgesel yapılar sorunla-
rı da aynı ölçüde karmaşıklaşmaktadır (Runardotter, 2007, s.3). Dijital ortamda belgelerin korunması ve yönetimi yeni 
yaklaşımların ve standartların geliştirilmesini gerekli kılmıştır. 1980’li yılların sonlarından itibaren kuramsal ve uygu-
lamalı boyutta tartışılan konu önemini artırarak sürdürmektedir (Bearman, 1994; Duranti, 2001; Upward, 2000; Reed, 
2005). AS 4390 (Avustralya belge yönetimi standardı) ile başlayan (McLeod, Hare ve Johare, 2004), ISO 15489 (Türk 
Standartları Enstitüsü 2007a) ile gelişen belge yönetimi alanında standartlaşma çalışmaları, zamanla Dod 5015.2 
(Dod 5015.2, 2008) ve MoReQ (European Union, 2008) standartları ile elektronik belge yönetimi uygulamalarında 
karşılaşılan sorunları aşmaya ve bu alanda gerekli alt yapıyı oluşturmaya yönelmiştir (Blazic, 2007, s.1; Kunis, 2007, 
s.191). Ülkemizde TSE 13298 koduyla 2007 yılında yayımlana ve son revizyonu 2015 yılında yapılan Elektronik 
Belge Yönetimi Standardı kurumlarda üretilen ve/veya üretilmesi muhtemel elektronik dokümanların belge niteliğinin 
korunabilmesi için gerekli kriterleri ortaya koymaktadır (Türk Standartları Enstitüsü, 2015). 

Elektronik Ortamda Belgelerin Özgünlüğü ve Güvenilirliği Üzerine InterPARES Projeleri 

Kurumsal elektronik bilgi ve belge yönetimi sistemlerinin etkililik ve  verimliliğe katkıları yanında yeni ortamın 
kırılganlıklarına dikkat çekilmektedir. Dijitale içerik için özellikle uzun dönemli koruma, erişim ve güvenlik konula-
rında basılı ortamdan çok daha fazla çabanın harcanması gerektiği bilinmektedir. Konuya ilişkin her geçen gün gelişen 
teknolojinin sunduğu olanaklara karşın endişelerin tümüyle ortadan kaldırıldığını söylemek zordur. Öte yandan geriye 
dönük verilere erişimde teknolojik eskime bir diğer önemli sorun kaynağıdır (Information and Records Survey, 1997, 
s.2; InterPARES 2 Project 2007). Örneğin delikli kartlara, manyetik bantlara ya da giderek kullanımı ortadan kalkan 
bilgisayar disketlerinde kayıtlı bilgiye ileride nasıl erişilebileceği literatürde tartışılmaktadır (Duranti, 2001; InterPA-
RES Project, 2008). Yapılan bir çalışmada,1960’larda manyetik teyplerin kullanılmasından bu yana 1000’in üzerinde 
farklı dijital formatın kullanıldığı, bunların kullanım sürelerinin 10 yılı geçmediği ve her iki yılda bir yeni bir formatın 
devreye girdi belirlenmiştir (InterPARES 2 Project 2007; Stanescu, 2004, ss.10-11). Lyman ve Varian  (2000) günü-
müzde kurumlarda üretilen elektronik belgelerin yaklaşık %55’inin CD, DVD, hard disk ya da taşınabilir depolama 
ortamlarında tek depolama ortamında saklandığını dile getirmektedirler. Kurumsal belge yönetim programları dışında 
kalan belgesel değere sahip bu kaynakların sisteme dâhil edilmesi, elektronik belge yönetimi alanında bir diğer önemli 
sorunu oluşturmaktadır (McLeod, Hare ve Johare, 2004). Bu sorunlar üzerine güncel tartışmalar devam etmektedir 
(InterPARES Project, 2008, InterPARES Trust, 2017). Doğal afetler ya da yangın tehlikesinden çok daha tehlikeli 
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görülen değişen sistemler ve formatlara karşı önlemlerin alınması önemli görülmektedir. 
Elektronik ortamda belgelerin özgünlüğü ve sayısal objelerin bütünlüğünü tanımlamak amacıyla (Boudrez, 

2007) birincisi 1998 yılında başlatılan (InterPARES, 2016) ve  halihazırda dördüncüsü yürütülmekte olan (2013-2018) 
(InterPARES Trust, 2017) InterPARES projeleri (International Research on the Preservation of the Authentic Records 
in Electronic System; Elektronik Sistemlerde Belgelerin Özgünlüğünün Korunması Üzerine Uluslararası Araştırma 
Projesi) temel olarak elektronik sisitemlerde kurumsal bilgi ve belgelerin özgünlüğü, güvenilirliği, usun süre korun-
ması ve erişilebirliğini sağlamaya dönük sistem ve yaklaşımlar geliştirmeye yönelmiştir (InterPARES Authenticity 
Task Force, 2002, ss. 2-3). Bir belge onu üreten tarafından tanımlandığı gibi üretilebilir ve ilgili kişiye iletilebilirse 
özgündür.  Bütünlük ise belgelerin iletilmek istenen kişiye değiştirilmeden özgün formatıyla iletilebilmesini ifade 
etmektedir (Boudrez, 2007). Öte yandan geçmişte belgelerin kaydedildiği ortamın (kağıt vb.) korunması içeriğin de 
korunmasını sağlamaktaydı. Darlington ve Pearce (2003) 1986 Domesday Projesi (1986 Domesday Project) çıktılarını 
örnek göstererek, elektronik ortamda aracın (media) korunmasının (DVD, taşınabilir disk vb.) otomatik olarak içer-
diği mesaja erişimi sağlamadığını göstermiştir. Bu çerçevede elektronik belge yönetimi uygulamaları geliştirilirken 
kapsamlı çözümlerin düşünülmemesi, sadece işe yönelik bilgilerin kaybına değil kurumsal hafızanın da zarar görme-
sine yol açabilmektedir (Külcü, 2009; Sundberg, 2007, s.37).

Bilgi ve Belge Kaynaklarının Korunması ve Dijital Kürasyon (Digital Curation) Stratejilerinin  Geliştirilmesi

Dijital kürasyon (digital curation)  genel olarak, dijital bilginin varlığının sürekliliğinin sağlanması, teknoloji 
eskimesine karşın erişim kesintisiz sunulabilmesi, bilgi içeriğinin, kapsamının özgünlük ve güvenilirliğinin garanti 
altına alınması (Runardotter, 2007;  Ruusalepp,  2005) konularını kapsamaktadır. Dijital koruma kapsamında da ele 
alınan ilgili başlıklar üzerine yaklaşımlar geliştirmek bilgi ve belge yönetimi alanında çalışmaların önemli çalışma 
alanlarından birisidir. Dijital kürasyon, bilgi sistemlerine dönük çalışmaların bir parçası olduğu kadar idari, mali, 
yasal ve sosyal boyutları ile ele alınması gereken bir konudur (Lavoie ve Dempsey, 2004). Dijital kürasyon sadece 
teknik boyutuyla ele alınmamalıdır. Bilgi sistemlerini etkileyen tüm unsurlar dijital kürasyon kapsamında düşünülmek 
durumundadır. 

Sürekli değişen donanım, yazılım ve depolama ortamları ile tehditler dijital koruma kavramının önemini artır-
mıştır. Bu çerçevede aşağıdaki başlıklarla ilgili yol haritalarının, B planlarının ve kurumsal politikaların oluşturulması 
gerekmektedir: 
• Depolama ortamı, veri taşıyıcı sorunu ve donanımın ve yazılımın eskimesi 
• İçeriğin tamamının ya da  içeriği tanımlayan bilgilerin kaybolması
• İç ve dış çevreden kaynaklanan saldırılar
• Ekonomik zorluklarla korumanın sürekli kılınamaması
• Kurumsal algıdaki değişimler
• Doğal afetler (Özbağ, 2010)

Dijital kaynakların korunması ve  dijital kürasyon uygulamaları kapsamında, belgelerin üretim aşamasında ya-
şam döngüsündeki tüm süreçleri içine alacak biçimde tanımlanmasını gerektirmektedir. Kurumsal bilgi sistemleri 
kapsamında dijital kürasyon uygulamaları geliştirilirken aşağıdaki sorunların yanıtlanması gerekir (Beagrie, 2006, s.3; 
Walters ve Skinner, 2011, s.5; Watry, 2007, s. 44):
• Hangi içeriği kim nasıl üretecek, onaylayacak ve gönderecek
• İçeriğe kim hangi yetkiyle erişebilecek
• İçeriğin ayıklanması, saklama koşulları, korunması ve güvenliği nasıl sağlanacak

Bu çerçevede geliştirilecek yazılım ve donanımın gereksinimleri karşılaması son derece önemlidir (Aydın ve 
Özdemirci, 2011, s. 116). Ancak içeriğin üretiminden uzun süre korunmasına bütün süreçleri içerisine alan sistematik 
programlar geliştirilmeden yazılım ya da donanım olanaklarının tek başına çözüm üretmesi mümkün görünmemek-
tedir. 

Dijital sistemlerde bilgi ve belge kaynaklarının yönetimi ve korunması, geleneksel yaklaşımları çeşitli düzeyler-
de etkilemektedir. Örneğin belge yönetimi yaklaşımlarının temel aldığı “yaşam döngüsü” (life cycyle)  kavramı yerini 
belgelerin sürekliliği (records continuum) yaklaşımına bırakmaya başlamıştır. Bu kapsamda dijital koruma önemli bir 
belge yönetimi unsuru haline dönüşmektedir. Geleneksel yaşam döngüsü yaklaşımı lineer olarak belgelerin üretimi, 
düzenlenmesi ve ayıklanması sürecinde belge işlemlerini tanımlarken, belgelerin sürekliliği yaklaşımında belgeler 
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aynı anda birden fazla ortamda ve farklı koşullarda tanılanabilmektedir (McKemmish, 2001). Belgelerin sürekliliği 
yaklaşımında belgeler sürekli ‘olma’ halindedir. Yaşam döngüsü yaklaşımında birbirinden ayrılmış görevlerle tanım-
lanmış bilgi sistemi uzmanı, belge ve arşiv idarecileri yeni koşullarda belge koruma sistemi içerisinde iç içe tanımlan-
maktadır (Reed, 2000).  Belgelerin sürekliliği yaklaşımı dört temel yaklaşımı gerektirmektedir:
• Bilgi sistemleri, belge ve arşiv yönetimi kapsamında tek bir belge kavramının kabul edilmesi.
• Belgelerin niteliğini belirleyen unsurların fiziksel özelliklerinden çok mantıksal (logical) özellikleri olması.
• Kurumsal sosyal ağlar ve iş süreçleri ile belge koruma (recordskeeping) sistemlerinin entegrasyonu
• Belge ve arşiv yönetimin uzmanlığının kurumsal bilginin organizasyonundan sorumlu kılınması (Upward, 1998; 

Runardotter, 2007, s.73).

Şekil 5. Belgelerin Sürekliliği Modeli (Külcü, 2010, s.293;  Upward, 2000, s. 123). 

Şekil 5’te kimlik, kimin ne yaptığı (belgelerde tanımlanmaktadır), burada bulunan geçmiş ve kanıt izleri bilginin 
nasıl depolandığı bilgilerini içermektedir. Kanıt niteliği eylemlerin izlerini; iş sürecinde kullanılabilme, aktivitele-
rin ürünü olarak belgelerle ilgili kurumsal işleri tanımlamaktadır. Belge koruma taşıyıcıları belgelerin depolandığı 
araçları tanımaktadır. Model içerisinde belgeler aktivitelerin sonunda yer almaktadır. Model içerisinde en aktif çalış-
malar üretim aşamasında gerçekleştirilmektedir. Üretilen ve sağlanan belgelerin metadata tanımlamaları bu aşamada 
gerçekleştirilmektedir. Diğer aşamalarda belgeler, sürecin gerektirdi ortamlara aktarılmakta ya da arşivlenmektedir 
(Runardotter, 2007, ss.19-21; Upward, 2004).

Belgelerin sürekliliği modeli aynı zamanda bir sosyal sistemi de tanımlamaktadır. Çalışanları ile birlikte tüm 
organizasyon model içerisinde yer almaktadır. Model uygulandığında kurumun kendi dinamikleri sisteme entegre 
edilebilmektedir (Reed, 2000). Kurum içerisinde üretilen ya da sağlanan belgelerin niteliği ve konumu değişken-
lik gösterebilmektedir. Sosyal ağlar yardımıyla belgeye erişim zaman ve mekândan bağımsız hale gelebilmektedir. 
Belgelerin sürekliliği yaklaşımı kurumsal bilgi ve belge uygulamalarına yeni olanaklar sunmaktadır.  Belge ve arşiv 
yöneticilerinin bu araçların seçimi ve kullanımı üzerine yeni yaklaşımlar geliştirmeleri beklenmektedir.  Bu kapsamda 
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dijital belgelerin uzun süre korunması belge ve arşiv uzmanları kadar kurumun ve kurumda görevli personelin ortak 
konusu olarak algılanmak durumundadır. Örneğin kurumsal değere sahip e-postayı alan ilgili kişinin bunu kurumun 
ortak hafızası niteliğindeki arşivleme sistemine yükleme sorumluluğu bulunmaktadır (ICA, 2005;  Runardotter, 2007, 
s.74). Yeni koşullarda bilgi ve belge yöneticilerinin görev tanımlarını birbirinden ayırmak giderek güçleşmektedir 
(International Council on Archives, 2005; McKemmish, 2001; Reed, 2000). 

Günümüzde yer olarak arşivlerin önemi giderek azalmaktadır. Artık arşivler her zaman her yerden, farklı sistem-
ler ya da formatlardan erişilebilen ortamlara dönüşmek durumundadır. Arşivleme yerini depolamaya arşiv uygulama-
ları da dijital koruma uygulamalarına dönüşmeye başlamıştır. Bu kapsamda politika üretemeyen, gerekli altyapı yatı-
rımlarını gerçekleştiremeyen kurumların kurumsal işlerinde ciddi risklerle karşı karşıya kalmaları yanında kurumsal 
geçmişlerini yitirme tehlikesi içinde olacaklardır (Runardotter, 2007, ss.76-78).

Bilgi Sistemlerinde Farklılaşan Yönüyle İstihbarı Bilgininin Güvenliği ve Korunması 

Kamusal sistemlerde bilgi kaynakları çalışma içerisinde yer aldığı gibi tanımlanmış kategoriler içerisinde yöneti-
lirler. Bu kapsamda bilginin gizliliği, bağlı olduğu iç süreçlerinin hassas yapısına bağlı olarak tanımlanmak durumun-
dadır. Bu süreçlerden farklı olarak istihbarı bilginin üretiminden, kullanımına, depolanmasından güvenliğine ayrı bir 
kategoride değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki bilgi genellikle istihbarat örgütlerinin faaliyetlerinin bir 
parçası olarak üretilir ve kullanılır (Aydın, 2010, s.84 ). İstihbari bilgi yönetiminin kaynaklardan bilgi akışının sürekli 
olması ve kimi zaman oluşan bilgi kirliliğinden ötürü oldukça zor olduğu üzerinde durulmaktadır. İstihbarı bilgide 
güvenilirlik kriterleri beş kategoride değerlendirilmektedir Bunlar; 
• Sorgulamadan inanmama, 
• Otoriteden gelen bilgiye inanma, 
• Rasyonalist yaklaşım, 
• Derinlemesine gözlem ve 
• Bilimsel yöntemlerin kullanımı şeklinde özetlenmektedir. 

Bu kapsamda veri, haber, bilgi,  istihbarat dörtlüsünü iyi tanımlaması gerektiği üzerinde durulmaktadır (Özdağ, 
2008, s.313-323). Bilgi savaşı hedef yapıdaki doğru bilgiyi elde edebilme ve gerçekleri gizleme savaşı olarak tanım-
lanmaktadır (Crawford, 1997, s.1). Karşılaşılması muhtemel tehditler olarak da; 
• Bilginin tamamen veya kısmen açığa çıkarılması, 
• Gizlice dinleme, 
• Bilginin kasıtlı veya kaza sonucu değiştirilmesi, 
• Kimlik taklidi, 
• Yetkisiz kullanım ve 
• Verilen servisin veya yapılan işlemin inkarı şeklinde olabilmektedir (TÜBİTAK, 2013).

İstihbarat örgütlerinde başarılı bir bilgi yönetimi sağlamanın yolu ulusal  düzeyde bir bilgi ve belge yönetimi 
sisteminin kurulmasından geçmektedir. Ulusal güvenliği sağlamak, suçları önlemek, terör ve organize suçlarla müca-
dele etmek, kamu düzeninin sağlanmasına yardımcı olmak, delil toplamak, yabancı hükumetlerin hâkimiyet kurmak 
amaçlı toplumsal ve sosyal yönlendirmelerine karşı koymak maksadıyla istihbarat örgütlerinin bilgiye, bu bilgiyi 
doğru biçimde ve doğru zamanda almak için ise kurumsal ve ulusal bilgi yönetim sistemine ihtiyacı söz konusudur 
(Aydın, 2010, s.89). 

Bir istihbaratçının deneyimi, yetenekleri kadar iyi bir bilgi yönetimi sisteminden faydalanmasının elini güçlendi-
receği üzerinde durulmaktadır. Özdağ, istihbarat akış formatını şu şekilde sıralamıştır;
• İstek veya sorunun tespiti, 
• ihtiyaçların tespiti ve çalışma planının yapılması,
• Veri, malumat ve bilgi toplama sürecinin başlaması,
• Toplanan veri, malumat ve bilginin karşılaştırılarak, güvenilirliğinin test edilmesi ve doğrulanarak düzenlenmesi,
• Yeterli bilgi olup olmadığının kontrolü; yoksa yeterli bilgi için aramaya ve tasnife devam edilmesi, yeterli bilgi 

olması durumunda,
• Veri, malumat ve bilginin analizin entegrasyon, analiz ve sentezinin yapılarak yorumlanması,
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• Ortaya çıkan istihbaratın üste aktarılması ve gözden geçirilmesi,
• İstihbaratın siyasal karar alıcıya verilmesi (Özdağ, 2008, s.355-356).

Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı’nda istihbarat çarkı, istihbarat ihtiyaçlarının tespiti ve toplama çalışmala-
rının yönlendirilmesi, haberlerin toplanması, haberlerin işlenmesi (değerlendirilmesi), istihbaratın yayımı ve kullanıl-
ması şeklinde sıralanmaktadır. Sıralanan bu unsurlar planlama ve yönlendirme, toplama, geliştirme, analiz - üretim ve 
yayma başlıklarında toplamaktadır (MİT, 2015).

Dijital Çağda Bilginin Oluşumu, Güvenliği , Korunması ve Erişilebilirliği İlkeleri

Çalışma kapsamında değerlendirilen kurumsal bilgi ve belge yönetimi sistemlerinde yer alan içeriğin 
etkili kullanımı, yönetimi ve korunması için aşağıda ayrıntıları tanımlanan başlıklarda stratejilerin geliştirilmesi 
gerekmektedir. 

Kanıt (evindence)  niteliği, özgünlük, doğruluk ve güvenilirlik

Elektronik ortamda belgelerin kanıt niteliğini sürdürebilmeleri için dijital imza ve çoklu imza özeliklerinin ta-
nımlanması. Belgelerin özgünlüğü elektronik enformasyonla yakından bağlantılıdır. Elektronik ortamda özgünlüğü 
geçerli kılmak için çaba harcanması gerekmektedir (Duranti, 2001, s.271). Bir bilgi kaynağının özgünlüğünün ortaya 
koyan temel bileşen içerdiği verilerin birinci el kanıt niteliğine sahip olmasıdır. Bu noktada belgeler için üretildiği or-
tam, format ve imza özellikleri özgünlük koşulları arasındadır. Bilgi ve belge kaynaklarının özgünlüğünün sağlanabil-
mesi ve korunabilmesi için üretimi, düzenlenmesi, transferi, erişimi ve korunması ile arşivlenmesine dönük sistematik 
uygulamaların izleniyor olması ve ilgili konularda standart uygulamaların yapılmasına gerekir  (Electronic Records 
Management and Archives Management Policy, 2003.

Belgelerin doğruluğu içerdiği bilginin doğrulanabilir olması ile yakından ilintilidir. Örneğin kimlik belgelerinin 
doğulama kaynağı dayanak verisi olarak  nüfus verileridir. Belgeler genelde kütük verilerine (registry files) dayanan 
bilgiler içerirler. Örneğin bir diploma belgesinin doğruluğu diploma numarası ile erişilebilen öğrenci dosyasında yer 
alan transkript bilgilerine dayanarak ortaya konulabilir. Bu noktada belgelerin doğruluğunu (accuracy) ortaya koyan 
kaynak ile belge arasında doğrusal bir ilişkinin tanımlanması gerekir. Belgeler doğrulanabildikleri sürece geçerlidirler 
(Duranti, 2003). Güvenilirlik ilgili olay için belgenin geçerliliğini tanımlamaktadır. Örneğin belgenin içeriğine duyu-
lan güvenin sağlanması (Duranti, 2000). 

Bütünlük 

Belgeler genelde başka belgelerle ilgilileri ya da kendisine ait ekleri ile bir bütün olarak ele alınmak durumun-
dadırlar. Bir üst yazıya dayanak olan eklerin eksikliği yazının tümünün geçerliliğini sorgular duruma düşürebilir.  
Bunun için belgelerin özellikle transferi ve arşivlenmesi aşamalarında dosya bütünlüğünün ve provenans ilişkilerinin 
korunması gerekir. (Duranti, 2003). TS 13298 Standardına göre de elektronik bilgi sistemlerinde belgeler; entelektüel, 
tanımsal ve fiziksel bütünlük içerisinde korunması gerekli görülmektedir (TS 13298, 2015).

Entelektüel bütünlük kapsamında; belge vasfı kazanmış elektronik dokümanların içeriğine herhangi bir müda-
halenin yapılmaması, elektronik belgelerin herhangi bir sistem (yazılım, donanım, vs.) bağımlılığına gerek olmadan 
mevcut teknolojilerle erişilebilir, okunabilir ve yorumlanabilir olmasının sağlaması beklenmektedir. Tanımsal bütün-
lük içerisinde EBYS, elektronik belgelerin üretim, iletim, alınma ve kullanımı ile ilgili tanımlama öğelerini bir bütün 
içerisinde korumalıdır. Fiziksel bütünlük: EBYS, elektronik bir belgeyi oluşturan tüm bileşenlerin bir bütün olarak bir 
arada bulundurulması ile ilgilidir.  Bu kapsamda belgenin bir bölümünün ya da tamamının bozulmasına veya kaybol-
masına neden olabilecek sistem hatalarına karşı gerekli önlemler alınmak durumundadır. Belgelerin içeriğine yapı-
lacak herhangi bir müdahale, belgenin özgünlüğüne ve doğruluğuna zarar vereceğinden kurumların yetkisiz erişime 
veya değişime karşı belgelerini koruması gerekmektedir. Kurumların belge yönetimi strateji ve politikaları oluşturma-
sı, gizlilik derecesi taşıyan belgeler için ayrıca stratejiler oluşturması, hangi değişikliklerin yapıldığının izlenebilmesi 
için günlük rapor (log) kayıtları oluşturması, belge afet planları oluşturması vb. önem taşımaktadır (Kandur, 2005).

Sorumluluk, Erişebilirlik, Okunabilirlik ve Elde Edilebilirlik 

Sorumluluk (accountability), belgelerin kurumsal sorumlulukların denetlenmesinde  kullanılan araçlar olarak 
tanımlanması (Bearman, 1994; Thomassen, 2001, s.373). Kurumsal bilgi ve belge kaynaklarının gereksinim duyulan 
anda, istenilen kapsamda erişilebilir kılınması son derece önemlidir. Bu noktada erişim ile ilgili yetkilendirmelerin 
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yapılması gerekir. Belgeler diğer bilgi kaynakları gibi elden geldiğince çok kullanıcıya eriştirilmesi beklenen kaynak-
lar değildir. Belgelerin önemli bir bölümü gizli ya da hizmete özel durumları söz konusudur. Yine kişisel ve kurumsal 
mahremiyet, belgelerin içerdiği bilginin hassas yapısı üzerinde durulması gereken konular arasındadır. Belgenin yet-
kilendirilmiş kişilere hızlı, doğru ve bütün olarak sunulabilmesi erişilebilirlik kapsamında değerlendirilmektedir. Bilgi 
sistemleri kullanıcıların sistem içerisindeki fonksiyonlarını belirleyici nitelikte roller tanımlayabilmelidir. Bu roller 
kullanıcıların erişim haklarını düzenleyici nitelikte olabilmektedir. Bu rollerin tanımlanması ve kullanıcılara atanması 
yetkisi sistem yöneticisinde olmak durumundadır (Kandur, 2005). Kullanılabilirlik ve elde edilebilirlik,  elektronik or-
tamda farklı formatlardaki kaynaklara erişimin sağlanması. Özellikle güncel kullanımı olmayan formatlar için araçları 
bulmak ciddi sorun teşkil edebilmektedir. Bu sorun güncel kullanımda olan uygulamalar için sürücü (driver) bulmakta 
bile yaşanabilirken geçmişe dönük sorunun boyutları artabilmektedir (Asproth, 2005).

SONUÇ

Bilgi ve yapılandırılmış bilgi araçları kurumsal yaşamın temel taşları arasındadır. Bilgi iletilebildiği ve payla-
şılabildiği oranda anlamlıdır. Bilginin ortaya çıkışı, yapılandırılması, erişimi, korunması ve arşivlenmesi sistematik 
biçimde yönetilmek durumundadır. Bilgi ve belge yönetiminin çalışma kapsamını oluşturan bu konular, dijital dün-
yayla çeşitlenen ancak o oranda da kirlenen bilgi kaynaklarının yönetimini daha da önemli hale getirmektedir. Tarihsel 
süreçte bilginin oluşumu, doğruluğu ve sınırları ile ilgili tartışmalar dijital çağda yerini bilginin güvenilirliği, korun-
ması ve erişilebilirliği tartışmalarına bırakmaktadır. Tartışılan tüm bu konular; bilginin hallerine ilişkin saptamalar, 
bilgi üzerine kuramsal ve sistematik yaklaşımlar çalışmanın kapsamına girmektedir.  Bu çerçevede çalışmada  bilgi 
kuramının ve bilgi hizmetlerinin gelişimi anlatılmakta, modern kurumlarda iş süreçlerinde iletişim, doğrulama ya 
da kara verme sürecinde bilginin nasıl kullanıldığı, bilginin kurumsal sistemlerde etkin yönetimi, güvenliği, gizliliği 
ve korunması, kullanılabilirliği, kanıt niteliği ve inkar edilememe konularındaki gelişmeler, geliştirilen uygulamalar 
değerlendirilmiştir.
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ARZUHALS AS SOURCES OF THE OTTOMAN LAND HISTORY

Paulina ANDONOVA*

The petitions against different wrongdoings which were received from all across the empire show that the Otto-
man subjects defended their own interests through the device of a complaint to the central government, as well as, that 
it was the channel to inform the capital about the developments in the provinces1. The letters of complaints are used 
by the Ottoman historians for various kinds of investigations on the Ottoman legal and social history, socio-economic 
and political relationships, or the mechanism for petitioning the ruler2.  

These sources are very important also because they can give us rich data useful for making a research on the 
Ottoman land use, administrative system and everyday life in the Empire. The aim of my paper is related to the fact 
that the data included in some arzuhals serves as a basis of the reconstruction of the Ottoman land history and agrarian 
relations. I will try to demonstrate how using the information about the location, borderlines and size of the agrarian 
lands which is described in the petitions the exact place of the villages and arable lands, harvest and surplus, the status 
of the lands and their owners can be restored. Such kind of information is of a great importance, especially during the 
period between 17th and 18th centuries, when there are no land registers or other documents which included such data 
at our disposal. 

Through the data concerning villages and their adjoining lands it is possible for a researcher to trace the legal 
status of the plots of land mentioned in the arzuhals, the transactions of miri lands, land tenure and the violations of the 
land law. The reasons that some arable lands remained vacant, as well as, their destiny and the fortune of the previous 
and current landowners can be also engaged in the research on. The data about the size of the arable lands promotes 
the possibility for the harvest and surplus received from a plot of land in a certain period of time to be calculated. 

Two written petitions from the 18th century concerning the destiny of three waqf çiftliks located in the vicinity of 
Sofia, the capital city of the Ottoman European province Rumeli, are chosen as typical examples which can be used 
for this research.These similar in their nature cases are selected because of the varied information that they supply us 
with and make the reconstruction of the land and agrarian relationships in a certain region possible.

Sources and Data

The first arzuhal from 1711 concerns two çiftliks in the village of Vrajdebna (nowadays a neighborhood of Sofia) 

* Dr., Bulgarian National Library ‘St. St. Cyril and Methodius’, Oriental Department, e-mail: andonova.paulina671@gmail.com
1 See the studies collected in Suraiya Faroqhi, Coping with the State: Political Conflict and Crime in the Ottoman Empire, 1550-1720, Istanbul 

1995, and other publications, such as Idem, ‘Coping with the Central State, Coping with Local Power: Ottoman Regions and Notables from 
the Sixteenth to the Early Nineteenth Century’, The Ottomans and the Balkans: A Discussion of Historiography. Fikret Adanır and Suraiya Fak-
roqhi (eds), Leiden, Boston, and Cologne 2002, p. 351- 381; Idem, ‘Political Activity among Ottoman Taxpayers and the Problem of Sultanic 
Legitimation (1570-1650)’, JESHO, 35 (1992), p. 1-39. See also: Eleni Gara, M. E. Kabadayı, and C. K. Neumann (eds), Popular Protest and 
Political Participation in the Ottoman Empire. Studies in Honor of Suraiya Faroqhi. Istanbul 2011. 

2 A volume of essays presented in a Symposium held in Rethymno in 2009 is focused on different forms of complaints and protests of the Ott-
toman subject, as well as, on the mechanism of petitioning. Political Initiatives ‘From the Bottom Up’ in the Ottoman Empire. Halcyon Days 
in Crete VII. A Symposium Held in Rethymno, 9 – 11 January 2009. Antonis Anastasopoulos, (ed). Crete University Press, Rethymno, 2012. 
Some of the studies which are included in this volume present different forms of petitioning and protest: Elias Kolovos, Riot in the Village: 
Some Cases of Peasant Protest around Ottoman Salonica, p. 59 – 68. Other papers are focused on the petitions sent to the Sultan: Rossitsa 
Gradeva, From the Bottom Up and Back Ağain until Who Knows When: Church Restoration Procedures in the Ottoman Empire, Seventeenth-
Eighteenth Centuries (Preliminary Notes), p. 135 - 164; Demetrios Papastamatiou, The Right of Appeal to State Intervention as a Means of  
Political Mobilisation of the Reaya in the Ottoman Provinces: Some Preliminary Remarks on the Eighteenth-Century Morea (Peloponnese), p. 
165 – 190; Other researchers explore the relations between the State authority and the Ottoman subjects: Suraiya Faroqhi, Controlling Borders 
and Workmen, All in One Fell Swoop: Repairs to the Ottoman Fortress of Hotin (1716), p. 327 - 344; Svetlana Ivanova, The Ottoman Decrees 
‘Up’ in Istanbul and What the Rumelia Subject Perceived at the ‘Bottom’ (Seventeenth-Eighteenth Centuries), p. 345 – 380.
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which revenues were donated to the waqf complexes of Mustafa Ağa and Sofu Mehmed Paşa in Sofia. The waqf ad-
ministrator occupied the lands of the two farms and the vacant peasant lands after the War of the Holy League (1683-
1699). The document presents a complaint from the berat-holder of the malikâne in which additions the taxes of the 
çiftliks were included.3 

The document demonstrates the possibility for a small plot of land to develop into a market-orientated farm-es-
tate and the opportunity for a representative of the Ottoman elite to occupy vacant miri lands. It supplies us with the 
information about the flight of peasants during a war and the destiny of their agrarian holdings which were located 
near the çiftlik. The exact components of the çiftliks, their size and location are also included. This data provides an 
opportunity for the legal status, borderlines, cultivation, harvest and surplus of the agrarian lands to be investigated.

The next document which dates from 1777 presents the çiftlik in the so-called village of Divane Seidy Çiftlik, 
nowadays part of the city of Sofia. The revenues of the farm-estate were dedicated for the maintenance of the waqf 
mosque of Hacı Mustafa Bey in Sofia. In the course of time the farm remained uncultivated and when Hacı Mustafa 
Effendi the waqf mütevelli decided to re-establish it the citizens did not allow him because the latter had already 
occupied and cultivated the lands. Although the case had been up before the court the waqf manager couldn’t restore 
the waqf çiftlik. He wanted a ferman addressed to the Sofia mütesellim and to the kadı and the claims of the citizens 
to be withdrawn4. 

The data included in the arzuhal is relevant to the status of the land included in the çiftlik which over time was 
transformed into a village, the exact borderlines of it and the transactions of its lands. It provides an opportunity for the 
location of a vanished settlement to be restored. The askeri-reaya relationships in the land property and cultivation, as 
well as, the land conflict between the representatives of both social groups can be also traced on the basis of the source 
data. And finally, the data enables the offences of the land law and the preconditions of these violations to be explored.  

The Case of Kuru Çiftlik

Çiftlik-holder

The data from the first petition shows that Veli Effendi was the mütevelli of two waqf çiftliks which were inclu-
ded into the farm called Kuru çiftlik during the beginning of the 18th century5. As an administrator of the two waqfs 
the latter managed to incorporate the lands of Mehmed Paşa’s and Mustafa Ağa’s çiftliks in a big farm and became 
its holder. 

The revenues from the waqf çiftlik which was the main body of the new-formed farm-estate served for the main-
tenance of Sofu Mehmed Paşa’s religious foundation in Sofia. Sofu Mehmed Paşa was an Ottoman statesman during 
the reign of Sultan Süleyman I (1520-1566). He served as beylerbey of Rumeli between 941/1534-35 and 944/1537-
38. After that he became a second vezir. From 952/1545-46 to 954/1547-48 Sofu Mehmed Paşa was the governor of 
Bagdad6. In 954 he was appointed berleybey of Bosna, later (958/1551) - of Budin7. He founded two waqfs – one in 
Sofia and another one in Istanbul. The foundation in Sofia included a Friday mosque, a medrese and an imaret. When 
the data provided by the sources is compared, it is obvious that this külliye consisted of a Friday mosque, a medrese 
with a mescid and a kütüphane (library), an imaret (soup-kitchen), a bimarhane (a hospital), a caravanserai and a 
hamam (bath-house), a baruthane (commissariat and latrines), a garden with a şadravan (fountain) and two çeşmeler 
(fountains) – one in the imaret and another one in the Çuhaci Han.8 

The revenues from the second waqf çiftlik were donated for the maintenance of Mustafa Ağa’s mualimhane in 
Sofia9. The sources at my disposal did not provide enough information for Mustafa Ağa and his waqf to be identified 
with confidence. The additional verification and checks made by the Defterhane (the central financial office) whi-
ch represent a copy of the tapu-tahrir defter from the 1550’s testify that his waqf existed at the time of the register 

3 BOA, D – BMK – SMM, Dosya: 3, Vesika: 121 (1122-12-27)
4 BOA, C. EV.., Dosya: 387, Vesika:19628 (1191)
5 BOA, D – BMK – SMM, Dosya: 3, Vesika: 121.
6 Аccording to Gürlü Necipoğlu the Turkish foundation inscription of the waqf mosque of Sofu Mehmed Paşa in Sofia confirms that during its inaugu-

ration in 1547 – 1548 he was a vezir. Gürlü Necipoğlu, The Age of Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire. London, 2005, p. 390. 
7 Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani (The Ottoman National Biography). Istanbul, 1971, p. 113; Inventory of Ottoman Turkish Documents about 

Waqf Preserved in the Oriental Department at the St St Cyril and Methodius National Library (Part 1, Registers). Evgeni Radushev, Svetlana 
Ivanova, Rumen Kovachev (eds.), Sofia, 2003, p. 234. In the biography given in ‘Sicill-i Osmani’ was noted that Sofu Mehmed Paşa died in 
1551 in Vidin. According to some authors he died in 1557.  Necipoğlu, The Age of Sinan, p. 290 and the literature cited there. 

8 About his waqf and mosque complex see Paulina Andonova, Faith and Wealth: Sofu Mehmed Paşa as a Waqf Donor in Sofia, The Ottoman 
Balkans: The Personal Dimension. The Agent of Faith. Conference held in Bulgaria, Sofia, 2015 Rossitsa Gradeva (ed) [forthcoming]

9 BOA, D – BMK – SMM, Dosya: 3, Vesika: 121.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

1011

compilation. It is mentioned that Sofu Mehmed Paşa was dead at that time but there is no such an explanation about 
Mustafa Ağa. It is most unlikely for such kind of information to be left unmentioned. All these references lead us to 
the assumption that Mustafa Ağa was still alive in the mid-16th century and probably he was an Ottoman dignitary 
during the reign of sultan Süleyman I10. 

Land Status and Taxation

The data from the arzuhal gives an opportunity for the land status included in the composition of Kuru çiftlik 
to be specified.11 It is clear from the source that the merge of the waqf çiftliks was facilitated by the common border 
between the two çiftliks located in one and the same village.12 Besides, the flight of the peasants from the village of 
Vrajdebna at the time of the Austrian invasion during the War of the Holy League (1683 - 1699) gave the waqf mü-
tevelli an opportunity to add some rayyet lands to his çiftlik.13 Our idea of the size of the newly formed çiftlik in the 
beginning of the 18th century would be incomplete if we do not bear in mind its total area of around 7,000 – 8,000 
dönüms.  

Sofu Mehmed Paşa and Mustafa Ağa had received their çiftliks as a mülk granted by the sultan with a hükm-i şahi 
on the basis of which the kadı of Sofia issued a hüccet and donated the revenues of the farms to his waqfs in Sofia. 

On the basis of the data derived from the sources the genesis of the two waqf çiftliks can be related to the so-cal-
led gayr-i sahih (false) mülk - a land-holding on the miri lands acquired with a mülkname or temlikname,14 or as it was 
in this case, with a mukarrername and a hükm-i hümayun. Such a practice when sultans gave plots of land as ‘a gift’ 
to high dignitaries was widely used in the early Ottoman Empire.15

The data included in different kind of documents demonstrates that in the Ottoman Empire a waqf could be crea-
ted from any mülk property. The mülks which had been received on the basis of a temlikname or mukarrername were 
also made into waqfs with the difference that the special permission and confirmation of the central government was 
necessary. In addition, every new sultan, on ascending the throne, confirmed by means of a mukarrername not only 
the existing land mülks, but the land waqfs as well.16 

The mukarrername, hükm or the temlikname were documents related only to the decision of the ruling sultan. 
Thus, with the necessary periodic confirmation of the possession, the central government retained control over the 
mülk and the waqf.17 For that reason in some historians’ opinion through the grant from the sultan the recipient had 
full ownership over the revenues but not over the land which was a result of the fact that the land mülk descended 
from the miri (state) land.18 But in the case of the waqf the bequeather and the mütevelli had more freedom and control 
over the waqf property’s revenues. Furthermore, it was the waqf founder who described in detail in his waqfname how 
the property in question should be administered.19  This fundamental feature of the waqf explains the widely spread 
practice of the Ottoman dignitaries to convert their land mülks into waqfs during 16th century.20

Probably this was the reason why Sofu Mehmed Paşa and Mustafa Ağa also dedicated the revenues from the 
mülk çiftliks to their foundations in Sofia. It is obvious from the arzuhal that in the beginning of the 18th century a 

10 The above mentioned hypothesis leads us to the assumption that Mustafa Ağa was appointed as a kapıcıbaşı and çavuşbaşı and served during 
the reign of sultan Süleyman I until his death in 1565Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, Osmanlı Ünlüleri Eski Yazıdan yeni yazıla, vol.4, 
Istanbul, 1996, p. 1130

11 The case of Kuru çiftlik is described in details in Paulina Andonova, “Emergence and Development of Waqf Çiftliks during 16th – early 18th 
centuries. The Case of Sofu Mehmed Paşa and his Waqf Çiftlik in the District of Sofia”, Études Balkaniques (Sofia), No 4, LI/ 2015, 75 – 110. 
There other additional sources (tapu-tahrir defters, as well as waqf account books) are included. The components and the transformation of the 
çiftlik are presented in a deep research work.

12 BOA, D – BMK – SMM, Dosya: 3, Vesika: 121.
13 BOA, D – BMK – SMM, Dosya: 3, Vesika: 121.
14 The rights of the mülk sahibi are based on the temlikname or the mülkname – official act for the issue of which there was a special procedure. Fol-

lowing an order from the central government, the local kadı established the exact boundaries of the villages or the hamlets mentioned in the decree 
in accordance with the evidence of local residents. The mülkname was then issued on the basis of the kadı report to the capital. Vera Moutafchieva, 
Agrarian Relations in the Ottoman Empire in the 15th and 16th Centuries. New York: Columbia University Press, 1988, p. 66 – 67.

15 Ibid, p. 68-69; Halil Inalcık, Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar. I. Ankara, 1954, p. 108, p. 219 – 223; Ömer L. Barkan, Social 
and Еconomic Аspects of Vakifs in the Ottoman Empire in the 15th and 16th centuries. Jerusalem, 1979, p. 7 – 8; Idem, Mülk Topraklar ve 
Sultanların Temlik Hakkı, Türkiye’de Toprak Meselesi Toplu Eserler I, Istanbul, 1980, p. 158 – 160; M. T. Gökbilgin, XV ve XVI. Asirlarda 
Edirne ve Paşa Livası. Vakıflar-Mülkler-Mukataalar. Istanbul, 1952, p. 184 – 193, p. 414 – 449.  

16 V. Moutafchieva, Agrarian relations, p. 92; Ö. Barkan, Mülk Topraklar, p. 161.
17 V. Moutafchieva, Agrarian relations, p. 65 - 67; Halil Inalcık, The Ottoman State: Economy and Society, 1300 – 1600, H. Inalcık, D. Quataert 

(eds.), An Economic and Social History of the Ottoman Empire 1300 - 1914. Vol.1. Cambridge, 1994, p. 140; Idem, Fatih devri üzerinde 
tetkikler ve vesikalar, p. 108, p. 219 – 223; Ö. Barkan, Mülk Topraklar, p. 158 – 160; M. T. Gökbilgin, XV ve XVI Asırlarda Edirne, p. 184 – 
193, p. 414 – 449.  

18 V. Moutafchieva, Agrarian relations, 64 - 73; H. Inalcık, The Ottoman State, p. 103 – 119; p. 139 – 145; Colin Imber, Ebu’s-s-su’ud. The 
Islamic Legal Tradition. Edinburgh University Press, 1997, 122 – 128.

19 V. Moutafchieva, Agrarian relations, p. 92; Ö. Barkan, Mülk Topraklar, p. 161.
20 V. Moutafchieva, Agrarian relations, p. 68, p. 96.
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half of the land belonging to the village of Vrajdebna was incorporated in the newly created farm after the flight of the 
peasants. Presumably these lands were reyyet çiftliks or bastinas which arrives to the conclusion that miri lands were 
included in the farm.

In the final analysis, the data about the status and development of Kuru çiftlik reveals that the mütevelli of the 
waqf Veli Effendi who re-established and enlarged the farm in the beginning of the 18th century converted it into a 
typical askeri çiftlik. The latest modification of the çiftlik was a different kind of land-holding and with a different 
structure as compared to the mülk and the waqf çiftlik of the earlier centuries. The askeri çiftlik included ‘true’ mülk 
property,21 miri lands and waqf lands which derived from the mülk granted by the sultan with a mukarrername. It was 
an extensive and market-oriented farm, set up essentially for the purpose of profit.22 

The land law did not restrain the representatives of the askeri class from possessing agrarian holdings.23 In fact, 
according to the law the lands cultivated by the askeri were taxable24 which means that the existence of such lands 
was a standard practice.25 The timar system was one of fragmented possession where the state, the sipahi and the pe-
asant had simultaneous rights of control over the land. The sipahi who held the timar had some rights of control over 
the land, and was in this capacity termed sahib-i arz (master of land). But actually, the sipahi received from the state 
not the land itself but the right to collect a fixed amount of state revenue from the reaya who cultivated the land. The 
central government granted him the rights over the land in order to guarantee his income. In this Ottoman socio-eco-
nomic model where the rights and obligations of the state, the askeri and the reaya were strongly regulated, the askeri 
members were those who served in the Ottoman military and administrative institutions, enforced the state’s laws and 
controlled the cultivation and the transactions concerning the miri lands.26 

Indeed, a large number of documents reveal that the askeri acquired agrarian lands by sale transactions or by 
illegal methods. Thus, they founded extensive and market-oriented farms, which we call askeri çiftlik. The documents 
related to the çiftlik in the village of Vrajdebna present a similar case which is not unique both for the region of Sofia27 

and for the Ottoman Empire as a whole especially during late 17th – early 19th centuries. 
Thanks to the position of an administrator of the two waqfs the mütevelli Veli Effendi assumed control over the 

two waqf çiftliks – those of Sofu Mehmed Paşa and Mustafa Ağa, and collected their revenues. In addition, the mili-
tary and political situation in the region of Sofia during the Austro-Turkish war from the end of the 17th century gave 
an opportunity to the mütevelli to seize lands abandoned by the peasants. Some passages from the arzuhal bear witness 
to the fact that it was the Austrian invasion which forced the peasants’ flight from the village of Vrajdebna:‘…with the 
invasion of the kâfirs the reaya left the village…’ 28

Both Silâhdar Mehmed Ağa’s History and the Chronicle of Priest Petar from the village of Mirkovo make it clear 
that the Christian troops were not the only ones to cause damage in the region of Sofia during the 1680s and 1690s. 
Another possible cause of the flight of the peasants could have been Yeğen Osman Paşa’s revolt and the war in the 

21 The ‘true’ (sahih) mülk – property within the boundaries of towns and villages – was inherited according to the şeriat law, divided among the 
existing heirs, sold, given as a gift, and made into waqf, without any limitations because it was a freehold property of its owner. It has already 
been mentioned that in the case of the mülk granted with a temlikname or a mukarrername and the waqf which derived from it a permission of 
the central government was necessary. Thus, there are differences in the right of the possession between the two categories of the mülk prop-
erties. V. Moutafchieva, Agrarian relations, p. 61 – 68, p. 91 – 92; C. Imber, Ebu’s-su’ud, p. 122 – 128, 139 – 150; H. Inalcık, The Ottoman 
State, p. 140; 

22 There are numerous studies and books focusing on the askeri çiftliks in the Balkans: Avdo Sućeska, O nastanku čifluka u našim zemjama, 
Godišnjak društva istoričara Bosne i  Hercegovine, godina XVIII, 1968 – 1969; Bruce МcGowan, Çiftlik agriculture and fiscal practice in 
western Macedonia, 1620 – 1830, Idem. Economic life in Ottoman Europe. Taxation, Trade and the Struggle for Land 1600 – 1800. USA, 
1981, p. 121 - 172; Michael Ursinus, The Çiftlik Sahibleri, p. 247 – 256; Traian Stoianovich, Land Tenure and Related Sectors on the Balkan 
Economy, 1600 – 1800, The Journal of Economic History. XIII, N 4, 1953; Мутафчиева, Към въпроса за чифлиците, с. 34 - 57; Стрaши.-
мир Димитров, Към историята на чифликчийството в Русенско, Ипр., N 4, 1958; Idem, Чифлишкото стопанство през 50 – 70-те години 
на XIX век, ИПр., год. XI, N 2, 1955; Христо Гандев, Зараждане на капиталистическите отношения в чифлишкото стопанство в 
Северозападна България през XVIII век. С., 1962; Христо Христов, Аграрният въпрос в българската национална революция. С., 1976; 
Цветана Георгиева, Пространство и пространства на българите XV – XVII век. С., 1999, с. 185 – 188; Idem, Еничарите в български-
те земи. С., 1988, с. 173 – 192; Стефка Първева, Земята и хората през XVII – първите десетилетия на XVIII век.  АИ ‘Проф. Марин 
Дринов’, С., 2011.с. 140 – 160, с. 375; On çiftliks in the Anatolian provinces of the Ottoman Empire: Y. Nаğata, Some Documents on the Big 
Farms (Çiftliks) of the Notables in Western Anatolia. Tokyo, Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1976, p. 
269 – 290; Halil Inalcık, The Emergence of Big Farms, Çiftliks: State, Landlords and Tenants, Idem. Studies in Ottoman Social and Economic 
History. London. 1985, p. 108 – 124; S. Faroqhi, Wealth and Power, p. 77 – 96.

23 The representatives of the askeri class did not pay taxes with the exception of the cases when they cultivated reaya çiftliks or lands. Първева, 
Земята и хоратa, p. 41.

24 ‚...if government officials or various military officers cultivated lands pertaining to a timar they should pay öşur (tithe) and resm-i çift (land-
tax)...’ – ‘Agrarian Law of 1609.’ – In: Гълъб Гълъбов, Бистра Цветкова (съст.) Турски извори за историята на правото по българските 
земи., т. I, С., 1961, p. 129.

25 Ст. Първева, Земята и хората, p. 41.
26 H. Inalcık, The Ottoman Empire, p. 109 – 110.
27 Паулина Андонова, Аскери чифлиците в българското пространство. Софийската каза през XVI – началото на XIX век. Непублику-

вана дисертация. (Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, 2013).
28 BOA, D – BMK – SMM, Dosya: 3, Vesika: 121.
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vicinities of Sofia.29   
The data included in the documents at our disposal does not give details about the reasons of the peasants’ flight. 

It, however, permits us conclude that the new çiftlik-holder Veli Effendi founded his çiftlik on vacant peasant lands, 
which had remained uncultivated and thus enlarged it to 7,000 – 8,000 dönüms. 

It turns out that the new çiftlik-owner did not pay the tithes for the period between1118 and 1121 (1706 - 1711). 
As recorded in the old registers and in the sultan’s hükm-i hümayun the tithes of Sofu Mehmed Paşa’s waqf çiftlik 
amounted to 200 akçe paid as maktu and for Mustafa Ağa’s waqf çiftlik - 160 akçe. The sums of those tithes were 
maavel maktu30 paid to the Ottoman state treasury. Besides, the mütevelli settled 26 people who were obligated with 
cizye tax (harac) but the latter remained unpaid just like the tithes.31 Bearing in mind all the facts known about the 
çiftlik we may conclude that Veli Effendi not only created a large farm but also that he had at his disposal the means 
to gather the work force needed for its cultivation. Furthermore, the çiftlik-holder saved money when he defaulted to 
pay the taxes due to the state.

Cultivators

The additional checks and the explanations of the mütevelli about the reaya who was settled in Kuru çiftlik inclu-
ded in the arzuhal it is clear that during the 16th century the farm of Sofu Mehmed Paşa was cultivated by ‘gulâmlar-i 
vakf’. 

It is important to mention that every mülk or waqf owner was permitted to manage his lands as he considered fit. 
As high-ranking dignitaries they frequently settled slaves captured during their military campaigns. Some scholars 
believe that in most cases such slaves were freed and only then given land to cultivate in the mülks. They converted to 
Islam and adopted as a surname the name of their former master, who had manumitted them. Persons of this category 
were defined as ‘gulâmlar-i vakf’. But, in the mülks and waqfs the former slaves did not receive full personal freedom 
and continued to have obligations to the mülk or waqf-owner. They were not included in the reaya and were dependent 
on the mülk or vakf sahib-i. Furthermore, they paid their taxes to him, and although they had converted to Islam, some 
of them continued to pay ciziye.32 Other historians connect some of the slaves who were settled in the mülk and waqf 
lands of the sultans and of the Ottoman dignitaries with the deportation of people from different regions of the empire 
during 15th – early 16th centuries. In these cases the slaves were called also ortakçılar or kesimciler.33  

By analogy we can assume that the population registered as ‘gulâmlar-i vakf’ in the çiftlik of Sofu Mehmed Paşa 
in the 16th century was also enslaved during his military campaigns or was deported from the newly conquered lands. 

It is difficult to answer the question of until what time the waqf çiftlik was cultivated by servile labor but as has 
already been mentioned, in the beginning of 18th century it was ‘harac reaya’ who cultivated the çiftlik. At that time 
the structure and the components of the çiftlik had changed. It included the lands of Sofu Mehmed Paşa’s çiftlik, those 
of the waqf çiftlik of Mustafa Ağa, and a large amount of peasants’ lands. It should be emphasized that the reaya was 
settled after the re-establishment of the çiftlik and after the mütevelli had added the peasants’ lands. The flight of the 
peasants from the village of Vrajdebna, where the çiftlik was situated, was as a result of the war with the Holy Lea-
gue. It cannot be denied that their eventual later return to the village, when their lands had been already included in 
the çiftlik, is also an explanation of the presence of harac reaya in the farm. As data of their origin is lacking we may 
assume that they could be peasants coming from other villages, probably nearby, also displaced as a result of the war 
and the general turmoil in the region during that time.  

They were described in the document as 26 nefer who were obligated with harac. As the arzuhal was related 
mainly to the tithes from the peasants’ lands included in the çiftlik which were actually miri lands and the cizye of the 
farm inhabitants, the petitioner is likely to use the term nefer not as a number of the inhabitants but in the meaning of 

29 Екатерина Вечева, И. Шварц, М. Георгиева, Нови документи за Чипровското въстание и събитията на Балканите през 1688 г., В: ИДА, 
N 76, с. 194; Йоанна Списаревска, Чипровското въстание и европейският свят. С., 1988, с. 122; Иван Първев, Балканите между две 
империи. Хабсбургската мпонархия и Османската империя (1683 – 1739). С., 1997, с. 90; Дж. Иванова, „А царят нареди нефириам 
срещу него да се бие…” (Османската исторопис и една българска приписка за действията на султанската власт срещу Йеген осман 
паша през 1688 – 1689 г.), В: Д. Драганов, Т. Попнеделев (съст.), Collegium Historicum, т.2. С., 2012, с. 390 – 399; Idem, Impact of the 
1683 – 1699 War on the Ottoman Rear: The Story of Silâhdar Mehmed Ağa About the Haydut Raid of Kyustendil in 1689/90, In: Plamen 
Mitev, I. Parvev, M. Baramova, V. Racheva (eds.), Empires and Peninsulas: Southeastern Europe between Karlowitz and the Piece of Adria-
nopole, 1699 – 1829. Berlin, 2010, p. 220 – 223.

30 Additional verifications and checks in BOA, D – BMK – SMM, Dosya: 3, Vesika: 121.
31 BOA, D – BMK – SMM, Dosya: 3, Vesika: 121.
32 V. Moutafchieva, Agrarian relations, p. 112 - 114; H. Inalcık, Servile Labor in the Ottoman Empire, The Mutual Effects of the Islamic and 

Judeo-Christian Worlds: The East European Pattern. A. Ascher, B. K. Kiraly, and T. Halasi-Kun (eds.), Brooklyn College, 1979, p. 30 – 43; 
Idem, The Emergence of Big Farms, p. 53 – 62.

33 H. Inalcık, Servile Labor in the Ottoman Empire,  p. 39 – 42.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1014

tax-paying male adults (tax-paying units)34 and that some of them had settled in the çiftlik with their families. Thus we 
may estimate the number of the çiftlik inhabitants in the first decade of the 18th century at around 50 including men, 
women and children35. 

Location and Eco-geographical Factors

The eco-geographical factors were of a great importance for the effectiveness of agriculture and livestock bree-
ding. The location of the çiftlik under study shows that the choice of the farm location was closely connected to the 
local optimum concerning relief, soil and water-supply.

Table 1. Eco-geographical Characteristics of the Village of Vrajdebna, 
Kaza Sofia,the beginning of the 18th century36.   

V
illage 

A
ltitude

R
elief

Soil

R
iver

Public road
37

D
istance 38 

V
rajdebna

530

Plain

A
lluvial-m

eadow

Iskur

Sofia –O
rhanie  

ca  15 km

The relief, low altitude, high natural fertility of the alluvial-meadow soils and the continental climate of Vraj-
debna contributed to the rich crops.39 The Iskur River which was one of the boundaries of the çiftlik facilitated the 
irrigation of the agricultural area. In addition, the river was a necessary condition for the water-mill40. All these factors 
contributed to the high yields of the farm.

Another important pre-requisite for acquiring high revenues with minimum expenses was a well-kept road that 
connected the çiftlik with a town or city which meant opportunities for easy and quick realization of the çiftlik produ-
ction. Sofia as a center of the province of Rumeli was the residence of 1638 Muslim and non-Muslim households in 
1571 – 158041 with a regular trend of population growth during the following years42 and a great number of military 
and administrative officers43. The roads leading to Belgrade and Selanik made a precondition for possible exportation 
of the çiftlik production44. 

34 Елена Грозданова, За данъчната единица хане в демографските проучвания, В: ИПр, 1972, 3, с. 90; А. Adıyeke, N. Adıyeke and E. Balta. 
The Poll Tax in the Years of the Cretan War: Symbol of Submission and Mechanisms of Avoidance. Tesaurismata 31, 2001. p. 339.

35 The coefficient used in the historiography for calculation of family size ranged between 5 and 7,5 members. Linda Darling, Revenue-Raising 
and Legitimacy. Tax Collection and Finance Administration in the Ottoman Empire, 1560 – 1660. Brill, Leiden, , 1996,  p. 101; M. Wagstaff, 
Family size in the Peloponnese (Southern Greece) in 1700, Journal of Family History, vol. 26, N 3, 2001, p. 339 – 346;  Мария Тодорова, 
Структура на населението, брачност, семейство и домакинство на Балканите, ИПр, 1983, с. 98; Първева, Земята и хората, с. 142 – 
143; Олга Тодорова, Жените от Централните Балканите през османската епоха, XV – XVII век. С., 2004, с. 227 – 232.

36 Карта части Балканскаго полуострова обнимающей весь театръ войны 1877 – 1878 г., НБКМ, Кр 702 (М 1: 126 000, 3 версти в 1 
дюйм), Санкт Петербург. 

37 Бистра Цветкова (ред.), Френски пътеписи за Балканите. XIX век, с. 267 – 282, с. 255 – 266, с. 339 – 359. 
38 The distance between the village of Vrajdebna and the centre of Sofia (Banya Başı Camii).
39 Васил Койнов, Е. Фотакиева (ред.), Почвено-географско райониране на България. С., 1974, с. 74 – 75; География на България, т. III, 

Физикогеографски и социално-икономически райони в България. БАН, С., 1989, с. 121; Георгиева, Пространство, с. 99 – 100; Б. Гру-
ев, Б. Кузманов. Обща биогеография. С., 1994, с. 409.

40 There were water-mills in the çiftliks of Sofu Mehmed Paşa and Mustafa Ağa. BOA, D – BMK – SMM, Dosya: 3, Vesika: 121.
41 Ст. Първева, Земята и хората, с. 411. 
42 According to the data included in the tapu-tahrir defter of 1571 the inhabitants of Sofia were 1410 households (323 non-Muslims and 1087 

Muslims). BOA, TT 492, f. 36.
43 Николай Тодоров, Из Социално–икономическия живот на София през XVI – XVII в., В: ИИИ, т. 14 – 15, 1964, с. 216 – 218.; Б. Цвет-

кова, София през XV – XVIII век, В: София през вековете, т. I, С., 1989, с. 92 – 93; Стр. Димитров, Занаяти и търговия в София през 
XVIII век, В: София през вековете, т.1, С., 1989, с. 97, с. 108; Георгиева, Пространство, с. 100 – 101; Idem, Еничарите в българските 
земи. С., 1988, с. 116 – 165. 

44 Атанас Иширков, Град София, В: Юбилейна книга на град София (1878 – 1928). С., 1928, с. 4; Б. Груев, Б. Кузманов. Обща биоге-
ография, с. 409; Александър Антонов, Инфраструктура на овладяното пространство. Османски документи за пътните станции по 
Диагоналния път (Orta Kol) от XVI, XVII, XVIII век, Етнически и Културни Пространства на Балканите. Част 1. Минало – историт-
чески ракурси. Сборник в чест на проф. Цветана Георгиева. С., 2008, с. 206 – 225; Георгиева, Пространство, с. 99 – 100;  R. Gradeva, 
Administrative System and Provincial Government in the Central Balkan Territories of the Ottoman Empire, 15th century, Idem. Rumeli under 
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The distance of 15 km between Vrajdebna and the center of Sofia where the local agricultural and animal mar-
kets were located could be approximately covered in 5 hours by horse or ox-cart45. The road Orhanie– Sofia not only 
facilitated the transportation of çiftlik production but also allowed the transportation of heavy goods as grain because 
the main roads in the Ottoman empire were usually maintained in good condition in service of state and military de-
liveries46.

Harvest and Surplus

The data about the size of the whole area of Kuru çiftlik in the beginning of the 18th century enables the possible 
harvest and surplus received from the farm to be calculated. The additional checks provide information on the çiftlik 
components – fields, meadows, vegetable gardens, orchards, water-mills and one summer pasture.47 

Our calculations about the kiles of grain which were sown in one çiftlik and about the expected average yield ra-
tion of one sown kile and yield ratio of one çift draw on the research of Stefka Parveva on the agricultural productivity 
of the rayyet çiftlik in south-western Peloponnese in 18th century48. 

According to St. Parveva the harvest and surplus received from one average rayyet çiftlik in kaza Anavarin and 
kaza Arcadia amounted to the following: approximately 16,9 Istanbul kiles of grain were sown in one average çift 
(80 dönüms), the annual yield was of about 92,5 kiles or 5,5 kiles grain as annual yield ratio were received from one 
sown kile49. 

These calculations are valid for a region which was considered to be one of the most fertile in south-western Pelo-
ponnese with the respect to the natural and geographical features. During the 16th – 18th centuries the kaza of Sofia was 
a region where the agrarian land was considered also very fertile. Besides, the district of Sofia had eco-geographical 
features very similar to those of the kazas of Anavarin and Arcadia. This allows us to step on the above mentioned 
calculations of the harvest and surplus of grain for one average çift in south-western Peloponnese and apply them on 
the grain production received from one çift (80 dönüms) in the kaza of Sofia,as well. 

The sources on the çiftliks in the kaza of Sofia during the period under study indicate that one çift in this region 
was also equal to 80 dönüms50, but the main measurement of the cereals was in Sofia kile. According to the Law of the 
Sancak of Sofia of 1526’ one Sofia kile was equal to 52 okka or 66,56 kg. It means that one average çift of 80 dönüms 
in kaza Sofia was sown with roughly 6,5 Sofia kiles wheat or other cereals. Thus, the annual yield ratio from the sown 
seeds should be approximately 2,4 tons of grain. 

To find out the possible surplus of the grain produced in the çiftlik under study we have to deduct the quantity of 
sowing-seed, the grain needed for the öşur and salariye (the tithe and the addition to the grain tithe)51 and the amount 
of grain needed as a subsistence minimum for the family of the çiftlik-holder and for the workers. Here 200 kg of grain 
will be used as a subsistence minimum needed by one person for one year52.  

Following the conclusions in the studies on the askeri çiftliks in the district of Sofia during the 16th – early 19th 
centuries53 it is possible to assume that the area occupied by the fields of the çiftlik under study during the period 
between 1706 and 1711 presented about 70 – 80 % of the total extent of the farm. Thus, the fields probably were about 
5,000 – 6,000 dönüms at that time. 

the Ottomans, 15th – 18th centuries: Institutions and Communities. Istanbul, 2004, p. 25, p. 42.
45 A distance of 50 – 70 km was travelled by caravan for 15 – 18 hours. Ст. Първева, Земята и хората, с. 53. For example, the distance betwen 

the menzils in Ihtiman and Sofia which nowadays is about 50 km was covered for 12 hours by horse. The distance between Sofia and Pazardjik 
(today 110 km) was covered in 24 hours. А. Антонов, Инфраструктурата на овладяното пространство,  с. 206 – 225. Using these 
calculations and similar to them we can assume that 10 km was travelled in approximately 3 – 3 ½  hours by horse or ox-cart.  

46 Пламен Митев, Държавната регламентация на градското стопанство в българските земи през XVIII век, В: Исторически студии, N 
1. Създаване и развитие на модерни институции в българското възрожденско общество. С., 1996,  с. 69; Георгиева, Пространство, 
с. 300; Николай Тодоров, Д. Ангелов, Б. Цветкова (съст.), Стопанска история на България. С., 1981, с. 136 – 137.

47 BOA, D – BMK – SMM, Dosya: 3, Vesika: 121.
48 Ст. Първева, Земята и хората, с. 155 – 159; p. Stefka Parveva, Agrarian lands and harvest in South-west Peloponnese in the early 18th 

century, In: Études Balkaniques, 2003, No 1, 98 – 111.
49 In the study is used the Istanbul kile which was equal to 20 okka or 25,66 kg. Ст. Първева, Земята и хората, с. 155 – 159; St. Parveva, 

Agrarian lands, p. 98.
50 For example in 1566 the çiftliks which belonged to Piri son of Sinan Bey and to Ismail Yeniçeri in the village of Vrabnitsa consisted of two 

çifts of 80 dönüms (thus the total extent of every çiftlik was 160 dönüms). BOA, TT 539, f. 103.  
51 According to the ‘Law of the Sancak of Sofia’ the quantity is 1:7,5 kiles of harvest. ТИИПБЗ, т. I, „Закон за санджака София от 1526 г.”, 

с. 247.  
52 Първева, Земята и хората, с. 154 – 155; Luben Berov used in his research 220 kg. Любен Беров, Ролята на задължителните държавни 

доставки във вътрешната и външната търговия на българските земи през XVI – XIX век, Из историята на търговията в българските 
земи през XV – XIX век. С., 1978., с. 130.

53 Паулина Андонова, Аскери чифлиците в българското пространство. Софийската каза през XVI – началото на XIX век. Непублику-
вана дисертация. (Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, 2013).



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1016

In Table 2 I will try to reconstruct the quantity of the harvest and surplus received from the agrarian lands in Sofu 
Mehmed Paşa’s çiftlik during the early 18th century. Here one important thing needs to be emphasized. The surplus 
included in the table should be considered as possible surplus which was sold at the market but after that the value of 
some additional expenses should be deducted from the profit received. There were other extra taxes, state and military 
deliveries, expenses connected to the transportation. Besides, part of the grain produced was used to provide for the 
domestic animals in the farm. All these expenses cannot be calculated as fixed values54 which means that they will not 
be deducted from the grain surplus in the following table:

Table 2. The Possible Harvest and Surplus of Sofu Mehmed Paşa’s Çiftlik during the early 18th century. 

Year

Fields /dönüm
/

Fields /çift/

Q
uantity of seeds /kile/

H
arvest  /kile/

Tithe and salarie /kile/

Food (w
orkers) /kile/

Surplus /kile/

Surplus /tons/

1706 -1711

5000 – 6000

62,5 – 75

406,25 – 487,5

2234,38  - 2681,25

297,9 – 357,5

18
55 + 18

56

ca 1332 – 1638

ca 89 – 109

The amount of approximately 100 tons of wheat or other cereals which were received as a possible surplus from 
the çiftlik in the beginning of the 18th century suggests that this farm produced grain mainly for the market bringing 
a nice amount of money to its owner. The çiftlik in the village of Vrajdebna produced not only for the local market. 
Its grain production received as a surplus could have even been involved in the international trade, as well. It means 
that the person who controlled the çiftlik at that time made substantial profits from the trade with cereals and gained 
important political and economic power. 

Moreover, the existence of vegetable gardens and the orchard as farm’s components shows that vegetables and 
fruits were also put on the market. Bearing in mind the meadows and the summer pasture livestock and the animal 
products can be also mentioned as a possible production sold at the market. Therefore, we can assume that the çift-
lik-holder probably made substantial profits from his agricultural activities. 

Besides, the waqf mütevelli Veli Effendi who was the çiftlik-holder in 1711 claimed that it was a waqf çiftlik and 
that waqf reaya lived there. For that reason he had not paid the taxes to the state for four years. All these facts demons-
trate that he saved a lot of money from the tithes, salariye and ispençe although he was eventually forced to pay them 
later on. Thus, it is possible to assume that the farm owner received significant revenues from the çiftlik production 
drawing on the large quantity of the grain surplus and, possibly, the illegal operations related to his agricultural acti-
vities in the early 18th century.

54 About the extra taxes and expenses related to the grain production and its commercialization see Димитров, Към въпроса за чифликчийството, 
с. 87 – 96; Бистра Цветкова, Към въпроса за пазарните и пристанищните мита и такси в някои български градове през XVI век, ИИИ, 
т. 13, 1963, с. 183 – 193; Idem, Извънредни данъци и държавни повинности в българските земи под турска власт. С., 1958, с. 65- 152; 
Св. Иванова, Данъчното облагане на населението в българските градове и формирането на неговите институции (XVII – XVIII в.), 
ИДА, N 65, 1993, с. 75 – 84; Първева, Земята и хората, с. 227; Митев, Държавната регламентация на градското стопанство, с. 58 – 
64; А. Суческа, Влиjанието на оданочуваньето на раjaта со наметите „авариз-и диваниje, текалиф-и ьорфиje и текалиф-и шакка” връз 
развоjот на процесот на чифличеньето во Македониja во XVII в., Гласник на институтoт за национална историjа, г. XIV, Скопиjе, 
1970; McGowan, Economic Life, p. 121 – 172; Ursinus, Тhе Çiftlik sahibleri, p. 247 – 256.

55 The quantity is relevant to the food for the farm-holder’s family.
56 The documents speak about 21 people (reaya) who were settled in the çiftlik. As I assume that some of them had families and bearing in mind 

the size of the çiftlik fields of 5,000 – 6,000 dönüms, I suppose that the inhabitants were more than 21. If we assume that between 30 – 50 % 
of those 21 inhabitants had wives and children it could be possible about 60 inhabitants to live in the çiftlik in the late 17th and in the beginning 
of the 18th century. In this case I assume that one family or household consisted of approximately 5 members. 
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The Case of Divane Seidy Çiftlik

The çiftlik-holder

As it has been already mentioned the revenues of the Divane Seidy Çiftlik were donated to the waqf at a mosque 
of El Haj Mustafa Bey. The mosque was located in the neighborhood called El Haj Yahshi in Sofia and was established 
in the early 16th century. It is also clear that at the time of petition sending the mütevelli was Mustafa Effendi.   

At this stage there is no enough data included in the sources for the waqf-founder El Haj Mustafa Bey and he 
cannot be identified. There are no other documents about the waqf at my disposal and the only information about 
Mustafa Bey included in the arzuhal is related to the fact that he was granted the çiftlik during the reign of the sultans 
Selim I and Süleyman I. It supposes that Mustafa Bey was a military or a statesman during the government of the 
above mentioned Ottoman rulers.

Land Status

The arzuhal supplies us with the information about the status of the lands incorporated in the çiftlik. The land was 
granted as mülk with a mukarerrname57 to El-hac Mustafa Bey by the sultans Selim I and Süleyman I. 

Thus, on the basis of the data derived from the source the genesis of the çiftlik can be related also to the so-called 
gayr-i sahih (false) mülk. After that like Sofu Mehmed Paşa and Mustafa Ağa El Haj Mustafa Bey dedicated the reve-
nues from the mülk çiftlik to his mosque in Sofia during the reign of sultan Süleyman I. 

Another data which can be derived from the petition is related to the fact that the çiftlik is mentioned as a village 
called Seidy çiftlik. Indeed, two more vineyards and a small plot of vacant land in the vicinity of Sofia are mentioned 
as part of the farm composition. 

The identification of the çiftlik with a village supposes that the mülk granted by the sultans was a mezraa which 
over time was transformed into a full village. As it is stated in the Ottoman economic research works from the stan-
dpoint of land use, a mezraa is basically a field for grain production as opposed to pasture, vineyard, orchard, etc.58 It 
will give an explanation of the fact that the vineyards and the vacant plot of land were described as additional çiftlik 
components, separately from the so called village of Divane Seidy çiftlik. 

Further data included in the petition testifies that the farm remained uncultivated probably at the end of the 17th 
or the beginning of the 18th century. Though following the example of Kuru çiftlik and the impact of the War of the 
Holy League on the farm and peasants’ lands I am prone to think that the desolation of Divane Seidy çiftlik is also 
more or less affected by the Wars between the Ottoman and Habsburg empires from the first half of the 18th century.

Whatever the reasons of the desolation of the village were the most significant data here is related to the oppor-
tunity for a location of a vanished settlement to be restored.   

Location and Borderlines of the Village   

The document describes the exact borderlines of the village which lands as it was mentioned nowadays are part 
of the city of Sofia: 
1. The river which crossed the city of Sofia. - It is the City river – nowadays Vladaya or in that part of the city the 

Pearl river;
2. the Gazi road - the road which connected Sofia to Istanbul;
3. the village of Slatina – nowadays a neighborhood in Sofia;
4. the road which led to the village of Poduyane - nowadays a neighborhood in Sofia; 5/ the road used by the citi-

zens to get to the vineyards - from Chikme Pinar (unidentified) and Baba Kopru (nowadays the bridge near the 
neighborhood of Lozenets where until the 19th century the urban vineyards were located) 
The detailed description which the arzuhal provides us makes the reconstruction of the exact location of the vil-

lage Seidy Çiftlik possible:

57 The mukarrername was an act, sometimes simply referred to as hüküm by which every new sultan confirmed the mülk. Also, if a mülk chan-
ged hands because of purchase and sale transaction, the new owner had to receive confirmation of his rights in the form of a mukarrername. 
Moutafchieva, Agrarian relations, p. 67.

58 An Economic and Social History of the Ottoman Empire, p. 162 – 163.
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Picture 1. Borderlines of Divane Seidy Village 

As it is obviously from the identification of the frontier lines the lands of the village of Seidy çiftlik nowadays are 
part of the city. During its existence in the 16th – early 18th century it was located between the city and other villages 
nearby. It is possible to assume that two vineyards mentioned as additional çiftlik components were also located in the 
area of the urban vineyards. 

The location of the çiftlik under study shows that the farm was closely connected to the local optimum concerning 
relief, soil and water-supply. Another important pre-requisite for acquiring high revenues with minimum expenses was 
the close proximity of the city which meant opportunities for easy and quick realization of the çiftlik production. 

Cultivation and Harvest

The sources at our disposal do not provide enough data about the size of the fields included in the çiftlik under 
study which makes the calculation of the possible harvest and surplus impossible. Yet, the fact that the çiftlik was de-
noted as a village leads to the assumption that the farm-holder made a substantial profit from the harvest and surplus. 
Besides, the description of the çiftlik and the additional vineyards suppose that cereals and grapes were cultivated. 

According to the data included in the arzuhal before the time when the çiftlik was abandoned it had been cultiva-
ted by some peasants who were settled there. From the source it is clear that after that some of the plots of lands were 
occupied by the citizens and they cultivated them without having right on it. That was the reason why the mütevelli 
initiated legal proceeding against the citizens and made a complaint.

Conclusion

Thanks to the arzuhals which present data about the borderlines, size and legal status of the agrarian lands the 
basic information concerning the land history and agrarian relations in a certain area can be restored. Even more, 
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some of them give us information about the lands transactions, changes and development through the centuries. The 
arzuhals can be used as a basic source for reconstruction of land location, relationships between the reaya and askeri, 
between the land-holder and the State authority. They are of a great importance because such kind of data is difficult to 
be derived from any other document, especially after the 16th century. The paper traced only two cases described in the 
arzuhals but it came to direct the researchers to the opportunities which the petitions provided us in the investigations 
on the Ottoman land history.

ABSTRACT

Through the petitions against different wrongdoings which were received from all across the empire the Ottoman 
subjects defended their own interests and inform the capital about the developments in the provinces. These sources 
are very important because they can give us rich data useful for the investigation of the Ottoman socio-economic his-
tory, administrative system and everyday life in the Empire. 

My paper demonstrates how the information about the location, borderlines and size of the agrarian lands which 
is included in some of the arzuhals is of a great importance about the reconstruction of the agrarian relations in the 
Ottoman State, especially during the period between 17th and 18th centuries, when there are no land registers or other 
documents which included such data at our disposal.

Two written petitions from the 18th  century concerning the destiny of three waqf çiftliks located in the vicinity 
of Sofia, the capital city of the Ottoman European province Rumeli, are chosen as typical examples of the research 
aim. The documents supply us with information about the destiny of the vacant lands, the exact borderlines of some 
villages and agrarian lands, their size and location, production and harvest, the conditions of the land use and different 
violations of the land law which can be used as a basis of the investigation of the Ottoman agrarian history.

Key Words: Arzuhal, Agrarian Relations, Çiftlik, Sofia

ÖZET

Osmanlı İmparatorluğu’nun dört bir yanından gelen ve çeşitli haksızlıkları anlatan arzuhallerin yardımıyla Sultan 
tebaaları kendi haklarını savunup taşralarda geçen olaylar hakkında İstanbul’a bilgiler vermekteydi. Osmanlı İmpara-
torluğu’nun sosyal ve iktisadi tahiri, yönetim sistemi ve günlük hayatı hakkında çok yönlü ayrıntılara ışık tutan bu tür 
belgeler önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

Makalemiz, ayrı ayrı toprak parçalarının mevkilerini, büyüklüklerini ve sınırlarını gösteren arzuhallerin Osmanlı 
İmparatorluğu’ndaki toprak meselesinin ve tarımsal sorunların araştırılmasında ehemmiyetini ıspatlamaktadır. Arzu-
hallerden elde edilen bilgiler özellikle XVII–XVIII yüzyıllar için çok önemli detayler içermektedir ve bu dönemden 
tapu tahrir defterlerin kısıtlığından dolayı bu tür belgeler bizim için büyük bilgi hazinesidir. Makalemizde XVIII yüz-
yılda yazılan ve Rumeli eyaletinin başkenti olan Sofya şehrine yakın üç vakıf çiftliğini anlatan iki arzuhali son derece 
ayrıntlı ele almaktayız. İkisi işletilmeyen toprakların kullanışı, bazı köylerin ve topraklarının sınırları, büyüklüğü ve 
mevkileri, hasılatlarıyla ürünleri, işletilen torparkların verimliliği, toprak kanunlarına aykırı olan ve Osmanlı tarımsal 
tarihine ışık tutan uygulamalar hakkında bizi bilgilendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Arzuhal, Tarımsal Sorunları, Çiftlik, Sofya
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II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE ERMENİ SORUNU*

Ramazan Erhan GÜLLÜ**

Uluslararası Bir Sorun Olarak “Ermeni Sorunu”nun Ortaya Çıkışı

Sultan II. Abdülhamit tahta çıktıktan kısa süre sonra ülke genelindeki birçok sorunla birlikte Ermeni sorunu da 
devleti meşgul eden önemli mevzular arasındaydı. Ermeni sorununun bir “uluslararası sorun” şeklinde fiilî olarak or-
taya çıkışı; 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda (93 Harbi) Rusya’nın Doğu Anadolu’daki bazı Müslüman şehirlerini 
işgal ederek, bu şehirlerde yaşayan Ermenileri bağımsızlık amacıyla Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtması1 ve İngiltere 
ile Rusya’nın savaş sonunda imzalanan anlaşmalara “Anadolu Islahatı” adıyla ülkede Ermeniler lehine reformlar ya-
pılması yönünde koydurdukları maddeler sonucu olmuştu2.

Anadolu’da Ermenilere yönelik çeşitli ıslahatlar yapılması talepleri bu tarihten birkaç yıl önce çeşitli Avrupa 
devletleri tarafından dile getirilmeye başlanmıştı. Osmanlı Devleti bu teklifleri kabul etmiş ve gereken çalışmaların 
yapılacağını belirtmişti. Fransa 30 Aralık 1875’te diğer büyük devletlere bir nota vererek Osmanlı Devletinde yapıla-
cak reformların izlenmesi için bir İslâm–Hristiyan Komisyonu kurulmasını teklif etmişti. İlgili devletlerin temsilcileri 
1876’da İstanbul’da yaptıkları toplantıda bu Fransız teklifini kabul ederek, Osmanlı Devleti’nin Hristiyanlara yönelik 
reformunu derhal başlatmasını istemişlerdi3.

Bu taleplerin yoğunlaştığı bir dönemde başlayan ve Osmanlı Devleti’nin yenilgisiyle sonuçlanan 93 Harbi, Av-
rupa devletleri açısından ıslahat talepleri için oldukça uygun bir zemin hazırlamıştı. Ermenilerin talepleri ile ilgili 
hüküm, savaş sonunda 3 Mart 1878 tarihinde imzalanan Ayastefanos antlaşmasının 16. maddesinde yer almıştı. Rus 
General İgnatieff’in Osmanlı Devleti’nin Hariciye Nazırı Esad Safvet Paşa’ya dikte ettirdiği bu madde antlaşmada 
aynen şöyle yer alıyordu:

“Ermenistan’da Rusya askerinin taht-ı istilâsında bulunub, Devlet-i Âliyye’ye iâdesi lâzım gelen mahâllerin 
tahliyesi, oralarca devleteynin münasebât-ı hasenesine muzır karışıklıklara mahâl verebileceğinden, Devlet-i Âliyye 
Ermenilerin mütemekkin olduğu eyaletlerde menâfî’-i mahalliyyenin îcâb edeceği ıslahat ve tensîkatı bil{â}-ifâte-i 
vakt icrâ etmekliği ve Ermenilerin Kürdlere ve Çerkeslere karşı emniyyetlerini istihsal etmekliği taahhüd eder.”4

Bu maddeyi antlaşma metnine koydurabilmek için bizzat Patrik Nerses Varjebedyan ve bazı Ermeni ileri gelen-
leri sulh görüşmeleri sırasında Rus Çarı’nın kardeşi Grandük Nikola ile görüşmüşlerdi. Ayrıca bu maddeyle Rusya, 
ordusunu Osmanlı topraklarından çıkarmayı, Ermeniler hakkında yapılacak ıslahatların tamamlanması şartına bağ-
lıyordu. Böyle bir hüküm de Osmanlı Devleti’nin doğu vilayetlerinde, Rusya’nın kontrolünde muhtar bir Ermeni 
idaresi kurulmasından başka bir anlam ifade etmiyordu. Bu durum da özellikle İngiltere’yi oldukça rahatsız etmişti. 
Rusya’nın Doğu Anadolu’da Ermenileri kullanarak kendi çıkarları çerçevesinde bu tarz bir yapılanma oluşturmaya 
çalışmasının yanında, yine Ayastefanos Antlaşması’nda sınırları oldukça geniş bir Bulgar Prensliği kurarak Balkan-
lar’da da etkinliğini kuvvetlendirmiş olması İngiltere’nin rahatsızlığını artıran diğer bir önemli husustu. İngiltere’ye 

* Bu çalışma, 2013 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı’nda 
tamamlamış olduğum Ermeni Sorununun Ortaya Çıkış ve Gelişim Sürecinde İstanbul Ermeni Patrikhanesi’nin Tutumu (1878-1923) başlıklı 
doktora tezi ve bu tezin genişletilmiş hâli olan Ermeni Sorunu ve İstanbul Ermeni Patrikhanesi (1878-1923) başlıklı eser esas alınarak hazır-
lanmıştır.

** Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi. r_erhangullu@yahoo.com.tr
1 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt: VIII, Ankara 1983, s. 126.
2 Cevdet Küçük, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı (1878-1897), İstanbul 1986, s. 1.
3 Mehmet Saray, Ermenistan ve Türk-Ermeni İlişkileri, Ankara 2005, s. 91.
4 Mu’âhedât Mecmu’ası, Cilt: IV, Dersaadet 1298, s. 194.
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göre Ayastefanos Antlaşması’yla Rusya, Batı Asya’da geleceğin en büyük devleti olmayı hedefliyordu5.
Ayastefanos Antlaşması’yla Rusya’nın elde ettiği kazanımlar üzerine İngiltere, Ayastefanos Antlaşması’nın ge-

çersiz sayılarak ilgili devletlerle yeni bir antlaşma yapılabilmesi için çalışmaya başlayacaktır. İngiltere bu çabaları 
sonucunda antlaşma şartlarını yeniden görüşmek üzere Avrupa Devletleri’nin Berlin’de bir kongrede toplanmasını 
sağlamayı başaracaktır. Toplanacak kongre ile ilgili olarak İngiliz yetkililer antlaşmaya taraf olan devletlerle görü-
şürken, Ermenilerle ilgili maddeden dolayı İstanbul’daki İngiliz Elçisi Layard da bir yandan Sultan II. Abdülhamit’le 
görüşerek Rusya’ya karşı İngilizlerin meseleye müdahil olacaklarını ima ediyor; diğer taraftan da hükümetine, Ayas-
tefanos Antlaşması’yla Rusya’nın Doğu Anadolu’da oldukça güçlenmiş olmasından dolayı bölgedeki çıkarlarının ze-
deleneceğine dair endişelerini aktarıyordu. İngiltere’nin yeni bir kongre toplamak için uğraşmasında Layard’ın bu 
uyarıları da etkili olmuştu6.

İngiltere’nin meseleye müdahale ederek yeni bir kongre toplamak üzere tarafları kısa sürede ikna etmesi üzerine 
Patrik Nerses Efendi, 17 Mart 1878 günü İngiliz Elçi Layard’ı ziyaret ederek mevcut durumdan beklentileri hakkında 
elçiye bilgi vermişti. Savaş öncesinde Osmanlı idaresi ile herhangi bir problemlerinin olmadığını anlatan Nerses Efen-
di, “kendisinin Ermenilerin Osmanlı ordusuna katılmaları için çağrı yaptığını ve hatta savunmaya destek olmak için 
yerel destek birlikleri kurdurmaya dahi çalıştıklarını fakat savaş sonrası durumun değiştiğini” belirtiyordu. {Çünkü 
Rusya savaşta önemli bir başarı kazanmış ve imzalanan antlaşmaya da Ermeniler lehine ıslahat yapılmasını sağlaya-
cak bir madde koydurmuştu. Böylece Balkanlar’daki Hristiyan unsurlar için oluşturulan otonom yapı, Doğu Anado-
lu’da Ermeniler için de uygulanabilecekti. Ermeniler artık Kürtlerin saldırılarından ve nefret ettikleri İslâmî kurallar-
dan kurtularak bir Hristiyan ülkenin kontrolünde kendi kendilerini idare edebileceklerdi. Eğer Avrupalılar, haklarını 
almaları için kendilerini desteklemezlerse Rusya bu hakkı koruduğu için kendileri de Rusya’nın yanında yer almaya 
devam edeceklerdi. Patrikhane başta Prens Bismark olmak üzere diğer ilgililere bu talepleri ile ilgili mektuplar da 
göndermişti.} Layard’ın patriğe “Ermenistan” tabirinden neyi kastettiklerini sorması üzerine de Nerses Efendi, “Van, 
Sivas ve Diyarbakır vilayetleri ile Kilikya bölgesinin (Kilikya’dan kasıt Suriye’nin kuzey sınırı ile deniz kıyısında 
Tarsus’tan batıya doğru çizgiyi içine alan bölge idi) Ermenistan’ın sınırları içinde yer aldığını” belirtmişti. Layard’ın 
bu bölgelerin nüfus yapısı itibariyle Müslümanların çoğunlukta bulunduğu yerler olduğunu hatırlatması üzerine ise 
Nerses Efendi bu durumu kabul ettiğini ancak hayatlarını ve varlıklarını koruyabilmeleri için bu tarzda bir Hristiyan 
yönetimden başka çare olmadığını ifade etmişti. Layard, toplanacak olan kongrede bu talepleri savunulmazsa Erme-
nistan’ın Rusya’ya ilhakına dahi niyetli olduğu görünen patriğin ve Ermenilerin, bu tavırlarına karşı İngiltere’nin 
bölgedeki çıkarlarının korunması adına nasıl yaklaşılması gerektiği hususunda kuşku taşıyordu. Ayrıca patrik elçiden, 
kendisini Türk Hükümeti’ne karşı tehlikeye atmasından endişelendiği için bu görüşmenin gizli kalmasını istemişti7.

Birkaç gün sonra aynı elçiyle görüşen ve üst düzey bir devlet görevinde bulunduğu belirtilen bir Ermeni de elçi-
ye, Ermeni önde gelenlerinin doğuda özerk bir Ermenistan kurulması amacıyla kongreye bir heyet göndererek talepte 
bulunacaklarını ve İngiltere’nin kendilerini destekleyeceğini ümit ettiklerini belirtmişti. Hristiyan devletlerin desteği 
olmadan böyle bir yapının oluşturulamayacağını da ekleyen yetkili, Türk idaresindense bölgede Rus egemenliğini 
tercih ettiklerini de eklemişti8.

Neticede kongreye Ermeniler adına bir heyet katılmıştı. Eski Patrik Hrimyan Efendi başkanlığındaki heyette 
başkan yardımcısı olarak Horen Narbey, sekreter olarak İstepan Papazyan ve tercüman olarak da Minas Çeraz yer 
alıyorlardı9.

Heyet kongre boyunca çalışmalarını sürdürmüş ve neticede kongrede yapılan görüşmelerle Ayastefanos Ant-
laşması’nı iptal eden Berlin Antlaşması taraflar arasında imzalanmıştı. 13 Temmuz 1878 tarihinde imzalanan Berlin 
Antlaşması’nın Ermenilerle ilgili 61. maddesi, antlaşma metninde şu şekilde yer almıştı:

“Bâb-ı Âlî, ahalisi Ermeni bulunan eyâlâtda ihtiyâcât-ı mahalliyyenin îcâb etdiği ıslahatı bilâ-te’hîr icrâ ve Er-
menilerin Çerkes ve Kürdlere karşı huzur ve emniyyetlerini te’mîn etmeği taahhüt eder ve ara sıra bu bâbda ittihâz 
olunacak tedâbiri devletlere tebliğ edeceğinden düvel-i müşarünileyhim tedâbir-i mezkûrenin icrâsına nezaret eyle-
yeceklerdir.”10

5 Bülent Yıldırım, Bulgaristan’daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890-1918), Ankara 2014, s. 25-27; Engel-
hardt, Tanzimat ve Türkiye, (Türkçesi: Ali Reşad), İstanbul 1999, s. 394-395; Seyit Sertçelik, Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni So-
rununun Ortaya Çıkış Süreci (1678-1914), Ankara 2009, s. 100-104. Rusya’nın Ermeni sorunu karşısında izlediği politikalar hakkında ayrıca 
bkz. Fikrettin Yavuz, “Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışında Rusya Faktörü”, Geçmişten Günümüze Ermeni Sorunu ve Avrupa, (Editör: Haluk 
Selvi), Sakarya 2006, s. 19-74.

6 İstanbul’daki İngiliz Büyükelçisi A. H. Layard’dan İngiliz Dışişleri’ne 16 Mart 1878 tarihli telgraf; TNA. FO. 881/3554, No. 1.
7 A. H. Layard’dan Dışişleri’ne 18 Mart 1878 tarihli telgraf; TNA. FO. 881/3554, No. 4.
8 A. H. Layard’dan Dışişleri’ne 20 Mart 1878 tarihli telgraf; TNA. FO. 881/3554, No. 6.
9 Levon Panos Dabağyan, Osmanlı’da Şer Hareketleri ve Abdülhamid Han, İstanbul 2006, s. 337.
10 Mu’âhedât Mecmu’ası, Cilt: V, Dersaadet 1298, s. 139.
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Bu madde ile Osmanlı Devleti, yine Ermenilerin yoğun olarak yaşadıkları vilayetlerde birtakım ıslahatlar yap-
mayı ve Çerkezlerle Kürtlerin saldırılarına karşı Ermenileri korumayı kabul ettiği gibi, Ermeni sorununun artık sadece 
kendi iç sorunu olmadığını da onaylamış oluyordu. Maddede yer alan, “yapılacak ıslahatlara antlaşmaya taraf olan 
devletlerin nezaret edeceği” hükmü, Ermeni sorununun artık uluslararası bir konu haline geldiğini gösteriyordu. Bun-
dan böyle Ermeni sorunu, Osmanlı Devleti’nin hem ülke içinde hem de ülke dışında en çok uğraşmak zorunda kaldığı 
mevzulardan birisi haline gelecekti. Ermenilerse Avrupalıların ıslahatların uygulanmasına nezaret etmeleri şartına 
rağmen, Berlin Kongresi’nde verilen reform taahhütlerinin ve (İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında aynı tarihlerde 
imzalanan) Kıbrıs Sözleşmesi’nin sadece kâğıt üzerinde var olduğunu, bu sözlerin tutulmayacağını düşünüyorlardı. 
Ermeni kanaat önderleri nazarında antlaşma “tamamen ölü bir unsurdu.”11 Osmanlı Devleti yetkilileri ise kilisenin 
zaten bu kongreye temsilciler göndermek suretiyle siyasi bir sürece dâhil olmalarını, Ermenilerin artık Osmanlı ege-
menliği dışına çıkma taleplerinin önemli bir göstergesi olarak kabul ediyorlardı. Ermeni sorununun gelişimini bundan 
böyle daha net bir şekilde uluslararası güç dengelerinin aldığı şekiller belirleyecekti12. Bu algı Ermeni devrimcileri 
ve entelektüel sınıf için de geçerliydi. Özellikle 1863 yılında yürürlüğe giren Ermeni Milleti Nizamnamesi’nin ilanı 
sürecinde aristokrat sınıf, patrikhane ve ona bağlı güçlere karşı mücadele veren Ermeni aydınları, Berlin Antlaşması 
sonrası patrikhanenin tutumunda bekledikleri kırılmanın yaşandığı görüşündeydiler13.

Bunun dışında İngiltere 4 Haziran 1878 günü Osmanlı Devleti ile de ayrı bir anlaşma yapmış ve Kıbrıs’ı geçici 
olarak devralmıştı. Bu anlaşmayla da İngiltere Osmanlı Devleti’ne Doğu Anadolu’da meydana gelebilecek yeni bir 
Rus saldırısı karşısında silahla yardım etmeyi yükümleniyor; Osmanlı Devleti de Doğu Anadolu’da Hristiyanların 
bulundukları yerlerde ıslahat yapmayı İngiltere’ye de taahhüt ediyordu14. Hâlbuki İngiltere’nin amacı Osmanlı’ya 
yardım etmek değildi. İngiltere bu tarihten sonra Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunmasına dayanan 
geleneksel politikasından vazgeçmiş ve devletin İngiltere için lüzumlu olan topraklarına sahip olmak ya da hiç olmaz-
sa buralardaki İngiliz nüfuzunu kuvvetlendirmek politikasına meyletmişti. Bu politikayı uygulamak için de Ermeni 
meselesi kullanabileceği bir husustu15.

İlk Kurulan Ermeni Cemiyetleri

1880 tarihine kadar yabancı devletlerin, Ermeniler lehine yapılacak ıslahatlara dair Osmanlı Devleti’nden ta-
lepleri fazla kuvvetli ve istekli değildi. Bunun da sebebi, Osmanlı Devleti’nde göze batacak ve Avrupa kamuoyunu 
harekete geçirecek derecede bir Ermeni olayının bulunmaması idi. Bu tür olayları çıkarmak da Ermenilere düşüyordu. 
Bunun için ise her şeyden önce teşkilat lazımdı16.

Osmanlı sınırları içindeki Ermeni cemiyetlerinin ilki 1860’ta İstanbul’da “Hayırsever Cemiyeti (Benevolent Uni-
on)” adıyla kurulmuştu. Amacı “Kilikya”yı yükseltmekti. 1870 ile 1880 arasında Van’da “Araratlı”, Muş’ta “Okulse-
venler” ve “Doğu”, Erzurum’da “Milliyetçi Kadınlar” isimli dernekler ortaya çıktı. Araratlı, Okulsevenler ve Doğu 
Cemiyetleri daha sonra birleşerek, “Ermenilerin Birleşik Cemiyeti”ni kurdular. Bunlar görünüşte hep sosyal mahiyet-
te cemiyetlerdi17. 

Bunların yanında – aynı tarihlerde ve Osmanlı Devleti sınırlarında - ihtilalci cemiyetler de kuruluyordu. 1878’de 
Van’da “Kara Haç Cemiyeti” kuruldu. Bu Amerika’daki “Ku Klux Klan” benzeri bir kuruluştu. Amacı Ermenile-
ri silahlı saldırılardan korumak için onları silahlandırmaktı18. 1881’de Erzurum’da “Anavatan Müdafileri (Başdban 
Hayrenyats - Pashtpan Haireniats) Cemiyeti” kuruldu. Bunun gayesi de yine Ermenileri saldırılardan korumak için 
silahlandırmaktı. Bu cemiyet 1882 yılında kapatıldı19.

11 Mağakya Ormanyan, Azkabadum, Cilt: III, Sütun: 4996.
12 Süreç hakkında ayrıca bkz. Bayram Kodaman, Ermeni Macerası (Tarihi ve Siyasi Bir Değerlendirme), Isparta 2001, s. 1-52; Bülent Yıldırım, 

“XIX. Yüzyılda Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışında Etkili Olan Unsurlar ve Ayrılıkçı Ermeni Faaliyetleri”, Askerî Tarih Araştırmaları 
Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 7, Ankara, Şubat 2006, s. 73-93; İhsan Sakarya, Belgelerle Ermeni Sorunu, Ankara 1984, s. 43-68; Ki Young Lee, Er-
meni Sorunu’nun Doğuşu, Ankara 1998, s. 72-80; Nurşen Mazıcı, Belgelerle Uluslararası Rekabette Ermeni Sorunu’nun Kökeni 1878-1918, 
İstanbul 1987, s. 13-30; Justin McCarthy, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims 1821-1922, Princeton 1996, s. 109-135.

13 “… 1878 yılı Ermeni ileri gelenlerinin (patrik, yüksek rahipler ve sivil önderler) tutumlarında gerçek bir ‘devrim’e tanık oldu; bundan böyle 
imparatorluğun doğu illerindeki Ermeni halkı için düzeltimler sağlanmasını, Rusya’dan ve Avrupa’dan beklemeye başladılar …” Anahide 
Ter Minassian, “1876-1923 Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalist Hareketin Doğuşunda ve Gelişmesinde Ermeni Topluluğunun 
Rolü”, Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalizm ve Milliyetçilik (1876-1923), (Derleyenler: Mete Tunçay – Erik Jan Zürcher), İstanbul 2010, s. 
175.

14 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Ankara 1999, s. 569.
15 Karal, a.g.e., s. 130.
16 Karal, a.g.e., s. 135.
17 Armaoğlu, a.g.e., s. 571; Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, İstanbul 2005, s. 186; Küçük, a.g.e., s. 100.
18 Gürün, a.g.e., s. 186; Louise Nalbandian, The Armenian Revolutionary Movements – The Development of Armenian Political Parties through 

the Nineteenth Century, Berkeley and Los Angeles 1963, s. 83-85; Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, İstanbul 1976, s. 430.
19 Gürün, a.g.e., s. 186; Nalbandian, a.g.e., s. 85-89.
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Silahlı Komitelerin Kuruluşu

İhtilalci siyasi parti olarak ilk ortaya çıkan kuruluş ise “Armenakan Partisi”dir. 1885-1896 yılları arasında ciddi 
faaliyetler gösteren partinin kuruluş gayesi, ihtilal çıkararak Ermenilerin kendi kendilerini yönetme hakkı kazanma-
larını sağlamaktı. Parti programının özeti şöyledir: “Partinin kuruluş sebebi, ihtilal yolu ile Ermenilerin kendi kendi-
lerini idare hakkını elde etmektir. Partiye sadece Ermeniler girebilir. Parti gayesine varmak için; aynı ideale inanan 
bütün milliyetperver Ermenileri bir araya getirmek, ihtilalci fikirleri yaymak, üyelere silah kullanmayı, askerî disiplini 
öğretmek, silah ve para temin etmek, gerilla kuvvetleri oluşturmak, halkı genel bir harekete hazırlamak gibi yollara 
başvuracaktır. Parti aktif ve yedek azalardan oluşacak, yedek azalar sadece malî destek sağlayacaklardır. Bir merkez 
teşkilatı olacak, bölgede de bölge komiteleri oluşturulacaktır. Merkez Teşkilatı, bölge komiteleri temsilcilerinden 
oluşacaktır. Ayrıca diğer ihtilalci gruplarla işbirliği için özel komite kurulacaktır.”20

Ardından 1887 yılında Cenevre’de “Hınçak Partisi” kuruldu. Hınçak (Hunchak veya Hentchak) Ermenice “Çan” 
demektir. Bu partiyi kuranlar, hayatlarında Osmanlı Devleti’ne ayak basmamış, hali vakti yerinde ailelerin, kendile-
rini tamamen Marksist teoriye kaptırmış çocuklarıdır. Partinin ilk ve yakın hedefi Türkiye Ermenistanı’nın politik ve 
millî bağımsızlığını sağlamaktır. Bu hedef gerçekleştirildikten sonra bazı politik ve ekonomik gayelere varılmasına 
çalışılacaktır. Türkiye’de ihtilal yoluyla gerçekleştirilecek olan hedeflere varılmak için kullanılacak metot; propagan-
da, tahrik, tedhiş, teşkilatlanma ile köylü ve işçi hareketidir. Propaganda; hükümete karşı isyanın temel sebepleri ile 
münasip zamanını halka anlatmak olacaktır. Tahrik; halkın cesaretini artırmak için gereklidir. Hükümete karşı gösteri; 
vergileri ödememek, ıslahat istemek, aristokrat sınıfa karşı nefret yaratmak tahrikin başlıca yollarıdır. Tedhiş ise; halkı 
korumak ve Hınçak programına itimatlarını elde etmek için başvurulacak bir metottur. Parti, tedhişi Osmanlı Hükü-
meti’ne karşı kullanmayı hedef tutmaktadır, fakat hedef sadece hükümet değildir. Hükümet için çalışan tehlikeli Türk 
ve Ermeni kişilerle, casus ve muhbirler de hedefler arasındadır. Ayrıca parti programında, yakın amaca, yani ihtilale 
ulaşmanın çaresi olarak, “Türkiye’deki Ermeni bölgelerindeki genel kuruluşu alt-üst etmek, değiştirmek, genel isyan-
la Türk Hükümeti’ne savaş açmak” gösterilmekteydi21.

Bu görünüşü ile Hınçak Komitesi hem Ermeni milliyetçisi hem de komünist idi. İhtilali özellikle ekonomik 
istismara karşı sınıf mücadelesine dayandırıyor, sonra da milliyetçi bir Ermenistan kurmayı tasarlıyordu. İhtilali ger-
çekleştirmenin en uygun dönemi ise, Osmanlı Devleti’nin büyük bir devletle savaştığı bir zaman dilimi sağlayacaktı. 
Anadolu’daki Ermenilerin bağımsızlığı sağlandıktan sonra Rusya ve İran Ermenileri ile federatif bir Ermenistan ku-
rulacaktı. Parti 1890’da, “İhtilalci Hınçak Partisi” adını aldı. 1898’te de parti içinde bir takım görüş ayrılıkları dolayı-
sıyla, üyelerin bir kısmı ayrılarak “Yeni Hınçak Partisi”ni kurdular22.

1890 yılında da Tiflis’te, “Ermeni Devrimci Federasyonu (Daşnaksutyun)” kuruldu. (Örgütün Ermenice tam adı 
“Hay Heghapokhakan Dashnaksutyun” idi.) Daşnaksutyun kelimesi Ermenice’de “federasyon” manasına gelmekte-
dir. Özellikle Rusya’dakiler olmak üzere çeşitli Ermeni gruplarının bir araya gelmesiyle ortaya çıktığı için bu partiye 
federasyon ismi verilmiştir. Kelime Türkçe’de kullanılırken kısaltılmış ve değiştirilmiş, kısaca “Taşnak” denmiştir. 
Federasyon bu şekilde 1890’larda ortaya çıkarken, Hınçak Partisi de bunun içine katılmış görülüyordu. Fakat bu birlik 
kısa sürdü. Taşnakların faaliyete geçmekte yavaş olduklarını ileri sürerek 5 Haziran 1891’de Hınçaklar federasyonla 
ilgilerini kestiler.

Taşnak Federasyonunun, 1892 yılında Tiflis’te yaptığı toplantıda kabul ettiği bir programda, kullanılacak metot-
lar şu şekilde tespit edilmişti:
• Çeteler teşkil etmek ve onları faaliyete hazırlamak,
• Her yola başvurarak, halkın maneviyatını ve ihtilalci faaliyetini artırmak,
• Halkı silahlandırmak için her yola başvurmak,
• İhtilal komiteleri teşkil edip, aralarında sıkı irtibatı temin etmek,
• Kavgayı teşvik etmek ve hükümet yetkililerini, muhbirleri, hainleri, soyguncuları yıldırmak,
• İnsan ve silah nakliyatı için ulaştırmayı sağlamak,
• Hükümet müesseselerini yağmalamak ve harap etmek 

Bu metodlar Taşnak Federasyonun da tam bir terör örgütü olarak ortaya çıktığını gösteriyordu23. Kuruluşlarını ta-

20 Gürün, a.g.e., s. 186-187; Jean-Louis Mattei, Belgelerle Büyük Ermenistan Peşinde Ermeni Komiteleri, Ankara 2008, s. 115-116; Nalbandian, 
a.g.e., s. 90-104; Nejat Göyünç, Türkler ve Ermeniler, Ankara 2005, s. 98-99.

21 Armaoğlu, a.g.e., s. 572; Jean-Louis Mattei, a.g.e., s. 116-128; Nalbandian, a.g.e., s. 104-118.
22 Gürün, a.g.e., s. 188-191; Göyünç, a.g.e., s. 99; Jean-Louis Mattei, a.g.e., s. 129-130; Uras, a.g.e., s. 431-442.
23 Gürün, a.g.e., s. 191-194; Göyünç, a.g.e., s. 99-100; Hratch Dasnabedian, History of The Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutiun 
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mamlayan Ermeni komiteleri faaliyetlerine destek sağlayabilmek amacıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında çeşitli 
propaganda faaliyetlerine giriştiler. Bu propagandaları temelde misyonerler, komitecilerin ikna etmeyi başardıkları 
bazı kilise mensupları ve din adamları yürütmekteydi. Ermeni Patrikhanesi’nin süreçte karşı karşıya kaldığı en büyük 
güçlüklerden birisini de komitelere destek veren din adamları oluşturacaktı. Çeşitli yayınların belirleyici olduğu yurt 
içindeki komite faaliyetleri de sadece Ermenilerle sınırlı kalmıyor, Müslümanlara karşı da; “aslında onlarla bir sorun-
ları olmadığı, sorunun doğrudan devletle alakalı olduğunun” vurgulandığı propagandalar yapılarak Müslümanların da 
devletle olan bağlarının zayıflatılması hedefleniyordu. Dışa yönelik propaganda da ise hedef kitle yabancı ülkelerde 
yaşayan Ermeniler olmakla beraber asıl amaç, Osmanlı Devleti’ne birşeyleri dikte ettirebilecek Avrupa devletlerinin 
desteğini sağlayabilmekti24.

İlk Silahlı Hareketler

Komitelerin kuruluşu ve faaliyetleri karşısında Sultan II. Abdülhamit’in Ermenilere yönelik en temel politikaları; 
1863 yılında ilân edilen ve Ermenilere özerklik anlamına gelen ayrıcalıklar veren Ermeni Milleti Nizamnamesi’nin 
uygulanmasını engellemek ve patrikliğe nizamname karşıtı ve kendisine yakın din adamlarının seçilmesini sağlayarak 
Ermeni milletini bu şekilde kontrol etmekti. Ancak bu politikalar da beraberinde birçok sorun getirecekti. Özellikle 
Berlin Antlaşması sonrası seçilen patriklerin Sultan yanlısı bir tutum izlemeleri, komitelerin öncelikle patrikhaneye 
ve komitelere destek vermeyen papazlara yönelik saldırılar yapmalarına neden olacaktı. İlerleyen süreçlerde de (1894 
yılında Mateos İzmirliyan’ın patrik seçilmesinde olduğu gibi) komitelere yakın kişiler olarak bilinen din adamları-
nın patrik seçilmelerine engel olunamayacaktı. Ayrıca Doğu Anadolu bölgesinde Kürt aşiretlerinin bölgedeki bazı 
Ermenilerle birlikte kendileri dışındaki unsurlara yönelik çeşitli saldırıları da problemleri artıran diğer hususlardı. 
Berlin Antlaşması’nı takip eden yıllarda Doğu Anadolu’da Ermeni komitelerinden kaynaklı çeşitli problemlerle kar-
şılaşılmıştı ancak devlet, komiteleri Doğu Anadolu haricinde eylem yapabilecek gücü olmayan küçük terör grupları 
olarak değerlendiriyordu. Ancak 1889 yılında yaşanan “Kürt Musa Bey Olayı” ve arkasından Erzurum’da yaşanan 
bazı karışıklıklar sonrası kimi Ermenilerin tutuklanması, Ermeniler tarafından ülke geneline yayılan tepkilere neden 
olacaktı. Benzer şekilde başkent İstanbul’da da çeşitli protestolar yapılacak ve Doğu Anadolu’dan İstanbul’a gelen 
birçok Ermeni, şikâyetlerinin Sultan II. Abdülhamit’e iletilmesi için başta Ermeni Patrikhanesi olmak üzere başkentte 
bulunan Ermeni önderlerine baskılarda bulunacaklardı. Bu sırada İstanbul Ermeni Patrikliği görevinde Horen Aşık-
yan Efendi bulunuyordu. Aşıkyan Efendi Osmanlı idaresi ile - özellikle de Sultan II. Abdülhamit’le - ilişkisi iyi olan 
bir ruhani önder idi ve Ermeni komitelerinin faaliyetlerine de açıktan karşı çıkıyordu. Bu yüzden de ülke genelinde 
teşkilatlanmakta olan Ermeni komitelerinin tasvip ettiği bir din adamı değildi. Ayrıca Ermeni komitecileri, İstanbul 
Ermenilerinin kendilerine yeteri kadar destek vermediklerini düşünüyorlar, bunun sorumlusu olarak da yine Patrik 
Aşıkyan’ı görüyorlardı. Hem Patrik Aşıkyan’ı uyarmak hem de İstanbul’da yapacağı bir eylemle sorunun ciddiyetini 
Osmanlı Devleti yetkililerine göstermek isteyen Hınçak komitesi, 27 Temmuz 1890 günü Kumkapı Ermeni Patrikha-
nesi Kilisesi’nde bir eylem gerçekleştirdi. Patrik Horen Aşıkyan Efendi kilisede ayinde bulunduğu sırada rûhânîlerin 
ayini icra ettiği bölüme çıkan bir komiteci elindeki kâğıtta yazılı ve ayin öncesi kiliseye gelen ahaliye de dağıtılmış 
olan bir bildiriyi yüksek sesle okumaya başladı. Patriğe hitaben “görevinizi yapmakta yetersizsiniz” denilen bildiri-
nin sonunda, Aşıkyan Efendi’nin kendileriyle birlikte hükümete giderek taleplerinin ilgililere iletilmesini sağlaması 
isteniyordu. Olayın başlaması üzerine Patrik Aşıkyan kiliseden ayrılarak patrikhane binasındaki odasına geçmişti. 
Komiteciler kilise içinde bir-iki el ateş etmişler ve kargaşa büyümüştü. Ardından beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte 
patriklik binasına geçen, aynı zamanda saldırının başındaki kişi olan Artin Cangülyan isimli komiteci, binada asılı 
olan Osmanlı tuğrasını parçalamış ve Aşıkyan Efendi’nin odasını basmıştı. Aşıkyan Efendi’nin odasında Cangülyan 
patriğe hitaben; “Şimdi önümüze düşüp bizi Yıldız Sarayı’na götüreceksin. Yoksa biz de öleceğiz, seni de öldüreceğiz” 
diye bağırarak patriği zorla dışarı çıkarmaya çalışmıştı. Bunun üzerine patriği korkutarak binadan dışarı çıkarmayı 
başaran ve zorla bir arabaya bindirmeye çalışan komitecilere asker ve polisin müdahalesiyle patrik ellerinden kaçarak 
kendini kurtarabilmişti. Olayın başlaması üzerine patrikhane papazlarından bazıları hemen hükümet yetkililerine ha-
ber vererek, olayın daha ciddi bir hâl almasını önlemeye çalışmışlardı. Olaya ilk müdahale eden zabtiye güçlerine ek 
olarak gelen askerî birlikler ve polis kuvvetlerinin de müdahalesiyle kısa sürede kargaşanın durdurulması sağlanmıştı. 
Olaylar sırasında yedi asker yaralanmış, komitecilerden de birçok yaralıyla birlikte iki kişi ölmüştü. Güvenlik güçleri 
arasından öldürülen tek kişi de Garabet isimli bir Ermeni polis idi. Seraskerliğin yargılamayla ilgili tezkiresinde, bu-
nun dışında olayla ilgisi olmayan iki Ermeninin de nümayişçilerin ateşiyle öldüğü belirtiliyordu. Olayla ilgili toplam 

1890-1924, Milan 1990, s. 29-57; Jean-Louis Mattei, a.g.e., s. 144-160; Nalbandian, a.g.e., s. 151-179; Uras, a.g.e., s. 442-445.
24 Ermeni komitelerinin bu türden faaliyetleri ve Osmanlı Devleti’nin bu faaliyetleri önleyebilmek için yaptığı çalışmalar için bkz. Cezmi 

Eraslan, “Ermeni Komiteleri, Propagandaları ve Osmanlı Devleti’nin Aldığı Tedbirler”, Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu 
(Bildiriler, 24-25 Mayıs 2001), İstanbul 2001, s. 77-105.
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yirmi beş Ermeni tutuklanmıştı. Patrikhane civarında ciddi tedbirler alınmış, zabtiye tarafından da güvenlik önlemleri 
artırılmıştı25.

Ancak bu durum patrikhaneye ve komitecilere destek vermeyen Ermenilere yönelik son saldırı olmayacak, Patrik 
Horen Aşıkyan’ın 1894 yılında istifasına kadar devlet yanlısı Ermenilere yönelik özellikle İstanbul’da birçok saldırı 
ve suikast gerçekleştirilecekti. Ayrıca Kumkapı olayı Ermeni komitelerinin artık başkentte dahi eylem gerçekleşti-
rebilecek bir güce ulaştıklarını göstermişti. Süreç artık sürekli komitelerin lehine ilerleyecekti. Sultan, komitelerin 
faaliyetlerine karşı taviz vermekten kaçınmaya çalışsa da Avrupalıların baskılarıyla kimi zaman tutuklu komiteciler 
serbest bırakılmak zorunda kalındığı gibi, nizamname hakkında Sultan’ın itiraz ettiği konulara rağmen nizamnamenin 
uygulanmasına engel olunamayacaktı. Aksine 1890 yılında yaşanan karışıklıklardan sonra, Ermenilere nizamnamede 
olmayan bazı ayrıcalıklar tanınmak zorunda kalınacaktı. Dolayısıyla Sultan’ın itiraz ettiği birçok konu, onun döne-
minde de uygulanmaya hatta genişletilmeye devam edilecekti. Yine Sultan II. Abdülhamit tarafından Doğu Anado-
lu’da asayişi sağlayabilmek adına kurdurulan Hamidiye Alayları da zamanla asayişsizliğin temel nedenlerinden birisi 
haline gelecekti. Alaylar, 1891 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından, Ermeni komitelerinin vilayât-ı şarkiyyedeki 
faaliyetlerine ve bölgeyi ciddi bir tehlike altında bırakabilecek olan Rus-Ermeni ittifakına karşı, bölgedeki birtakım 
Kürt aşiretlerinin silahlandırılması suretiyle oluşturulmuştu. Kazak modeline göre örgütlenen birliklerde çok az sayıda 
Karapapak Aşireti mensubu Türk de bulunuyordu. Hafif Süvari Alayları şeklinde teşekkül ettirilen bu birliklerin böl-
geyi Rus-Ermeni tehditlerine karşı koruması hedefleniyordu ancak – belki bunun kadar önemli diğer bir husus olarak 
– kendileri de bölgede birçok probleme neden olan Kürt aşiretlerinin devlet otoritesine bağlı hale getirilmeleri de ta-
sarlanan en önemli hedeflerdendi.  Alayların, bizzat Sultan’ın adıyla “Hamidiye” olarak anılması da II. Abdülhamit’in 
kendilerinden beklediği “sadakat”ın göstergelerindendi. Sultan daha farklı durumlarda da görülen benzer politikasını 
burada da sürdürerek doğrudan kendisine bağlı bir güç oluşturmak istemiş, böylece kendisiyle aşiretler arasında bir 
yakınlık bağı kurarak merkezî otoriteye katkı sağlayacağını düşünmüştü. Alayların tümünden sorumlu olmak üzere 
başlarına da Müşir Mehmet Zeki Paşa getirilmişti. Ancak alaylar bölgede beklenen otoriteyi tesis etmek bir yana 
zamanla bölgedeki asayiş bozukluğunun esas nedenlerinden biri şekline dönüşeceklerdi. Birçok aşiret mensubunun 
eskiden beri devam ettirdikleri yağma ve gasp gibi hadiseleri artık Hamidiye Alayları’na mensup askerler olarak 
sürdürmeleri özellikle Ermeni ahalinin sürekli şikâyetlerine sebebiyet verecek, Ermeni komitelerinin de faaliyetlerine 
kendilerince meşruiyet kazandırmalarına neden olacaktı. Ancak alayların bu başına buyruk tavırları sadece Ermenilere 
yönelik bir hareket değildi, aynı durumdan şikâyetçi olan birçok Kürt de bulunmaktaydı. Zamanla Ermeni komitele-
rinin faaliyetleri, alayların ve Kürt aşiretlerinin Ermenilere yönelik saldırıları, Kürt aşiretleri arasında yaşanan çeşitli 
çatışmalar, farklı Kürt yerleşimlerinde de yağma ve gasp gibi olaylara sebebiyet verilmesi gibi birçok olay bölgedeki 
asayiş sorununu içinden çıkılmaz bir hale getirecekti. Fakat “Hamidiye Alayları”ndan bazılarının ve çeşitli Kürt aşi-
retlerinin hem Ermenilere hem de Kürtlere karşı yaptıkları bu saldırılar etnik problemlerden önce bölgede ekonomik 
bir hâkimiyet kavgası yaşandığını da düşündürmektedir26.

Tüm bu kargaşalar arasında doğudaki faaliyetleri ile birlikte komiteler İstanbul’da da etkin olarak varlıklarını 
sürdürmeye devam etmekteydiler. 1894 yılında Patrik Horen Aşıkyan’a tekrar suikast tertip edilmişti. Agop Kara-
betyan isimli 18 yaşlarında bir Ermeni genci, patrik Kumkapı Kilisesi’ndeki ayinden patrikhaneye dönerken tabanca 
çekerek birkaç kez patriğe ateş etmeye kalkışmış ancak tabancanın ateş almaması üzerine patriğe bir zarar gelmemiş 
ve suikastçı da hemen etkisiz hale getirilmişti. Aşıkyan Efendi olay sırasında bayıldı ve evine götürülerek tedavi altına 
alındı. Suikastçı Agop Karabetyan götürüldüğü karakolda yapılan sorgusunda, “Patrik Aşıkyan’ın Ermenilerin sorun-
larını çözmekten aciz hatta Ermeni milletinin düşmanı olduğunu, hükümete sık sık ihbarlar yaptığını ve Ermenilerin 
de bu adamdan kurtulmak için and içtiklerini” söylemişti. Ayrıca “bu defa başarısız olsa da komitecilerin sonunda ba-
şarıya ulaşacaklarını ve Aşıkyan’dan kurtulacaklarını” belirterek tehdit savurmaya da devam etmişti27. Patriğe düzen-

25 Hadise başlar başlamaz yaşananlar ve gelişmeler hakkında doğrudan Mabeyn’e çekilen bazı telgraflarla Padişah da bilgilendirilmişti. BOA. 
Y.A.RES. nr. 51/36 lef 1-7. Sürdürülen tahkikatla ilgili ertesi gün Mabeyn’den Sadaret’e gönderilen tezkire sureti; BOA. Y.A.HUS. nr. 237/49 
lef 23. Olay günü yaşananlarla ilgili bazı görgü şahitlerinin ifadeleri; BOA. Y.A.HUS. nr. 237/49 lef 24-26. İngiliz Sefareti de hükümetine, 
olayın temelinde patriğin Erzurum ve Musa Bey olayları hakkında hazırlanan ilk varakayı Mabeyn’e iletmekten çekinmesi olduğunu yazmıştı. 
W. A. White’dan Salisbury’e 1 Ağustos 1890 tarihli telgraf; TNA. FO. 881/6046 no: 99. Olay hakkında 28 Temmuz 1890 günü M. Marinitsch 
tarafından hazırlanan rapor; TNA. FO. 881/6046 Inclosure in no: 99. Berlin Kongresi’ne Ermeni delegesi olarak katılan Minas Çeraz’ın İngiliz 
Dışişleri’ne olayla ilgili verdiği bilgiler; TNA. FO. 881/6046, 14 Ağustos 1890, no: 112.

26 “Hamidiye Alayları” hakkında bkz. Bayram Kodaman, “Hamidiye Hafif Süvari Alayları (Sultan II. Abdülhamid ve Doğu Anadolu Aşiretle-
ri)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Sayı: 32, İstanbul 1979, s. 427-480; Bayram Kodaman, Sultan II. Abdülhamid 
Devri Doğu Anadolu Politikası, Ankara 1987, s. 21-67; Bayram Kodaman, “The Hamidiye Light Cavalry Regiments: Abdülhamid II and the 
Eastern Anatolian Tribes”, WAR & DIPLOMACY The Russo-Turkish War of 1877-1878 And The Treaty of Berlin, (Editörler: M. Hakan Yavuz 
– Peter Sluglett), Utah 2011, s. 382-427; Cevdet Ergül, II. Abdülhamid’in Doğu Politikası ve Hamidiye Alayları, İzmir 1997, s. 43-78.

27 Ermeni Komitelerinin A’mal ve Harekât-ı İhtilâliyyesi (İ’lân-ı Meşrûtiyyet’den Evvel ve Sonra), (Yayına Hazırlayan: H. Erdoğan Cengiz), 
Ankara 1983, s. 39; İhsan Sakarya, a.g.e.,, s. 98. Sir P. Currie to the Earl of Kimberley, Constantinople, 27 March 1894, F.O. 424/178, p. 81, 
No. 64; Turkey, No. 6 (1896), p. 53, No. 49 (zik.), Bilâl N. Şimşir, British Documents on Ottoman Armenians, Vol.: III, s. 333, Belge No: 225. 
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lenen suikast hadisesi yurt dışında da geniş yankı bulmuş, yabancı basında konu ile ilgili birçok haber yayınlanmıştı. 
Suikastten birkaç gün sonra hükümetine Ermeni hareketleri ile ilgili bir rapor gönderen İngiliz Sefiri Philip Currie, 
Ermeni devrimcilerinin yaptıkları faaliyetlerin patrik tarafından desteklenmeyerek, zabtiyeye bildiriliyor olmasından 
rahatsız olduklarını vurguluyordu28.

Aynı dönemde farklı din adamlarına ve sivil Ermenilere de yine benzer suikastlar tertip edilmişti. Bu saldırı son-
rası Patrik Aşıkyan daha fazla patriklik görevine devam etmek istemeyecek ve istifa ederek patrikhaneden ayrılacaktı. 
Ondan sonra patrik seçilen Mateos İzmirliyan Sultan II. Abdülhamit’in politikalarını destekleyen bir ruhani değildi 
ve onun patrik seçimi sonrası Ermenilerle ilgili olarak yaşanan çatışmalar daha şiddetli hâle gelecek ve ülke geneline 
yayılacaktı.

Islahat Layihası’nın İlânı

Ülke içinde Ermeni önderleri ve devlet yetkilileri çerçevesinde gelişen problemler yanında bir yandan da Avrupa-
lı devletlerin Ermeniler lehine Osmanlı Devleti’ne baskıları yoğunlaşmaktaydı. Berlin Antlaşması’nda yapılacağı vur-
gulanan ıslahatların somut olarak hayata geçirilmesi istenmekteydi. İzmirliyan’ın patrikliğe gelişiyle birlikte Osmanlı 
Devleti’ne yönelik bu baskılar daha da artmıştı. İstanbul’daki İngiltere, Fransa ve Rusya sefirleri tarafından 11 Mayıs 
1895 tarihinde Osmanlı Devleti’ne bir memorandum ile müracaat edilerek Doğu Anadolu’da yapılmasını istedikleri 
reformlara dair bir proje teklif edilmişti. II. Abdülhamit projenin doğuda muhtar bir Ermenistan hedeflediğini ifade 
ederek teklifi reddetti. Fakat özellikle İngiltere’nin bölgeye batılı bir “Genel Müfettiş” tayini hususundaki ısrarı karşı-
sında böyle bir atamayı önleyebilmek için kendisi de birtakım çalışmalar başlattı. Avrupalıların uygulayacakları siyasi 
baskı ile bölgeye bu tür bir genel müfettiş atanmasını sağlamalarını önlemenin yolu olarak doğrudan bölgede Osmanlı 
Devleti tarafından çalışmalar yapılması ve yine devlet tarafından bir görevli atanması gerektiğini düşünen Sultan’ın 
teklifi üzerine hükümetçe bazı çalışmalar yapıldı. Kısa süre sonra da (28 Haziran 1895 tarihinde) Yaver-i Ekrem Müşir 
Ahmet Şâkir Paşa, “Anadolu Vilayâtı Umûm Müfettişi” olarak tayin edildi. Böylece İngiltere’nin genel müfettiş tekli-
fine de cevap verilmiş oluyordu. Ahmet Şâkir Paşa’ya bağlı bazı teftiş heyetleri de oluşturulacak ve bu heyetler bölge-
nin değişik yerlerinde incelemeler yaparak ıslahatların uygulanması ve bölgede yaşanan asayiş problemleri hakkında 
Paşa’yı bilgilendireceklerdi29. Ayrıca sefirlerce daha önce teklif edilen ıslahat projesi ile ilgili olarak da kurdurduğu 
bir komisyon aracılığı ile çalışmalar yaptıran Sultan, sefirlerle de görüşülmeye devam edilerek tekliflerde yapılan bazı 
değişiklikler sonrası (28 Temmuz 1895 tarihinde) Doğu Anadolu’da yapılacak bazı düzenlemelere dair bir “Islahat 
Layihası” yayınlattı. Anadolu Vilayâtı Umûm Müfettişi Ahmet Şâkir Paşa bölgede genel manada bu layihada vaad 
edilenlerin uygulanmasına nezaret edecekti. 24 Ağustos 1895 günü Ahmet Şâkir Paşa’nın vazifesine başlamasıyla da 
“Islahat Layihası” geniş çaplı olarak uygulanmaya çalışılacaktı. Ahmet Şâkir Paşa’nın görevini istenen surette sürdü-
rebilmesi için beraberinde kendisine bağlı birçok kâtip ve memur da bulunacaktı. Ayrıca yine elçilerin talebi üzerine 
yardımcılığına da bir gayrimüslimin atanması uygun görülmüş ve St. Petersburg’taki Osmanlı Sefareti’nde kâtip olan 
Maruni Fethi Bey bu göreve atanmıştı. Ancak Fethi Bey’in 1895 yılı sonlarında vefatı üzerine yerine 1896 yılı Nisan 
ayı içinde Şura-yı Devlet’te görevli olan Mavragordato Efendi atanacaktır30.

M. P. Cambon, Ambassadeur de la République française a Constantinople, M. Casimir Perier, Président du Conseil, Ministre des Affaires ét-
rangéres, 27 Mars 1894, Documents Diplomatiques Affaires Arméniennes – Projects De Réformes Dans L’empire Ottoman 1893-1897, Paris, 
İmprimerie Nationale, Ministére Des Affaires Étrangéres, s. 13, Belge No: 7.; Erdal İlter, Ermeni Kilisesi ve Terör, Ankara 1996, s. 52; Recep 
Karacakaya, “Horen Aşıkyan’ın İstanbul Ermeni Patrikliği (1888-1894)”, Arşiv Dünyası, İstanbul, Ekim 2007, s. 81-82; Recep Karacakaya, 
Ermenilere Yönelik Ermeni Suikastleri, İstanbul 2006, s. 20-21; Süleyman Kâni İrtem, Ermeni Meselesinin İç Yüzü, (Yayına Hazırlayan: Os-
man Selim Kocahanoğlu), İstanbul 2004, s. 16-17.

28 Sir P. Currie to the Earl of Kimberley, Constantinople, 28 March 1894, “Notes on the Armenian Movement”, F.O. 424/178, pp. 91-92, No. 
55/1; Turkey, No. 6 (1896), pp. 57-58, No. 55/1 (zik.) Şimşir, a.g.e., Vol.: III, s. 334-335, Belge No: 226.

29 Bu teftiş heyetlerinden birinin başında bulunan ve Van-Bitlis bölgesinde incelemeler yapmakla görevlendirilen Sadettin Paşa’nın görevi sıra-
sında tuttuğu günlükler (Sami Önal tarafından) yayınlanmıştır. Günlüklerinden Paşa’nın bölgede yaptığı incelemelerle birlikte ahaliye nasihat-
çi olarak da vazifelendirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Yine günlüklerde bölgenin etnik yapısından kaynaklı problemler, Hamidiye Alayları’nın 
suistimalleri, Ermeni komitelerinin ve misyonerlerin devlet otoritesine karşı faaliyetleri ile birlikte Kürt aşiretlerinin asayişi bozan faaliyet 
ve tavırları hakkında önemli ve ilginç anekdotlar bulunmaktadır. Bkz. Sadettin Paşa’nın Anıları: Ermeni-Kürt Olayları (Van, 1896), (Yayına 
Hazırlayan: Sami Önal), İstanbul 2004, Remzi Kitabevi.

30 Ahmet Şâkir Paşa’nın 24 Ağustos 1895’te başlayan çalışmaları 29 Aralık 1896’da son bulmuştu ancak ıslahatın kontrolü ve bazı uygulamala-
rın devamı için çalışmaların biraz daha devam ettirilmesi kararlaştırılacaktır. Bunun üzerine Ahmet Şâkir Paşa’nın vefatına kadar uygulamalar 
sürdürülecek, Paşa’nın vefatı üzerine 19 Nisan 1900 tarihinde II. Abdülhamit’in irâdesiyle Anadolu Vilayâtı Umûm Müfettişliği kaldırılarak, 
heyetteki diğer üyeler de İstanbul’a çağrılacaklardır. Islahat Layihası, müfettişlik uygulaması ve Ahmet Şâkir Paşa’nın bölgedeki çalışmaları 
için bkz. Ali Karaca, Anadolu Islahâtı ve Ahmet Şâkir Paşa (1838-1899), İstanbul 1993, s. 46-206; Ali Karaca, “Tehcire Giden Yolda Ermeni 
Meselesi’ne Bir Çözüm Projesi ve Reform Müfettişliği (1878-1915)”, Ermeni Meselesi Üzerine Araştırmalar, (Yayına Hazırlayan: Erhan 
Afyoncu), İstanbul 2001, s. 9-90; Cevdet Küçük, a.g.e., s. 115-162; Musa Şaşmaz, “Ermeniler Hakkındaki Reformların Uygulanması (1895-
1897)”, Osmanlı’dan Günümüze Ermeni Sorunu, (Editör: Hasan Celâl Güzel), Ankara 2006, s. 175-191; Musa Şaşmaz, British Policy And The 
Application of Reforms For The Armenians in Eastern Anatolia 1877-1897, Ankara 2000, s. 184-253; Münir Süreyya Bey, Ermeni Meselesi-
nin Siyasi Tarihçesi (1877-1914), (Yayına Hazırlayanlar: Uğurhan Demirbaş ve dğ.), Ankara 2001, s. 23-75; Nurşen Mazıcı, a.g.e., s. 50-55; 
Türkler – Ermeniler ve Avrupa (Les Turcs-Les Arméniens et L’europe) (Turks-Armenians and Europe), (Tercüme Eden ve Yayına Hazırlayan: 
Bayram Kodaman), Isparta 2003, İkinci Kitap, s. 41-43.
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Bâb-ı Âlî Nümayişi

Yayınlanan “Islahat Layihası” özellikle Hınçaklar tarafından yeterli görülmemişti. Bu yüzden hükümete sürekli 
eleştirilerde bulunan Hınçaklar, Eylül ayı sonlarında Bâb-ı Âlî’ye karşı bir protesto yürüyüşü yapılmasını tasarla-
mışlardı. Yürüyüş 30 Eylül 1895 günü gerçekleştirilecekti. Olaydan iki gün önce (28 Eylül 1895 günü) İstanbul’daki 
sefaretlere yazılı olarak bilgi veren Hınçaklar, “kendilerinin barışçı niyetlerle böyle bir yürüyüş tasarladıklarını, olabi-
lecek kanlı olaylardan kendilerinin sorumlu olmayacaklarını” ifade ediyorlardı. Olaydan Patrik Mateos İzmirliyan da 
haberdar edilmişti ve komite kendisinden destek istiyordu. İzmirliyan sükûnet içinde yapılacak bu tür bir nümayişin 
faydalı olacağı görüşündeydi. Nümayişi önceden haber alan hükümet de Ermeni ahalinin kiliselerde toplanmasına ve 
konuşmalar yapılmasına izin verildiğini ancak Bâb-ı Âlî’ye doğru bir yürüyüşe izin verilmeyeceğini açıklamıştı31.

30 Eylül sabahı aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kalabalık bir Ermeni topluluğu Kumkapı Patriklik 
Kilisesi’nde toplanmaya başlamıştı. Kalabalığın giderek büyümesi üzerine Patrik İzmirliyan, kalabalığın temsilcile-
riyle görüşmüş ve önceden haberdar olduğu nümayişle ilgili bilgi almıştı. Kalabalığın hedefi, uygulanmayan ıslahatlar 
hakkında önceden hazırlanmış bir dilekçeyi Bâb-ı Âlî’ye teslim etmekti. Patrik topluca Bâb-ı Âlî’ye doğru yapılacak 
bir yürüyüşe hükümetin müsaade etmeyeceğini belirterek gerekirse bu dilekçeyi tüm Ermeni cemaati adına kendisinin 
hükümete iletebileceğini belirtmiş ancak bu teklif komiteciler tarafından kabul edilmemişti. Aynı sıralarda Sultanah-
met civarında başlarında bir papazın bulunduğu belirtilen bir Ermeni grubu daha toplanmaya başlamıştı. Her iki grup 
bir süre sonra Bâb-ı Âlî’ye doğru yürümeye başlayacaktı. Yaklaşık 2.000 kişiden oluştuğu tahmin edilen kalabalığın 
elinde Hınçak komitesi tarafından önceden dağıtılmış olan ve nümayişin tertip edilmesine vesile olan hükümete teslim 
edilecek dilekçeler bulunuyordu32. Dilekçede Sultan tarafından yayınlanan “Islahat Layihası”nın Doğu Anadolu’da 
yaşayan Ermenilerin sıkıntılarını giderecek önlemlerden uzak olduğu belirtiliyor ve bir an evvel Berlin Antlaşması’n-
da taahhüt edilen ıslahatların gerçek manada hayata geçirilmesi isteniyordu. Ayrıca Hınçak komitesi olaydan sonra 
yayınladığı başka bir bildiride bu taleplerinden asla vazgeçmeyeceklerini belirtiyor ve batılı devletlerden yardım isti-
yordu. “Avrupa devletleri bize destek olmak zorundadır” diyen komite nümayiş sırasında meydana gelen kargaşadan 
da hükümeti sorumlu tutuyordu33. Olay sırasında komite zaten bu hedefine ulaşmış, yaşananlar Avrupalı sefaretlerin 
müdahaleleriyle Avrupa ve Amerika kamuoyuna da yansımış ve hadisenin boyutları II. Abdülhamit’in olmasından 
çekindiği bir hale dönerek, batının bu olay münasebetiyle Osmanlı Devleti üzerine odaklanmasına yol açmıştı34.

Sultanahmet ve Kumkapı’da toplanan gruplarla birlikte başka bazı semtlerde de biriken Ermeniler’in kısa süre 
içinde yürüyüşlerini tamamlayarak Bâb-ı Âlî’ye ulaşmaları üzerine güvenlik kuvvetleri Bâb-ı Âlî’nin girişinde ka-
labalığı durdurmuştu. Gruba liderlik edenlerin Sadrazam’a bir dilekçe teslim edeceklerini bildirmeleri ve askerî bir-
liklerin başında bulunan Binbaşı Server Bey’in de böyle bir olaya izin veremeyecekleri cevabını vermesi üzerine, 
gruba liderlik edenler gerekirse zorla içeri gireceklerini belirtmiş, bunun üzerine askerî birlikler gruba müdahalede 
bulunmuştu. Askerler grubu dağıtmak için harekete geçtiği sırada kalabalık arasından sıkılan bir silahla Binbaşı Ser-
ver Bey’in öldürülmesi üzerine asker de gruba ateşle karşılık vermiş ve bir anda ciddi bir çatışma meydana gelmişti. 
Olayın çatışmaya dönüşmesi sonrası kalabalıktan bazıları civar semtlere dağılarak çatışmayı civara da yaymış, aynı 
şekilde olayı haber alan Müslümanların da çeşitli semtlerde Ermenilere yönelik karşı saldırıları ile olayı takip eden 
birkaç gün İstanbul’da ciddi çatışmalar meydana gelmişti. Olaylar sırasında Müslüman ahali ile zabtiye ve diğer dev-
let görevlilerinden 4 ölü 81 yaralı; Ermenilerden ise 80 ölü 240 yaralı vardı35.

30 Eylül günü nümayişin çatışmaya dönüşmesi sonrası İstanbul Polis Müdürü Hüsnü Bey, Patrikhane’ye giderek 
İzmirliyan’a durumu anlatmış ve Ermenileri sükûnete davet etmesini istemişti. Fakat patrik bu konuda kendisinin 
yapabileceği bir şey olmadığı cevabını vermişti. Aynı şekilde patrik vekili de, olaydan sonra kendisine, başta kiliseler 
olmak üzere birçok yerde toplanan ve hâlen dağılmamış olan kalabalıkların dağıtılması gerektiğini söyleyen yetkili-
lere, “biçarelerin maruzatları elinde olduğu halde hükümete müracaat ettikleri cihetle hükümet (onları) darb ediyor” 
diyerek, yaşananlardan hükümeti sorumlu tutmuştu. Hükümet ise bu tavrı patrikhanenin komitecileri himaye etmek is-
temesi olarak yorumluyordu. Özellikle Sultan II. Abdülhamit, eğer amaç sadece bazı taleplerle ilgili dilekçe vermekse, 
bu dilekçenin patrikhane tarafından Adliye ve Mezahib Nezareti’ne ya da Sadaret’e resmî yollardan yapılabileceğini, 

31 Jean-Louis Mattei, a.g.e., s. 136-138; Seyit Sertçelik, a.g.e.; Süleyman Kâni İrtem, a.g.e., s. 22-26.
32 “Haydararutyun (Dilekçe)”, Hınçak, 16 Noyemper (Kasım) 1895, Havelvadz (Ek).
33 “Medz Arünaheğ Tsuyts G. Bolsun (İstanbul’daki Büyük Kanlı Gösteri)”, Hınçak, 16 Noyemper (Kasım) 1895, Havelvadz (Ek).
34 Olaylar hakkında yurt dışında yayınlanan çeşitli haberler; “Stamboul’s Reign of Terror” – “Grand Vizier of Turkey”, The New York Times, 4 

October 1895; “The Armenian Riot”, The Argus, 7 October 1895; “The Fighting in Constantinople”, The West Australian, 7 October 1895, s. 
5; “Turkey. The Armenians. Riots in Constantinople. Mahomedan Fanaticism.”, Australian Town and Country Journal,  12 October 1895, s. 
14.

35 Sadaret’ten vilâyât ile doğrudan doğruya idare olunan mutasarrıflıklara 26 Eylül 1311 (8 Ekim 1895) tarihli şifre; BOA. A.MKT.MHM. nr. 
609/4.
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böyle yapılmayıp da toplu halde Bâb-ı Âlî’ye yürümek gibi bir tavrın iyi niyetle yorumlanamayacağını düşünüyordu36. 
Ayrıca olayların birçok semte yayılarak devam etmesi üzerine hadiseye karışan Ermenilerin büyük kısmı, Müslü-
manların karşılık verecekleri endişesiyle evlerine dönmeyerek başta Kumkapı Patriklik Kilisesi olmak üzere değişik 
kiliselere sığınmışlardı. Patrik Vekili’nden dağıtılmaları istenen kalabalıklar bunlardı. Kalabalıklar evlerine dönmüyor 
ya da dağılmıyor ve bu durum da başka bir tehlike doğuruyordu. Komitecilerin tahrikiyle bir arada bulunan bu kişiler 
farklı bir hadiseye meydan verebileceği gibi Müslümanların da kızgınlıkla buralara saldırıda bulunma ihtimalleri 
vardı. Bunun üzerine çoğunluğu Patrikhane kilisesinde olmak üzere İstanbul’daki değişik kiliselere toplanmış olan Er-
menilerin dağıtılmalarının sağlanması için Zabtiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa patrikhaneye gönderildi. Ancak Patrik 
İzmirliyan nazır ile görüşmedi. Ardından aynı maksatla Sadaret yaverlerinden Binbaşı Halid Bey patrikhaneye gön-
derildi. Halid Bey de ancak patrikhane meclis üyelerinden bir kişi ile görüşebilmiş ve üye de toplanan kalabalıkların 
dağıtılmasına çalışılacağına dair geçiştirici bir cevap vermişti. Hüseyin Nazım Paşa patrikhaneye gittiğinde kendisine 
patrikhanece bir istida verilmiş ve kiliselerden çıkarılacak kişilere zabtiyenin silahla sert karşılık vermesinin engel-
lenmesi istenmişti. Patriklik yetkilileri kalabalığı dağıtmak için bu hususta kendilerine güvence verilmesini istiyor-
lardı. Bunun üzerine Meclis-i Vükelâ tarafından kaleme alınan bir beyanname, yine Yaver Halid Bey’le patrikhaneye 
gönderildi. Beyannamede, hükümetin kanuna muhalif hareket edenlere patrikhane aracılığıyla müdahalesinin doğru 
olduğu ve daha sert hareketlere girişilmemesinin de yine hükümetin iyi niyetini gösteren delil olduğu belirtilerek 
ahaliyi tahrik edenlerin amaçlarına ulaşmalarını engellemek için bu beyannamenin ellerine ulaşmasından itibaren bir 
saat içinde kilisenin boşaltılmasının sağlanması isteniyordu37. Ancak kalabalığın dağıtılması yine sağlanamadı. Hem 
patrikhane kilisesindeki esas kalabalık hem de diğer kiliselere toplananlar bulundukları yerlerden ayrılmıyorlardı. 
Ermeni önde gelenlerinden Apik Uncuyan ve Şura-yı Devlet azası Ohannes Nuryan Efendiler de yetkililer tarafından 
patrikhaneye ve diğer kiliselere gönderilerek kalabalıkların dağıtılması bir kez de onlar tarafından istenmiş ancak 
bu durum tam aksi bir tesir yapmıştı. Komitecilerin, Uncuyan ve Nuryan Efendileri suçlayan beyanları, kargaşaları 
daha da artırabilecek olumsuz bir duruma sebebiyet vermişti38. Bunun üzerine İstanbul’daki yabancı ülke sefaretleri 
– özellikle İngiliz Sefareti – yine olaya müdahil oldu. Sefaretlerin müdahalesi sonrası kabul edilen son karara göre, 
sefaret tercümanları Ermenilerin toplandığı kiliselere gelerek silahlı Ermenilerin silahlarını alıp papazlara teslim ede-
rek dışarıya çıkmalarını sağlayacak, hükümet yetkilileri de daha sonra bu silahları papazlardan teslim alacaktı. Ancak 
bu uygulamanın peyderpey sürdürülmesi de maksada hâsıl olmayabilirdi. Zira hükümet yetkilileri de teslim alınan bu 
silahların kendilerinin haberi olmadan (tercümanların da yardımıyla) daha sonra kiliselere girip çıkacak Ermenilere 
dağıtılmayacağının garantisinin olmadığını düşünüyorlardı. Bunun üzerine Sultan II. Abdülhamit, ertesi gün sefaret 
tercümanları gelerek geriye kalan tüm Ermenilerin silahları toplanıncaya kadar kiliselerin ablukasına devam edilerek 
ne dışarıdan içeriye ne de içeriden dışarıya kimsenin girip çıkmasına müsaade edilmemesini istedi. Ahali arasında 
herhangi bir galeyana meydan vermemek için de karakollar ve zabtiye hazır bir halde bulunacaklardı. Böylece ki-
liseler tamamen boşaltılacak ve silahlar da yetkililerce aynı gün teslim alınmış olacaktı39. Süreç planlandığı şekilde 
işletildi ve hemen ertesi gün kiliselerde toplanmış olan Ermeniler boşaltılmaya başlandı. Zabtiye tarafından birçok 
kilise yine kontrol altında bulundurulmaya devam edilmekteydi ve bu hadiseler yüzünden çoğu kilise dini işlevini 
sürdüremiyordu40.

Anadolu’da Yaşanan Çatışmalar

“Bâb-ı Âlî Nümayişi”nin etkileri sadece İstanbul’la da sınırlı kalmadı. İstanbul’da yaşanan hadiselerle aynı tarih-
lerde ve kısa süre sonrasında Anadolu’nun birçok bölgesinde Ermeni komitecileri tarafından başlatılan isyan hareketle-
ri ile karşılaşıldı. Komitecilerin çıkardıkları olaylara Müslüman ahalinin verdiği karşılıklar neticesinde de ülke içinde, 
1895 yılı Eylül-Ekim aylarından başlayarak 1896 yılı ortalarına kadar devam edecek olan ciddi bir Ermeni-Müslüman 
çatışması yaşandı. Yaşanan çatışmaları genel manada Ermeni toplumu açısından düşündüğümüzde, Ermeni ahalinin 
oldukça zor bir durumda kaldığı görülecektir. Hadiselerin başlamasına neden olanlar Ermeni komitecileri olmakla be-
raber Ermeni ahalinin büyük çoğunluğu bu hareketleri desteklemiyordu. Ancak komitecilerin Müslüman halkı tahrik 
ederek başlattıkları olaylar, birçok suçsuz ve masum Müslüman gibi birçok suçsuz ve masum Ermeninin de hadise-

36 Mabeyn Baş Kitâbet’ten Sadaret’e gönderilen 18 Eylül 1311 (30 Eylül 1895) tarihli tezkire sureti; BOA. Y.PRK.BŞK. nr. 43/37.
37 Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ’dan “Ermeni Patrikliği’ne ve Patrikhane rûhânî ve cismânî aza-yı mevcudesine” hitaben kaleme alınan 10 Re-

bî-ül-âhır 1313 (30 Eylül 1895) tarihli beyanname; BOA. İ.DUİT. nr. 145/73.
38 Şehremini İsmail Rıdvan Bey’in Mabeyn Baş Kitâbet’e olaylar hakkında bilgi verdiği 25 Eylül 1311 (7 Ekim 1895) tarihli tezkiresi; BOA. 

Y.PRK.ŞH. nr. 7/35.
39 20 Rebî-ül-âhır 1313 (10 Ekim 1895) tarihli Meclis-i Mahsus-ı Vükela Mazbatası ve Sadaret tezkiresine cevâben sunulan aynı tarihli irâde-i 

seniyye sureti; BOA. İ.DUİT. nr. 145/80.
40 “Affairs at Constantinople”, Grey River Argus, Vol.: XXXVII, nr. 9261, 11 October 1895, s. 3; “The Porte Makes Reply”, Los Angeles Herald, 

Vol.: 44, nr. 183, 11 October 1895; “Armenian Question”, The Brisbane Courier, 11 October 1895, s. 5.
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lerden zarar görmelerine neden olacaktı. Hükümet, Bâb-ı Âlî nümayişinden birkaç gün sonra Anadolu’da da benzer 
olayların yaşanacağını haber almış ve yerel idarecileri olması muhtemel hadiselere karşı dikkatli olmaları hususunda 
uyarmıştı. Bir isyan fikriyle hükümete ve zabtiyeye karşı Ermeniler tarafından başlatılacak herhangi bir olayda, sade-
ce polis ve jandarmanın müdahale ederek saldırganları etkisiz hale getirmesini isteyen hükümet, Müslüman ahalinin 
olaylara müdahalesine fırsat bırakılmamasını istiyordu. Bu tür bir durumda eğer jandarma ve polis yetersiz kalır, olay-
lardan Müslüman ahali zarar görmeye başlayıp onlar da karşılık vermek yoluna giderse hem asayişi yeniden sağlamak 
çok zor olacak hem de Müslüman ahali yabancı devletler tarafından suçlu olarak görülecekti41.

Hükümetin bu uyarılarına rağmen Anadolu’da yaşanan hadiseleri bu kadar kolay bertaraf edebilmek mümkün 
olamadı. Çıkarılan isyanlar ve sonrasında yaşanan çatışmalar, etkisi sonraki yıllarda da sürecek olan bir dizi kargaşaya 
sebebiyet verdi. Özellikle İstanbul’a uzak vilayetlerin idaresinde ciddi problemlerle karşılaşıldı, buna bağlı olarak da 
yerel yetkililerle merkezî idare arasında önemli çatışmalar yaşandı. Taşrada görev yapan valiler, sorumluluk bölgele-
rinde asayişin sağlanamaması yüzünden ahali arasındaki kopuşlara mani olamadıkları gibi, askerî ve siyasi yetersiz-
liklerin tüm sorumluluğu kendi üzerlerinde olduğu için, hem halk hem de merkezî idare karşısında her türlü proble-
min ilk muhatabıydılar. Bu yüzden kendilerini, yaşanan asayiş bozukluklarına karşı acil çözüm bulmak durumunda 
hisseden vilayet yetkililerine İstanbul’daki yöneticilerle birlikte konsolos ve sefirlerin de müdahalesinin eklenmesi, 
Osmanlı ülkesinin birçok bölgesinde, yaşanan çatışmalar kadar mühim idârî problemlere neden olacaktı42.

Bu yıllarda Anadolu’da yaşanan belli başlı olayların ortaya çıkış tarihleri ve yerleri aşağıdaki gibidir43:

29 Eylül 1895 Divriği (Sivas) 2 Kasım 1895 Diyarbakır

2 Ekim 1895 Trabzon 2 Kasım 1895 Siverek (Diyarbakır)

6 Ekim 1895 Eğin (Elâziz) 4 Kasım 1895 Malatya (Elâziz)

7 Ekim 1895 Develi (Kayseri) 7 Kasım 1895 Harput (Elâziz)

9 Ekim 1895 Akhisar (İzmit) 9 Kasım 1895 Arapkir (Elâziz)

21 Ekim 1895 Erzincan (Erzurum) 15 Kasım 1895 Sivas

25 Ekim 1895 Gümüşhane (Trabzon) 15 Kasım 1895 Merzifon (Sivas)

25 Ekim 1895 Bitlis 16 Kasım 1895 Antep (Halep)

26 Ekim 1895 Bayburt (Erzurum) 18 Kasım 1895 Maraş (Halep)

27 Ekim 1895 Maraş (Zeytun) (Halep) 22 Kasım 1895 Muş (Bitlis)

29 Ekim 1895 Urfa (Halep) 3 Aralık 1895 Kayseri (Ankara)

30 Ekim 1895 Erzurum 3 Aralık 1895 Yozgat (Ankara)

Komiteciler tarafından organize edilen bu isyanlarda, yine komitelerin kuruluş hedeflerine uygun olarak, ülkede 
bir Hristiyan-Müslüman çatışması meydana getirilmek istenmiş ve büyük oranda da başarı sağlanmıştı. Ermeni me-
selesinin halledilebilmesi ve yayınlanan ıslahat layihasının tam anlamıyla uygulanabilmesi için Osmanlı Devleti’ne 
batı müdahalesinin kaçınılmaz olduğunu düşünen komiteciler, birçok yerde özellikle Müslüman ahaliyi tahrik edip 
Ermenilerle çatışmalarına sebep olarak, Hristiyanlara “katliam” yapıldığı iddialarıyla istenen bu batı müdahalesini ko-
laylaştırabileceklerini düşünmüşlerdi. Bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak için her yol denenmiş; isyanlar öncesinde, 
ayaklanan komite taraftarları tarafından birçok bölgede İslam’a ve Müslümanlara hakaretler edilmiş ve yine birçok 
bölgede küçük çocukların dahi öldürülmeleriyle başlatılan ayaklanmalar beklenildiği gibi Müslüman ahalinin sert 
tepkisiyle karşılanmıştı. İki toplum arasında yaşanan ciddi hadiselere rağmen, olayların nasıl neticelendiğine bakıldı-
ğında komiteciler istedikleri hedefe yine ulaşamayacaklardı. Birçok yerde aynı zamanlarda başlayan olaylar yüzünden 
askerî birlikler asayişi temin etmekte zorlansalar da, çok daha büyük kargaşalar meydana gelmesine mani olunmuş, 

41 Sadaret’ten vilâyât ile doğrudan doğruya idare olunan mutasarrıflıklara 26 Eylül 1311 (8 Ekim 1895) tarihli şifre; BOA. A.MKT.MHM. nr. 
609/4. Sadaret’ten Hicaz, Yemen, Trablusgarb ve Girit vilayetleriyle Cebel-i Lübnan ve Bingazi mutasarrıflıklarına 27 Eylül 1311 (9 Ekim 
1895) tarihli tahrîrât; BOA. A.MKT.MHM. nr. 626/33.

42 Ermeni olayları kaynaklı olarak Osmanlı valilerinin karşılaştıkları problemler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Abdülhamit Kırmızı, Abdülha-
mid’in Valileri: Osmanlı Vilayet İdaresi 1895-1908, İstanbul 2008, s. 171 vd. Daha özel olarak Halep Vilayeti’nde yaşanan karışıklıların sebep 
olduğu idârî/siyâsî problemler hakkında bkz. Ramazan Erhan Güllü, “1895-1896 Ermeni İsyanlarının Osmanlı Vilayet İdaresine Etkileri: 
Halep Örneği”, OTAM – Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 32 / Güz 2012, Ankara 2013, s. 
1-33.

43 Gürün, a.g.e., s. 224.
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özellikle komitecilere destek vermeyen Ermeniler büyük oranda güvenliğe alınarak tüm toplumun karşı karşıya gel-
mesi engellenmeye çalışılmıştı. Ölü ve yaralı sayıları da komitecilerin beklediği gibi büyük sayılara ulaşmamıştı. 
Örneğin en ciddi hadiselerin yaşandığı Diyarbakır, Mamüretülaziz (Elazığ) ve Sivas vilayetlerinde çatışmalar sırasın-
da, Ermenilerden 6448 kişi ölmüş, 1206 kişi de yaralanmıştı. Müslümanlardansa 1537 ölü ve 571 yaralı vardı44. Bu 
rakamlar dönemin şartları ve ülkenin nüfus durumu düşünüldüğünde son derece ciddi rakamları oluşturmakla birlikte 
Osmanlı Devleti’ne gerekli batı baskısını yönlendirmeye yetecek verileri ifade etmiyordu. Üstelik - Ermeniler kadar 
olmasa da – Müslümanlardan da önemli sayıda ölü ve yaralı bulunması, komitecilerin Müslüman halka yönelik sal-
dırılarını kanıtlıyordu. Karşılıklı çatışmaları ifade eden bu durum yüzünden batılı devletler, özellikle Müslümanların 
komitecilere tepkilerini çok sert bularak çeşitli protestolarda bulunsalar da daha sert müdahalelere girişmemişlerdi. 
Komitecilerin batılılardan beklentisi ise sadece protesto değildi ve hayal kırıklıklarını açıkça dile getiriyorlardı. Yaşa-
nanları “Ermeni katliamı” olarak gören birçok Ermeni önde geleni de bu yüzden batılıları yaşanan hadiseler karşısında 
Osmanlı Devleti’ne yeterli baskıda bulunmamak ve Ermenileri yalnız bırakmakla suçlayacaklardır45.

İsyanlar Sonrası Genel Durum 

Sultan II. Abdülhamit tarafından bütün bu olayların baş sorumlusu olarak görülen Patrik Mateos İzmirliyan olay-
lar sonlandırıldıktan sonra – 1896 yılı ortalarında – istifa ettirilerek Kudüs’e sürgün edilmişti. Patriğin sürgün edilmesi 
kararının alındığı gün de Taşnak komitesinin organize ettiği Osmanlı Bankası baskını meydana geldi. Başkentte daha 
önce yaşananlar vesilesiyle zaten kargaşanın hâkim olduğu bir sırada meydana gelen baskın, birçok olayda olduğu 
gibi sadece komitecilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan bir mücadele olarak kalmamış, şehirde Hristiyan ve Müs-
lüman ahali arasında günlerce süren çatışmalara neden olmuştu. 26 Ağustos 1896 günü önce Samatya’da komiteciler 
tarafından bazı yerlere saldırılar düzenlenmiş, ardından Karaköy’deki Osmanlı Bankası binası işgal edilmişti. Komi-
teciler hükümetten çeşitli talepleri olduğunu ifade ederek, seslerini duyurmak için böyle bir eyleme kalkıştıklarını 
söyleseler de baskının ardından İstanbul’un birçok semtinde yine çatışmalar başlamıştı. Kimini komitecilerin kimini 
komitecilerin faaliyetlerini haber alarak onlara karşı harekete geçtiklerini iddia eden Müslümanların çıkardıkları çatış-
malar Samatya ve Karaköy’ün ardından Beyoğlu, Fındıklı, Galata, Bahçekapısı, Tahtakale, Salmatomruk-Karagüm-
rük, Eyüp, Fener Şehzadebaşı, Şehremini, Kasımpaşa ve Hasköy gibi birçok semte yayılmıştı. Birkaç gün devam eden 
çatışmalarda Ermenilerden de Müslümanlardan da birçok kişi öldüğü gibi, İstanbul’un asayişi tamamen kontrolden 
çıkmıştı46. Başkentte yeniden düzeni sağlayabilmek için hükümet ciddi tedbirler almak zorunda kalacak ve ahali ara-
sındaki gerginliklerin sonlandırılması da yine zaman alacaktı. Ancak alınan tedbirlerle, yaşananlar mümkün olan en 
kısa zamanda ve en az zayiatla sonlandırılmaya çalışılmıştı47.

Fakat Ermeni meselesi çerçevesinde gelişen olaylar, Osmanlı bürokrasisinde ciddi kargaşalara neden olmuştu. 
Osmanlı Bankası vakası sırasında yaşananlar da devleti her zaman olduğu gibi dışişlerinde olduğu kadar kendi bü-
rokratik faaliyetlerinde de kargaşayla karşı karşıya bırakmıştı. Daha önce, özellikle İstanbul’da devam eden Ermeni 
hareketleri karşısında süreci iyi idare edemediği gerekçesiyle Sadrazam Said Paşa Sadaret’ten azledilmişti. Sultan II. 
Abdülhamit Ermeni isyanları karşısında oldukça ürkerek idareyi yürütemeyecek duruma geldiğini düşündüğü Said 
Paşa’nın yerine Kâmil Paşa’yı bir kez daha atamayı uygun görmüştü. Böylece Sasun’da yaşanan Ermeni isyanı sonra-
sı görevden alınan Cevat Paşa’nın yerine tayin edilmiş olan Sadrazam Said Paşa, kısa süre içinde, bir Ermeni hadisesi 
üzerine geldiği görevden, yine Ermeni hadiseleri gerekçesiyle ayrılmak zorunda kalmıştı48. Ancak Kâmil Paşa da 

44 Konuyla ilgili “Maiyyet-i Seniyye-i Cenâb-ı Mülukane Erkân-ı Harbi İkinci Feriki Abdullah Paşa”nın 13 Kânûn-ı Sânî 1311 (25 Ocak 1896) 
tarihli raporu ve isyanlar hakkında verdiği bilgiler; BOA. Y.PRK.ASK. nr. 109/69.

45 Bu ilk isyanlar aynı zamanda “Ermeni soykırımı” iddiaları için de ilk adımı oluşturmuştur. Olaylar Osmanlı Devleti’ne yönelik bir soykırım 
suçlamasına zemin hazırlayabilmek üzere kurgulanmış ancak komitecilerin olayları istedikleri boyutlara ulaştıramamaları, Müslüman ve 
Ermenilerden ölenlerin sayısının bir “batı müdahalesi” talep edecek sayıyı bulmaması gibi nedenlerle hem olaylara müdahil olan bazı batılı 
yetkililerin hem de komitecilerin arzusu gerçekleşmemiştir. Fakat bu olaylar hâlen 1915 sevkiyâtını “soykırım” olarak tanımlayan araştırma-
cılar için “1915 soykırımı” öncesi yapılan “büyük katliamlar” ve “soykırımın ilk aşaması” olarak değerlendirilir. 1895 isyanları ve sonrası 
hakkında ayrıca bkz. Mahir Aydın, “Ermeni Soykırımı Senaryosunun İlk Denemesi”, Yapay Sorun “Ermeni Meselesi”, (Yayına Hazırlayan: 
Mahir Aydın), İstanbul 2008, s. 25-41; Mahir Aydın, Belgelerle Ermeni Soykırımı Senaryosu, İstanbul 2009, s. 19-37; 20. Yüzyıl Dönemecinde 
Rus General Mayevsky’nin Türkiye Gözlemleri, (Yayına Hazırlayan: Bayram Bayraktar), İstanbul 2007, s. 163-208. 

46 Osmanlı Bankası baskını ve sonrasında yaşanan çatışmalar için bkz. Fikrettin Yavuz, Osmanlı Devleti’nde Ermeni Terörü: 1896 Osmanlı 
Bankası Baskını, Ankara 2015, s. 73-207.

47 Ramazan Erhan Güllü, “{Ermeni Nâmı Taşımak Töhmet midir?}: 19. Yüzyıl İstanbulu’nda Yaşanan Ermeni Hadiseleri Sonrası İstanbul’u 
Korumak Amacıyla Alınan Önlemler ve Bu Önlemlere Karşı Tepkiler”, Osmanlı İstanbulu II (II. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu 
Bildirileri, 27-29 Mayıs 2014, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi), (Editörler: Feridun M. Emecen – Ali Akyıldız – Emrah Safa Gürkan), İstanbul 
2014, s. 815-841.

48 Sultan II. Abdülhamit’in Mabeyn Baş Kâtibi Tahsin Paşa hatıralarında, Said Paşa’nın Ermeni hareketleri karşısında gerçekten korkarak tedbiri 
kaybetmeye başladığını şu cümlelerle anlatır: “… Ermeni ihtilali Said Paşa’yı o kadar korkutmuştu ki bir gün saraya gelerek ailesinin saraya 
alınmasını Mabeynci Arif Bey vasıtasıyla zat-ı şâhâneye arz ettirmişti. Aynı zamanda da Ermeni Patrikhanesi’nin asker kuvvetiyle ihata olu-
nup topa tutulmasını teklif etmişti. Bunlar dehşet verecek şeylerdi. Abdülhamit artık Said Paşa’nın selâmet-i tedbiri kaybettiğine ve vaziyyete 
hâkim olamayacağına hükmetmeye başlamıştı …” Tahsin Paşa, Abdülhamit – Yıldız Hatıraları, İstanbul 1931, s. 44. Hem Said Paşa hem de 
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tekrar getirildiği sadrazamlık görevinde uzun süre kalamayacak, tayininden birkaç ay sonra o da yeniden azledilerek 
yerine Halil Rıfat Paşa sadarete tayin edilecekti49. Osmanlı Bankası vakası ve sonrasında yaşananlarla ilgili olarak da, 
hadiseden bir süre sonra Zabtiye Nazırı Hüseyin Nazım Paşa da azledilerek yerine Mahkeme-i Temyiz Reisi Şefik 
Bey tayin edildi. Hüseyin Nazım Paşa da azledilen kimi sadrazamlarda olduğu gibi 1890 Kumkapı Hadisesi sonrası 
atandığı görevini yine bir Ermeni hadisesiyle devretmek durumunda kalmıştı. II. Abdülhamit, Hüseyin Nazım Paşa’yı 
görevden alırken, kendisinin devlete büyük hizmetlerde bulunduğunu ancak rahatsızlandığı için artık tedavi ve istira-
hate ihtiyacının olduğunu, Zabtiye Nazırlığı gibi bir görevde bulunmanın ise gece-gündüz çalışmayı gerektirdiği için 
Paşa’nın görevini devam ettirmesinin kendi sağlığına daha çok zarar vereceğini ifade ediyordu50.

Ayrıca olaylar sonrası Kudüs’e sürgün edilen Ermeni Patriği Mateos İzmirliyan’ın yerine de Mağakya Ormanyan 
patrikliğe seçilmişti. Ormanyan, İzmirliyan’dan önceki patrikler gibi Sultan’la daha yakın ilişkilere sahip olan bir din 
adamıydı. Görev süresince zaman zaman Sultan’la çeşitli konularda ayrı fikirlere sahip olsa da komitecilere karşı dev-
letle birlikte hareket etmişti. Bu tavrı dolayısıyla 1903 yılında Patrik Ormanyan’a da komiteciler tarafından bir suikast 
tertip edilmişti. Patriğin tavrının da etkisiyle 1895-1896 olaylarından sonra Ermeni komiteleri, Sultan II. Abdülhamit 
döneminin sonuna kadar geniş çaplı yeni olaylar çıkaramamışlardı. Sultan’ın bürokraside görevlendirdiği Ermeni yet-
kililerin de bu süreçte katkıları vardı. Özellikle Hariciye Nezareti Müsteşarı Artin Dadyan Paşa yaşanan birçok hadi-
sede Sultan’ın ve diğer devlet yetkililerinin destekçisi olmuştu. Ancak 1903 yılında patriğe düzenlenen suikast sonrası 
özellikle Taşnak komitesi yeniden silahlı hareketlere girişmek için teşebbüslerde bulunmuştu. 1904’te Sasun’da yeni 
bir isyan çıkarılmış, ancak kısa sürede bastırılmıştı. Bir yıl sonra bizzat Sultan’a yönelik olarak düzenlenen suikast de 
yine Taşnakların organize ettiği bir hareketti. 21 Temmuz 1905 Cuma günü yapılan suikastte, Sultan’ın Cuma namazı 
çıkışı geçeceği yolda bekletilen ve Viyana’dan özel olarak yaptırılıp getirilmiş olan bir faytona yerleştirilen bombalar, 
Abdülhamit Şeyhülislamla konuşmaya daldığından, onun gelmesinden önce patlamıştı. Suikast sonrası yine diplo-
matik bazı olaylar yaşanmış ancak neticede Sultan suçluları affetmişti51. Tüm bu hadiseler sonrası Ermeni örgütleri 
artık silahlı olaylardan çok fazla başarı elde edemeyeceklerini düşünerek, daha çok Sultan’a yönelik siyasi muhalefet 
hareketine katılarak hedeflerine varmak isteyeceklerdi52.

Tahsin Paşa hatıralarında birbirlerini bu konularda sert bir şekilde eleştirmektedirler.
49 Tahsin Paşa, a.g.e., s. 45-48. Pars Tuğlacı, Kâmil Paşa’nın yeniden azliyle yerine gelen Halil Rıfat Paşa’yı Sultan II. Abdülhamit’in yakın ada-

mı ve casusu olmakla suçlar: “Sadr-ı âzam Kâmil Paşa’nın azli üzerine aynı gün Osmanlı İmparatoru’nun yakın adamı ve âdeta Bab-ı Âli’deki 
casusu olup, orada her olan biteni, her konuşulanı kendisine nakleden Dâhiliye Nazırı Halil Rıfat Paşa sadr-ı âzam oldu.” Pars Tuğlacı, Tarih 
Boyunca Batı Ermenileri, Cilt: III (1891-1922), s. 93. Berlin Antlaşması’ndan itibaren Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı problemlerin 
yansıması olarak içinde bulunduğu bürokratik krizi en net şekilde görmemizi sağlayan durum, özellikle sadrazam ve nazırların sıklıkla de-
ğiştirilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ermeni meselesinin en kritik dönemi olarak tanımlanabilecek olan 1878-1896 yılları arasında, 18 
yıllık süreçte, toplam 14 kez sadrazam değişikliğinin yaşanmış olması durumun vahametini göstermektedir. (Kâmuran Gürün, a.g.e., s. 173.) 
Ayrıca birçok bürokratın adeta bir yabancı devlet temsilcisiymiş gibi hareket etmeleri de dönemin genel özelliklerindendir. Örneğin yukarıda 
bahsettiğimiz Kâmil Paşa tüm vazifeleri boyunca Avrupalı sefirlerle olan ilişkileri münasebetiyle eleştirilmiştir. Ayrıca kendisi de bu durumu 
gizlememektedir. Sadaret’ten bu son azli sonrası Sultan II. Abdülhamit kendisini Halep Valiliği’ne atamış fakat kendisi Halep yerine Aydın 
Valiliği’ne geçmek istemiştir. Paşa’nın bu talebini en başta kesinlikle kabul etmeyen II. Abdülhamit, hem Kâmil Paşa’nın hem de Avrupalı 
sefirlerin ısrarlı talepleri sonucu bir süre sonra kabul etmek durumunda kalmıştır. Kâmil Paşa hatıralarında Sultan’ın bu fikir değişikliğini, 
sefirlerin Mabeyn’e yaptıkları baskıya bağlar ve “hünkârın tahvîl-i fikri iş bu teşebbüs-i hayr-hâhânenin eseridir” der. Sadr-ı Esbak Kâmil 
Paşa, Hatırât-ı Siyâsiyyât (Der-uhde-i Sultan Abdülhamid Hân-ı Sânî), Konstantiniyye 1329, s. 197. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Kâmil 
Paşa’nın bu tavrını Sultan Abdülhamit’e yönelik eleştirileri kadar sert bir üslupla şu şekilde eleştirir: “Padişahın muamelesi – mader zad illeti 
olan vehm-i vesvesesinin doğurduğu – fart-ı istibdadın mahsulü ve hakk-ı adlin menfuri olduğu bedihidir. Fakat – Devlet-i Aliyye teb’asından 
olan - Kâmil Paşa, düvel-i muazzamanın mahmisi midir ve ‘muamele-i vak’a’ – umur-ı dahiliyeden değil de – mesalih-i hariciyeden midir ki 
süfera, baş tercümanlarını saraya isal ve ‘beyan-ı teaccüb veya teessüf’ ediyorlar. ‘Hünkâr da istiklâlden mahrum ve süferanın emr-i nehyine 
mahkum bir hükümet-i tabianın hükümdarı mıdır ki onların ‘teaccüb veya teessüf’ etmeleri üzerine fikrini tahvil ediyor? Bu haller vücuh-ı 
adide ile ‘teaccüb veya teessüf’e sezadır. Mahmi her kim olursa olsun, ecnebi elçiler tarafından himaye olduğunu – müftehirane – söylemekten 
ziyade ‘teaccüb veya teessüf’le söylese hamiyet ve gayret-i vataniyyesini isbat etmiş olur ve o zaman müftehirane söylemek hakkını kazanır. 
Şu hakikati söylemelidir ki ecnebilerin bu türlü – muhill-i istiklal – tahakkümlerinin haclet ve hücneti (el-bâdî azlam) kaidesince mahmilerden 
ziyade padişaha tealluk eder.” İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrıazamlar, İstanbul 1969, III. Cilt, IX. Cüz, s. 1372-
1373.

50 23 Teşrîn-i Evvel 1312 (4 Kasım 1896) tarihli irâde; BOA. İ.ZB. nr. 1/1314.Ca/02.
51 Gürün, a.g.e., s. 235-241.
52 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-1918), Ankara 2001, s. 21; Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, İstanbul 2005, s. 37.
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OSMANLI MALİYE TARİHİNDE DEFTERDAR KONAĞI VE 
DEFTERDARLIK ARŞİVİ (16-17. YÜZYIL)

Rıfat GÜNALAN*

1-Defterdar Kapısı

Divan-ı Hümayun toplantılarının düzenli olarak devam ettiği 16. yüzyılda defterdarlar maliyeyle ilgili işleri Top-
kapı Sarayıˈnda görür ve defterdara bağlı personel de sarayda çalışırdı. Ancak 17. yüzyılın ortalarına doğru Dîvân-ı 
Hümâyûn toplantıları önemini yitirmeye başlamış ve bu dönemde sadrazam ve defterdarlar saraydan bağımsız bir me-
kanda ve genellikle kendi konaklarında işlerini yürütmeye başlamışlardır. Fakat defterdarlık kapısının Dîvân-ı Hümâ-
yunˈdan ayrılıp müstakil bir müessese olarak ne zaman kurulduğu bilinmemektedir. Uzunçarşılı, defterdar kapısının 
17. yüzyılda mevcut olduğunu belirtmekte fakat defterdarların hangi tarihte müstakil bir binaya geçtiğinin bilinme-
diğini ifade etmektedir1. Defterdarlık işlerinin 17. yüzyıl ortalarına kadar Dîvân-ı Hümâyûnˈda görüldüğü, Defterdar 
Dîvânıˈnın 1654 yılından sonra bağımsızlaşıp defterdar kapısının oluştuğu Matuz tarafından ileri sürülmektedir2. 

Defterdarların kendi konaklarında meclis akdettiklerini gösteren 17. yüzyılın ikinci yarısına ait bazı belgeler 
bulunmaktadır. 12 Şevval 1072/ 31 Mayıs 1662 tarihli bir hüccette Şıkk-ı Evvel Defterdârı Ahmed Efendiˈnin İstan-
bulˈda Vefa Meydanı yakınlarındaki evinde, huzurunda akd-i meclis eylediği belirtilmektedir3. Defterdarların Topkapı 
Sarayıˈnın dışında divan akdetmelerinin 17. yüzyılın ikinci yarısında başladığını gösteren belge defterdar konağının 
Vefa Meydanı yakınında olduğunu da göstermektedir:

“Sebeb-i tahrîr-i kitâb budur ki 
Husûs-ı âti’l-beyânın mahallinde tahrîri iltimâs olunmağın savb-ı şer‘den Mevlana Mustafa Efendi bin Ahmed 

irsâl olunup ol dâhi atabe-i aliyye-i sultâniye -lâ-zâlet meşhûneten bi’l-kıyâme- Şıkk-ı Evvel defterdârı olan Ahmed 
Efendi -dâme mecduhû- hazretlerinin mahmiye-i İstanbulˈda Vefâ Meydânı kurbunda vâki‘ menzillerine varup zeyl-i 
rakîmde esâmîleri mastûr müslimîn huzurlarında akd-i meclis eyledikde mahmiye-i mezbûrede Ayasofya-i kebîr kur-
bında Hayreddin Mahallesi sükkânından iken mağzûben katl olunan Mi‘marbaşı Mustafa Ağaˈnın …..”  

Bu belgeyi destekleyen 11 Muharrem 1083/ 9 Mayıs 1672 tarihli bir diğer belgede ise; Şıkk-ı Evvel Defterdârı 
Kâimmakâmı Hasan Efendiˈnin “sa‘âdethânelerinde akd-i meclis” eylediği ifade edilmektedir. Bu belgede defterdar 
kâimmakâmı Hasan Efendiˈnin evinin hangi semt ve mahallede olduğu ise belirtilmemektedir4. 

“... husûs-ı âti’l-beyânın mahallinde tahrîri iltimâs olunmağın bu fakir dahi mahmiye-i İstanbulˈda Soğan Ağa 
Mahallesi sükkanından olup mahmiye-i mezbûrede biˈl-fi‘il Şıkk-ı Evvel defterdârı kaimmakâmı olan -umdetü’l-emâ-
cid ve’l-ekârim câmi‘uˈl-mehâmid veˈl-mekârim züˈl-kadri’r-refi‘ veˈl-câhiˈl-meni‘- Hasan Efendi hazretlerinin sa‘â-
dethânelerine varup zeyl-i vesîkada muharrerüˈl-esâmî müslimîn huzurlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf olundukda…”

1087/1676 yılında derlendiği bilinen Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesiˈnde de, defterdarların yetki saha-
larındaki mâli şikayetleri kendi hanelerinde kurdukları divanda dinledikleri ifade edildiğine göre 17. yüzyılın ikinci 

*  Prof. Dr. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bl. rifatgunalan@gmail.com
1 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletiˈnin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, 1988, TTK, Ankara, s. 334.
2 Ahmet Mumcu, Divan-ı Hümayun, Ankara 1986, s. 69
3 BOA. (Başbakanlık Osmanlı Arşivi) MAD. (Maliyeden Müdevver Defterler) nr. 6269, s. 138. 12 Şevval 1072/31 Mayıs 1662 tarihli hüccetin 

konusu; boğularak katl olunan Mimarbaşı Mustafa Ağa’nın  muhallefatının miri için zabtı hakkındadır. 
4 BOA. MAD.  nr. 2810, s. 100. 11 Muharrem 1083/9 Mayıs 1672 tarihli hüccetin konusu; satın alınan zeytin yağının alımı ve sahiblerine teslimi 

hakkında.   
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yarısında defterdarların Dîvân-ı Hümâyûn toplantıları dışındaki faaliyetlerini kendi konaklarında sürdürdüğü anlaşıl-
maktadır5. 

Defterdar kapısının Dîvân-ı Hümâyûnˈdan ayrılması ile ilgili olarak 17. yüzyılın sonlarına ait başka bir belge 
daha bulunmaktadır. Bu belgede Bâb-ı Defterî personelinin çalıştığı bir handan bahsedilmektedir. Kalem hocalarına 
hitaben yazılan 25 Safer 1110/ 2 Eylül 1698 tarihli hükümde merkez maliye hocalarının çalıştığı hanın ismi ve nerede 
olduğu hakkında bir bilgi verilmezken, bütün kalemlerin her gün handa açıldığı, halifelerin ve kisedarların çeşitli ba-
hanelerle işlerine zamanında gelmemeleri sebebiyle işlerin aksadığı, bu durumun düzeltilmesi için kalem hocalarına 
uyarılarda bulunulması gerektiği bildirilmektedir6. 

“Mefâhirü’l-emâcid ve’l-a‘yân aklam hocaları efendiler -zîde mecduhum- ba‘zı  umûr-ı mühimme içün suâl ve 
cevâb iktizâ eyledikde te’hîre virilmeyüp ve mesâlih-i ibâdullâh görülüp zahmet çekmemek üzre her gün aklam defteri 
handa açılup ve halîfeler mevcûd bulunmak fermân olunmuşken bu gün Salı ve Cuma’dır deyû halîfeler gelmeyüp 
nice umûr-ı mühimme suâl ve cevâb te’hîre kalduğından yevm-i tâtildir deyû yevm-i Cumaˈda ve Salı gününde hâna 
gelmemek itmeyüp kisedarlarınız kiseleriyle ve halifeleriniz cümle handa mevcûd bulunmak üzre her birine tenbîh 
eyleyüp gelmekden imtinâ‘ ider olur ise ol makûleleri i‘lâm eyleyesiz fi 25 S sene 1110/2 Eylül 1698”. 

Bu belgeden defterdarlığın bazı kalemlerinin 17. yüzyılın sonlarına doğru müstakil bir binaya geçtiği anlaşılmak-
tadır. Fakat bu hanın Defterdar Kapısıˈnın sürekli ikameti için kullanılıp kullanılmadığını bilemiyoruz.

18. Yüzyılda defterdar kapısı, Paşa kapısı yakınında Bıyıklı veya Bozoklu Mustafa Paşaˈnın konağında bulun-
maktaydı. III. Sultan Ahmed, bu konağı kızı Fatma Sultanˈa verdiğinden defterdar ve büroları Yerebatan Sarayıˈna 
nakledilmiştir. 18. Yüzyılın ilk yarısında Divanyoluˈnda Acımusluk civarında seksen odalı büyük bir konağın def-
terdar kapısı olarak kullanıldığını Uzunçarşılı, Şamdânizâdeˈye istinâden nakletmektedir. Ancak defterdar konağının 
yanması sebebiyle Sedefciler civarında Karababa Sokağında Acem Ali Ağa Konağı birkaç defa defterdar kapısı ol-
muştur. Daha sonra Sultan I. Mahmud 1744ˈte Çatalçeşmeˈde yeni bir defterdar kapısı yaptırmıştır7.

1168/1754 yılında Hocapaşa yangınında, defterdar kapısı ve defterhane yanmış ve bunun üzerine Sabık Şeyhü-
lislam Abdullah Efendiˈnin, Sultanahmetˈteki evi geçici defterdar kapısı olmuştur. Uzunçarşılı, 1787 yılında defterdar 
kapısının Çatalçeşme mevkiinde olduğunu, Vakanüvis Edip Efendiˈye istinaden bildirmektedir8. Bütün bu bilgilerden 
anlaşıldığına göre defterdar kapısı birçok yangınlar geçirmesine rağmen kurulduğu tarihten itibaren Sultanahmet ve 
civarından ayrılmamıştır.

2-Defterdarlık Arşivi

Defterdarlığın faaliyetleri sonucu 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar büyük bir arşiv de oluşmuştur. Dîvân-ı 
Hümâyûn toplantılarının haftada dört gün olarak devam ettiği dönemlerde defterdarlığa ait tüm kayıtlar, defterler, 
senetler, gelir ve gider cetvelleri maliye hazinesinde saklanmaktaydı. Burada eyaletlerden gelen hesaplar sıra ile ayrı 
ayrı dolaplara yerleştirilip her dolabın üzerine hesapların ait oldukları eyaletlerin isimleri yazılırdı. Ayrıca bu hesap 
tomarlarının üzerine de ait oldukları yıllar gösterilmiştir9. 

16. yüzyılda Dîvân kalemleriyle aynı mekanı paylaşan Defterdarlık kalemlerinin Topkapı Sarayıˈnda Kubbeal-
tıˈnda kendine mahsus bir defterhanesi bulunmaktaydı. Dîvân-ı Hümâyûn toplantılarının önemini yitirmesinden sonra 
Defterdarlık Arşivi, Kubbealtıˈndan Bâb-ı Hümâyûnˈdaki eski maliye dairesine taşınmış ve burada bir yangın geçir-
miştir.  Maliye Nezaretiˈnin kuruluşundan sonra Topkapı Sarayıˈndaki Enderun Hazinesiˈnde saklanan belgeler neza-
rette inşa edilen evrak mahzenine nakl edilmiştir. Fuat Paşa Konağı Maliye Nezaretiˈne tahsis edildikten sonra 1899 
yılında hazine dairesinin altındaki dükkanlar boşaltılarak büyük bir evrak mahzeni bina edilmiş ve arşiv malzemesinin 
büyük bir bölümü burada muhafaza edilmiştir10. Defterdarlığa ait arşiv malzemesi en son olarak da Başbakanlık Os-
manlı Arşiviˈne nakledilmiştir. Defterdarlığın 15 ve 16. yüzyıllara ait defterleri, arşiv malzemesinin sürekli naklinden 
ve yaşanan yangınlardan dolayı büyük oranda yok olmuş ve seri bütünlüklerini yitirmişlerdir. Bunlar arasında en 
önemli kayıpların yaşandığı defter serilerinden biri de maliye ahkam defterleridir11.

5 Tevkî î Abdurrahman Paşa, “…..ve baş defterdar olan mal vekîlidir ve kendi evinde dîvân ider ve maliyeye müteallik da‘vâları dinler ve maliye 
tarafından ahkâm virir ve ahkâmın zahrına kuyruklu imza çeker….” s. 517, Osmanlı Kanunnameleri, Milli Tetebbular Mecmuası, İstanbul 
Matbaa-i Amire, 1331. 

6 BOA. KK. (Kamil Kepeci Tasnifi) nr. 2796 s.1.
7 Uzunçarşılı, Merkez Teşkilatı, s. 335.
8 Uzunçarşılı, Merkez Teşkilatı, s. 334.
9 Uzunçarşılı, Merkez Teşkilatı, s. 334.
10 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Hazırlayanlar Yusuf İhsan Genç, Hacı Osman Yıldırım v.d. İstanbul, 2000, s. XLI-XLII. 
11 Rıfat Günalan, Osmanlı İmparatorluğunda Defterdarlık Teşkilatı ve Bürokrasisi, İstanbul, Kayıhan, 2010, s. XII.
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3-Arşiv Malzemesinin Durumu ve Maliye Bürolarının İhtiyaç Duyduğu Malzemelerin Tedariki

16. yüzyılın ikinci yarısına ait belgelerden edilen bilgiye göre Bâb-ı Defterîˈye ait evrak ve defterler genelde 
sandıklar içerisinde muhafaza edilmekteydi. 29 Cumâdiyeˈl-âhir sene 973/21 Ocak 1566ˈda şehreminine yazılan tez-
kirede12; 

“….Vilayet-i Anadolu muhasebecesine defterler hıfzı için ve Rumeli tezkirecesine ahkam-ı şerife ve arzlar hıfzı 
için iki çift sandık lazım olmuştur alıverip…” 

İfadesinde Anadolu vilayetine ait muhasebe defterleri ve Rumeli tezkirecisinin yazdığı hükümler ve arzların 
saklanması için sandık talep edildiği görülmektedir. İstanbul hassa harcına hitaben yazılan bir başka tezkirede ise; 

“….Rumeli kıla tezkirecisine defterler hıfzı için bir çift sandık lazım imiş kilidi ve muşamması ile alıvirüp…” 
Rumeli kale tezkirecisine defterlerin korunması için bir çift sandığın kilidi ve muşambası ile verilmesi emre-

dilmektedir. Sandıkla beraber kilit ve muşambanın da istenmesi yağmurlu ve karlı havalarda muşambanın soğuğu, 
yağmuru, kiri ve nemi geçirmemesinden dolayı olsa gerektir. Bu şekilde defterlerin yıpranmaktan ve rutubetten korun-
ması sağlanmış olmalıdır. Özellikle sefer zamanında ordu ile beraber götürülecek defterlerin sandıklarda muşambalara 
sarılması ile ilgili belgelere maliye ahkam defterlerinde rastlamak mümkündür. 6 Şaban 973/26 Şubat 1566 tarihli 
İstanbul hassa harcı eminine yazılan tezkirede13; 

“…. Sefer-i hümayuna götürülecek defter sandıkları içün mukabeleciye iki çift ve mukataacıya bir çift ve tezkire-
ciye bir çift muşamma lazım olmuşdur harcın görüp ….”

Aynı hususla ilgili 7 Şaban sene 973/27 Şubat 1566 tarihli diğer bir tezkirede ise14; 
“ ….Sefer-i hümayuna gidecek defterler için teşrifatiye bir aded sandık ve iki adet kilit miftahlarıyla ve iki mu-

şamma lazım imiş adet üzere alıverilüp…” 
Şeklindeki kayıtta defterler için sandık, kilitler anahtarlarıyla ve muşambanın üçü bir arada belirtilmiştir. 13 Şa-

ban sene 973/5 Mart 1566 tarihli İstanbul hassa harcı eminine yazılan bir başka tezkirede ise15 
“… Sefer-i hümayuna gidecek mukataa defterleri hıfzı için bir çift sandık muşamması ve kilidi ile lazım imiş 

verip…” 
Şeklinde sadece defterlerin sarılacağı muşamba ve sandık için kilit talep edildiği görülmektedir. Ayrıca bu hü-

kümden sefere mukataa defterlerinin götürüldüğünü de öğrenmekteyiz. Sefer-i hümayuna götürülecek hüküm ve mek-
tupların korunması için de sandık talep edildiğini 14 Ramazan sene 973/4 Nisan 1566 tarihinde İstanbul hassa harcı 
eminine yazılan tezkireden16 

“… Şıkk-ı evvele müteallik sefer-i hümayuna götürülecek ahkam-ı şerif ve mekatib hıfzı için bir sandık verilme-
si…” anlaşılmaktadır. 

Maliye defterlerinin güvenilir bir şekilde saklanması için defter sandıkları için kilit talebi ile ilgili tezkirelerden 
defterlerin hırsızlık veya sorumsuz kişilerin ellerine geçmemesi için kilitlendiği ve güvenlik altına alma endişesinden 
kaynaklandığı düşünülebilir. 8 Şevval sene 973/28 Nisan 1566’da Şehreminine hitaben yazılan tezkirede; 

“…. Rumeli muhasebecisine defterler sandıkları kilitlenmek için altı adet kilit lazım olmuştur miftahlarıyla verip 
…” 

Şeklindeki bir emirle defter sandıklarının kilitlenmesi için anahtarlarıyla birlikte kilit gönderilmesi emri verildiği 
görülmektedir.  

16. yüzyılın ikinci yarısına ait Bâb-ı Defterîˈdeki mektup, ahkam kayıtları ve diğer miri mesalihe ait evrakların 
bez ve boğasıdan imal edilen keseler içinde muhafaza edildiği maliye ahkam defterlerine kaydedilen bazı tezkireler-
den anlaşılmaktadır. Gurre-i Safer sene 984/30 Nisan 1576 tarihinde hassa harcı eminine yazılan tezkirede17 

“….Şıkk-ı evvele müteallik maliye ahkamı tezkirecisi mekatib hıfzı içün bezden kise lazım olmuş on zıra’ bez verip 
bezi defterünüze kayd idesiz…” 

Şıkk-ı Evvel kaleminde görevli ahkamı tezkirecisinin talebiyle maliye ile ilgili mektupların saklanması için bez-
den kese yapılmasına dair on zıra‘ bez talep ettiği anlaşılmaktadır. Yine 5 Rebiülahir sene 984/2 Temmuz 1576 tari-

12 BOA. MAD. nr. 2775, s. 824.
13 BOA. MAD. nr. 2775, s. 1020.
14 BOA. MAD. nr. 2775, s. 1020. 
15 BOA. MAD. nr. 2775,s. 1050. 
16 BOA. MAD. nr. 2775,s. 1192. 
17 BOA. MAD. nr. 7534, s. 117.
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hinde İstanbul hassa harcı eminine hitaben yazılan başka bir tezkire18; 
“… maliyeye müteallik ahkam hıfzı için kiselik on zira beyaz boğası lazım olmuş virüp…”  kaydından maliye ile 

ilgili hükümlerin saklanması için beyaz boğası talebinin ve bu talebin yerine getirilmesi için verilen emir görülmek-
tedir. 

16. yüzyıla ait maliye ahkam defterlerinde rastlanılan bazı kayıtlar periyodik olarak maliye ahkam katiplerine 
muayyen miktarda kağıt verildiğini göstermekte olup bu kayıtlar dolayısıyla maliye kalemlerinin aylık kağıt sarfiyatı 
hakkında bilgi almakta ve kağıtların ne tür yazışmalarda kullanıldığını öğrenmekteyiz. Kağıtlar maliye tarafından, 
“İstanbul Hassa Harcı Eminine19 ve Şehreminine” yazılan tezkirelerle talep edilmekteydi20. 

Kağıt ihtiyaçlarının karşılanmasına dair hükümler 16. Yüzyıl maliye ahkam defterlerinden Kamil Kepeci Tas-
nifi 67 numaralı 980/1572 tarihli defter ile Maliyeden Müdevver Defterler Tasnifi içerisinde yer alan 7534 numaralı 
984/1576 tarihli defterlerde tespit edilmiştir. 

Maliye ahkam katiplerinin İstanbul hassa harcı emininden ve şehremininde talep ettiği malzemelerin başında 
maliye ahkam katiplerine üç ayda bir verilmesi adet olan kağıt gelmekteydi. Bu hususa dair ilk tezkire 5 Rebîulâhir 
sene 973/30 Ekim 1565 tarihli olup İstanbul hassa harcı eminine hitaben yazılmıştır21; 

“….. Mâliye ahkam kâtiblerine her üç ayda bir yetmiş deste kağıt verilmek âdet olmuşdur deyu taleb eylediler 
imdi defterinize nazar edip göresiz verilmesinin zamanı olmuş ise âdet üzere verdirip defterinize kayd ettiresiz…” 

Yine İstanbul hassa harcı eminine hitaben yazılan 9 Rebîulâhir sene 980/19 Ağustos 1572 tarihli başka bir tez-
kirede22;

“ ….Mâliye ahkâm kâtiblerine üç ayda bir yüzde deste kağıt verilü gelmişdir deyu taleb eylediler imdi defterinize 
nazar edip göresiz verilmesinin zamanı olmuş ise virüp deftere kayd itdiresiz….”

Bu hususta son tezkire 15 Ramazan 980/19 Ocak 1573 tarihli olup yine İstanbul hassa harcı eminine hitaben 
yazılmıştır. Ancak bu tezkirede istenilen kağıt miktarı huzme ile ifade edilmektedir23.

 “…. Mâliye ahkâm kâtiblerine ahkâm-ı şerîfe için her üç ayda bir beş huzme kağıt virilü gelip hâliyâ zamânı 
olmuştur ve bu miktar kağıt mîrî mazbataya vefâ etmez üç huzme kağıt dahi lâzım deyu bildirdiler imdi zikr olunan 
sekiz huzme kağıdı zamanı olmuş ise virüp defterinize kayd itdiresiz ….”

Bu tezkirelerden anlaşıldığına göre 973/1565 tarihli tezkerede 70 deste olarak belirtilen kağıt miktarı 980/1573 
tarihli başka bir tezkirede yüz desteye çıkmıştır. 15 Ramazan 980/19 Ocak 1573 tarihli üçüncü tezkirede ise kağıt 
miktarı deste olarak değil huzme (huzme a. (a.i.c. huzem: demet) olarak ifade edilmekte ve miktarını ise üç ayda bir 
5 huzme kağıt iken bunun miri mazbataların yazılmasına yetmediğinden 8 huzme kağıda çıkarıldığı görülmektedir. 
Bu durum, büroların kendi alanlarında ihtisaslaştığı, devlet gelirlerinin arttığı ve bürokrasinin yerleşmeye başladığına 
dair önemli ipuçları vermektedir.

Maliye büroları, âdet olarak istenilen kağıdın dışında sefer zamanlarında bazı mali hususlarda hüküm yazılması 
için de kağıt talep edilebilmekteydi. 11 Recep 980/17 Kasım 1573 tarihli bir tezkirede24

“…. Mâliye cânibinden avârız ve kürekçi ve cenkçi ve peksimedçiler hükümleri yazılmak için otuz deste kağıt 
lâzım olmuşdur virüp defterinize kayd itdiresiz…”

Yine 15 Zilhicce 980/18 Nisan 1573 tarihli İstanbul hassa harcına yazılan bir başka tezkirede;25 
“…. Çayır hizmetine gelen altı bin nefer ıstabl-ı âmire voynuklarının hizmetleri tamâm olunca âdet üzere icâ-

zet temessükleri verilmek içün on huzme kağıt lâzım olmuşdur virüp ….” ifadesinden çayır hizmetini gören voynuk 
taifesinin görevlerini ifa ettikten sonra görevlerini yerine getirdiklerine dair temessüklerin yazılması ve sahiplerine 
verilmesi için de kağıt talep edilmekteydi. 17 Rebiülahir sene 984/14 Temmuz 1576 tarihli İstanbul hassa harcı emi-
nine yazılan başka bir tezkire de ise26; 

“….Vilâyet-i Anadolu’nun mâliye ahkâmı tezkirecisi -zîde mecduhû-ya mîrî ahkâm tezkireleri tahrîri içün kağıt 
lâzım olduğın i‘lâm eyledi imdi mühimmât-ı mezbûre içün mûmâileyhe on iki deste kağıt verip…” şeklindeki ifade-

18 BOA. MAD. nr. 7534, s. 552.
19 BOA. KK. nr. 67, s. 264.
20 BOA. KK.  nr. 67, s. 1316.
21 BOA. KK. nr. 67, s. 264.
22 BOA. KK. nr. 67, s. 264.
23 BOA. KK. nr.  67, s. 893.
24 BOA. KK. nr.  67, s. 666.
25 BOA. KK. nr. 67, s. 1156.
26 BOA. MAD. nr. 7534, s.571.
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lerden Anadolu bölgesine ait maliye ahkamının yazılması için Anadolu maliye ahkam tezkirecisine de kağıt verildiği 
anlaşılmaktadır. 

Bazı tezkirelerde kağıtla birlikte ihtiyaç duyulan diğer malzemeler de aynı tezkirede ifade edildiği; 
“Donanma-i hümâyûn gemileriyle irsâli fermân olunan hazîne-i âmire kâtiblerinden fahrüˈl-emâsil İdris –zîde 

kadruhû- ma‘rifeti ile asker halkına tevzî‘ olunan ulûfe akçeleri vezn olmak içün iki adet akçe veznesi ve iki adet akçe 
tası ve iki adet akçe tahtası ve kitâbet için on beş deste kağıt ve bir miktar mühür mumu ve sicim lâzım imiş” şeklinde 
görülmektedir27.  

Bürokraside kullanılan kağıtların mühreleme işinin Yedikule zindanlarında hisareri olarak görev yapan Abdi b. 
Süleyman tarafından yapıldığı, Yedikule dizdarına yazılan bir hükümden anlaşılmaktadır. Abdiˈnin anbar-ı âmireden 
aldığı günlük iki akçe ulufe ile mührecilik yaptığı ve başka bir görev verilmemesi emredilmektedir. Ancak bu hüküm-
de, bu iş için başkalarının çalışıp çalışmadığı, işin anbar-ı amirede mi, Yedikule zindanında mı veya başka bir yerde 
mi yapıldığı konularında bilgi verilmemektedir28. 

Maliye ahkam defterlerinde; kağıt, muşamba, sandık gibi maliye bürolarının ihtiyaç duyduğu malzemelere dair 
talepler bulunurken, mürekkep, okka, divit, kamış kalem ve diğer malzemelere dair herhangi bir kayda rastlanılmamıştır.

Sonuç olarak yukarıda incelenen tezkirelerden Bab-ı Defteri ile ilgili defterlerin, mektupların, hükümlerin, maz-
bataların yazılması, korunması, saklanması, bir yerden başka bir yere taşınması hususunda kullanılan kağıt, sandık, 
muşamba ve keseleri 16. yüzyılın ikinci yarısına ait arşiv materyalleri olarak değerlendirmek mümkündür. Kullanılan 
bu malzemeler zikredilen dönemde devletin maliyeye ait defterlere ve diğer evraklara verdiği önemi de göstermesi 
açısından oldukça önemlidir. 

ÖZET 

Bu çalışmada, 16 ve 17. yüzyıllarda defterdarların maliyeyle ilgili bürokratik işlemleri yürüttüğü mekanlar hak-
kında bir değerlendirme yapılarak saraydan bağımsız defterdar konağına intikali süreci incelenecektir. Makalede ayrı-
ca son dönemlerde yapılan arşiv araştırmalarına istinaden 16 ve 17. yüzyıllarda defterdarların konaklarında gördükleri 
davalar, maliye bürolarının Divân-ı hümayun dışındaki çalışma mekanları, maliye bürolarının ihtiyaç duyduğu kır-
tasiye malzemelerinin temin şekilleri ve defterdarlık arşivinde yer alan arşiv malzemesinin düzenlenme ve saklanma 
şekilleri de ele alınmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Defterdar Konağı, Osmanlı Maliyesi, Osmanlı Maliye Büroları, Defterdarlık Arşivi, Maliye 
Ahkam Defterleri

ABSTRACT 

In this study, an examination of the places where the bureaucratic operations of the financial institutions carried 
out in the 16th and 17th centuries are conducted will be examined and the process of transferring to the independent 
accountant’s office will be examined. Based on archival researches carried out in recent years, the study also dealt with 
the cases seen in the houses of the defterdars in the 16th and 17th centuries, the working places of the finance offices 
outside the Divan-ı Hümayun, the supply forms of the stationery materials needed by the finance offices and the way 
of arranging and storing the archival material in the archives try to get it.

Key Words: Defterdar Mansion, Ottoman Finance, Ottoman Finance Bureaus, Defterdarlık Archives, Finance 
Ahkam Registers

27 BOA. KK. nr. 67, s. 62.
28 “Hâliyâ Yedikule mustahfızlarından dârende-i hükm-ı şerif Abdi b Süleyman nâm hisareri mutasarrıf olduğu ulufesiyle mîrî içün ne mikdâr 

kağıd mührelenirse anbar-ı âmireden verilen ücretiyle mührelemeği kabul ederim ve hâlâ iki akçesi olan mührecilik ulufesini hazîne-i âmi-
reye ala âhar hizmet teklîf olunmaya deyu i‘lâm eyledi imdi mezkûr Abdi kağıd hizmetine mahsûs olmak emr-i şerîfim olmuşdur buyurdum ki 
hükm-ı şerîfim vardıkda mezkûre uhdesine aldığı üzre mîrî cânibinden mührecilik hizmet etdirip madem ki kusûrı olmaya mezkûra âhar hizmet 
teklif etdirmeyesiz ve ba‘deˈn-nazar bu hükm-ı şerîfimi elinde ibkâ etdiresiz şöyle bilesiz deyu 
Tahriren fi 11 Şevval sene 980
Derkenar: An yed-i Abdi el-mezbûr”
BOA. KK. nr. 67, s. 934, h. 4.
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EKLER

Ek.1. Maliye Bürolarında İhtiyaç Duyulan Kağıtların Tedarikine Dair Tezkireler

İstanbul hassa harcı emînine tezkire yazıla ki
Hâliya donanma-i hümâyûn gemileriyle irsâli fermân olunan hazîne-i âmire kâtiblerinden fahrüˈl-emâsil İdris –

zide kadruhû- ma‘rifeti ile asker halkına tevzî‘ olunan ulûfe akçeleri vezn olmak içün iki adet akçe veznesi ve iki adet 
akçe tası ve iki adet akçe tahtası ve kitâbet için on beş deste kağıt ve bir miktar mühür mumu ve sicim lâzım imiş âdet 
üzere alıverip bahâsın defterine kayd etdiresiz 

Tahrîren fi 21 Muharrem sene 980 
BOA. KK. 67, s. 62, h.2.

İstanbul hassa harcına hüküm yazıla ki
Mâliye ahkâmı kâtiblerine her üç ayda bir mîrî ahkam yazılmağa beş hüzme kağıt verilegelip hâliyâ zamanı oldu 

deyu taleb eylediler bu mikdâr kağıd vefâ etmez üç hüzme kağıd dahî lâzımdır ancak kifâyet eder deyu taleb eylediler 
imdi sekiz hüzme kağıdını her üç ayda bir verip defterinize kayd etdiresiz.

Tahrîren fi 15 Ramazan sene 980
BOA. KK. 67, s. 846, h. 2,

İstanbul hâssına tezkire 
Hâliyâ mâliye ahkâm kâtiblerine ahkâm-ı şerîfe içün her üç ayda bir beş hüzme kağıt verilegelip hâliyâ zamânı 

olmuşdur deyu ilam eylediler imdi zikr olunan sekiz hüzme kağıdı zamanı olmuş ise verip defterinize kayd eitdiresiz
Tahrîren fi 15 Ramazaniˈl-mübârek sene 980
Derkenar: An yed-i ahkâm kâtibleri 
Not: iki satır arasında şunlar kayıtlıdır: “ve bu mikdâr kağıt mîrî mazbataya vefâ etmez üç hüzme kağıt dahi 

lâzımdır deyu bildirdiler”
BOA. KK. 67, s. 839, h.3

İstanbul emînine tezkire 
Hâliya mâliye ahkâm kâtiblerine mîrîye müte‘allik ahkâm-ı şerîfe yazılmak içün her üç ayda yüz deste İstanbul 

kağıdı verilegelmişdir verilmesinin zamanı olmuşdur deyu taleb eylediler imdi defterinize nazar edip verilmesinin 
zamânı olmuş ise âdet üzre verip defterinize kayd etdiresiz

Tahrîren fi 13 Cumâdi’l-âhire sene 980
Derkenar: An yed-i Ahmed Çelebi kâtib-i ahkâm 
BOA. KK. 67, s. 589, h.4

İstanbul hassa harcı emînine tezkire
Hâliyâ mâliye cânibinden avârız ve kürekçi ve cenkçi ve peksimedçiler hükümleri yazılmak içün otuz deste kağıt 

lâzım olmuşdur verip defterinize kayd etdiresiz
Tahrîren fi 11 Receb sene 980
BOA. KK. 67, s. 666, h.3

Tophâne emînine tezkire 
Hâliyâ Gelibolu kadısı Dergâh-ı Mu‘allam’a arz gönderüp Kilidbahir kalelerinden Sultaniye kalesinin Baceluş-

ka? Toplarına ve horizonlara? elli deste kağıt ve on dörder ve on birer vukiyye yuvarlak atar Baceluşka toplarına otuz 
çift ki altmış adet araba tekerleği lazım olduğın bildirmiş imdi zikr olan kağıdın ve tekerleğin ağaçların Galata’da olan 
mahzen-i âmireden verdirip gönderesiz ve defterinize kayd etdiresiz.
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Tahrîren fi 3 Receb sene 980
Derkenar: An yed-i Hüseyin Çavuş Tophâne-i hâssa
BOA. KK. 67, s. 671, h.3

İstanbul hassa harcı eminine tezkire
Hâliyâ çayır hizmetine gelen altı bin nefer ıstabl-ı âmire voynuklarının hizmetleri tamam olunca âdet üzere icazet 

temessükleri verilmek içün on hüzme kağıt lâzım olmuşdur verip defterinize kayd etdiresiz.
Tahrîren fi 15 Zilhicce sene 980
BOA. KK. 67, s. 1156, h.1

Şehreminine tezkire yazıla ki 
Hâliyâ mâliye ahkâmı kâtiblerine mîrî canibinden yazılacak ahkâm-ı şerife içün her üç ayda bir verilegelen kağı-

dın zamânı olmuşdur deyu taleb eylediler imdi defterinize nazar edip âdet üzre verilügelen kağıtları verip defterinize 
kayd etdiresiz

Tahrîren fi 24 Zilhicce sene 980
BOA. KK. 67, s. 1316, h.4

Şehreminine tezkire 
Dîvân-ı hümâyûn kâtiblerine ve mâliye tezkirecilerine mühimmât-ı mîrî tahrîri içün mîrîden kağıt virile gelip 

Anadolu tezkirecisi dahî mîrî mühimmât tahrîrinden hâlî olmayıp ana dahî sâyir tezkirecilere virilügeldiği üzre kağıt 
veresiz deyu

Tahrîren fi 17 Muharrem sene 984
Derkenar: Mahmud Çelebi tezkire-i Anadolı bâ-hatt-ı hümâyûn
BOA. MAD. 7534, s. 44, h.2

İftihârüˈl-ekârim veˈl-efâhim İstanbul hassa harcı emîni -zîde mecduhû tezkire varıcak ma‘lûm ola ki 
Hâliyâ ıstabl-ı âmire voynuklarına icâzet tezkireleri yazılmak içün beş hüzme kağıt lâzım imiş verip defterinize 

kayd edesiz deyu.
Tahriren fi 24 M sene 984
BOA. MAD. 7534, s. 105, h.4

İstanbul hâssa harcı emini -zîde mecduhû-ya tezkire
Hâliyâ mâliye ahkâm kâtiblerine her üç ayda bir def’a kağıt verilmek âdet olup zamânı geldiğin bildirdiler imdi 

defterine nazar edip âdet [üzere] verilügelen kağıtların zamânı olup verilmemiş ise verip defterinize kayd etdiresiz.
Tahrîren fi 20 Ra. sene 984
Derkenar: An yed-i Mustafa Çelebi bâkî-i kâtib-i ahkâm-ı mâliye 
BOA. MAD. 7534, s. 339, h.1

İstanbul hâssa harcı emînine tezkire varıcak ma‘lûm ola ki 
Hâlâ vilayet-i Anadoluˈnun mâliye ahkâmı tezkirecisi -zîde mecduhû-ya mîrî ahkâm tezkireleri tahrîri içün kağıt 

lâzım olduğun i‘lâm eyledi imdi mühimmât-ı mezbûre içün mûmâileyhe on iki deste kağıt verip defterinize kayd 
etdiresiz.

Tahrîren fi 17 R. sene 984
BOA. MAD. 7534, s. 571, h.3
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İstanbul hassa harcı emînine hüküm yazıla ki
Şehnâmeî (...?) olan -kıdvetüˈl-emâcid veˈl-a‘yan- Seyyid Numan -zîde kadruhû- Şehnâme-i hümâyûnum içün 

kağıt ve ba‘zı haraç lâzım olduğun i‘lâm eylemeğin taleb etdiği haraç içün müfredatla mühürleyüp haraç tezkiresin 
alıp hıfz edip lâzım olan akçe verilmiş emr edip buyurdum ki hükm-ı şerîfim vardıkda Şehnâme-i hümâyûnum ihrâ-
câtına müte‘allik akçeyi mühürlü tezkiresinde nakl etdiği ihrâcâat-ı lâzimesiçün verip defterinize kayd edip mukad-
demâ verilen akçe kifâyet etmeyip ve lâzım oldukça mühürlü tezkiresi mûcebince verip deftere kayd ve tezkireyi hıfz 
edesiz ba‘deˈn-nazar bu hükm-ı şerîfimi elinde ibkâ edesiz deyu

Tahrîren fi 22 Rebîulâhir sene 984
BOA. MAD. 7534, s. 663, h.1

Şehreminine tezkire varıcak ma‘lûm ola ki 
Avârız hükümleri ve sâyir mîrî ahkâm [içün] kağıt verilmek lâzım olmağın gerekdir ki mezbûrlara bir hüzme 

kağıt verip defterinize kayd etdiresiz
Tahrîren fi 3 Ramazan sene 984
BOA. MAD. 7534, s. 1228, h. 2

İstanbul hassa harcı emînine tezkire 
Hâliyâ Anadoluˈya müte‘allik mühimmât-ı mîrî ahkâm tezkireleri tahrîri içün kağıt lâzım olduğın Anadolu tez-

kirecisi gelip i‘lâm eylemeğin bir hüzme kağıt verilmek emr olundı imdi zikr olunan kağıdı verip defterinize kayd 
etdiresiz

Tahrîren fi Gurre-i Zilhicce sene 984
BOA. MAD. 7534, s. 1625, h.2

İftihârüˈl-emâcid veˈl-ekârim İstanbul hassa harcı emîni -zîde mecduhû-ya tezkire varıcak ma‘lûm ola ki 
Hâliya Şıkk-ı evvele müte‘allik mühimmât-ı mîrî ahkâmı tezkireleri tahrîri içün kağıt lâzım olduğın -kıdve-

tüˈl-muharrirîn- baş tezkireci gelip i‘lâm eylemeğin her ne kağıt verilmek emr olundı imdi zikr olunan kağıdı verip ve 
defterinize kayd etdiresiz.

Tahrîren fi Gurre-i Zilhicce sene 984
BOA. MAD. 7534, s. 1655, h.3

İstanbul emînine tezkire 
Ahkâm-ı mâliye kâtiblerinden mühimmât-ı mîri tahrîri içün verilügelen kağıtlarının verilecek zamânı olduğın 

bildirip âdet-i kadîme üzre kağıt taleb eylemeğin gerekdir ki âdet-i kadîme üzre kağıt veresiz
Tahriren fi 12 Zilhicce sene 984
Derkenar: An yed-i Mehmed Çelebi kilârî
BOA. MAD. 7534, s. 1695, h.2

Mîrî kağıtların mührelenmesi

Mahmiye-i İstanbulˈda Yedikule dizdârına hüküm yazıla ki 
Hâliyâ Yedikule mustahfızlarından dârende-i hükm-ı şerîf Abdi b. Süleyman nâm hisareri mutasarrıf olduğu ulu-

fesiyle mîrî içün ne mikdâr kağıd mührelenirse anbar-ı âmireden verilen ücretiyle mührelemeği kabul ederim ve hâlâ 
iki akçesi olan mührecilik ulûfesini hazîne-i âmireye ala âhar hizmet teklîf olunmaya deyu i‘lâm eyledi imdi mezkûr 
Abdi kağıd hizmetine mahsûs olmak emr-i şerîfim olmuşdur buyurdum ki hükm-ı şerîfim vardıkda mezkûre uhdesine 
aldığı üzre mîrî cânibinden mührecilik hizmet etdirip madem ki kusuru olmaya mezkûra âhar hizmet teklif etdirmeye-
siz ve ba‘deˈn-nazar bu hükm-ı şerîfimi elinde ibkâ etdiresiz şöyle bilesiz deyu.

Tahriren fi 11 Şevvâl sene 980.
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Derkenar: An yed-i Abdi el-mezbûr
BOA. KK. nr. 67, s. 934, h.4.

Katiplerin mukAtaat gelirlerini defterlere yazılıp kağıtlara yazmamaları için verilen emir

Selanik ve Sidrekapusı kadısı Mevlânâ Bayramˈa ve Mukâta‘at Nâzırı Pir Mehmedˈe hüküm yazıla ki 
Mahrûse-i Selânik ve ana tâbi‘ mukâta‘ata ve haslara kâtib olanlar vâki‘ olan mahsûlâtı müfredâtlı yazdıklarında 

mücelled deftere yazmayıp evrâka yazdıkları sebebden hîn-i muhâsebede başta hayli mâl-ı mîrî zâyi‘ olur imiş imdi 
buyurdum ki, hükm-ı şerîfim vardıkda te’hîr eylemeyip zikr olan mukâta‘at ve haslarda kâtib olanları getirtip onat 
vecihle tenbîh idesin ki mukâta‘anın ve hasların vâki‘ olan mahsûlâtını rûz be-rûz müfredatlı yazmalı olduklarından 
min ba‘d mücelled deftere yazıp evrâka yazmayalar ve yazdırmayasız ki bu sebeble başta? (meâbında) mâl-ı mîrî zâyi‘ 
olmalı olmaya şöyle ki ba‘de’t-tenbîh eslemeyüp vâki‘ olan mahsûlâtı müfredatlı yazmalı olduklarında mücelled def-
tere yazmayıp evrâka yazan kâtiblerin yerlerine âhar kimesnelere tavsiye edip yazıp bildiresiz ki yerleri anlara virile 
şöyle bilesiz deyu

Tahrîren fi 18 Safer sene 951

Derkenar: Emînler ve kâtibler yazdıkları defterin nâzıra getirip evvel defterleriyle teftîş olunup re‘âyânın ke-
limâtlarına muvâfık mıdır muhâlif midir görüle tashîh oluna mabeyninde nesne bel‘ ve ketm olunmaya sah

BOA. KK. nr. 62, s.160, h.2

Kitapların muşammalı olarak sandıklarla nakli

Edirne hassa harcı eminine hüküm yazıla ki 
Hâliya mahmiye-i Edirneˈde binâ olunan câmi-i şerîfde kırâ‘at olunmak içün ba‘zı kitablar muşammalar ile 

sandıklara koyulup ve kirâları şehremîni cânibinden verilip irsâl olundı imdi buyurdum ki hükm-ı şerîfim vardıkda 
gönderilen sandıklarda olan kitâblar yerli yerine konuldukdan sonra tahliye olunan sandıkları muşammaları ile anda 
bostancıbaşı –zide kadruhû-ya verip teslîm idesiz şöyle bilesiz 

Tahrîren fi 22 Şa‘bâniˈl-mu‘azzam sene 980.
BOA. KK. 67, s.776, h.3.
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SCRIPTING LANDSCAPE: NON-CARTOGRAPHIC 
REPRESENTATION IN NINETEENTH-CENTURY BILAD AL-SHAM

Richard Saumarez SMITH*

Martha MUNDY**

INTRODUCTION

This brief essay brings together work from two quite different regions of bilad al-Sham: Kaza `Ajlun and Kaza 
Sayda (Map 1). The work on the first was published in English in 2007 as Governing property, making the modern 
state: Law, administration and production in Ottoman Syria (I.B. Tauris) and in Turkish (with Tarih Vakfı) in 2014 as 
Modern Devlet’e Giden Yolda Mülk Siyaseti.

Our present work on records from what is today south Lebanon grew out of a project that explored the relation 
between evolving patterns of land-use and major differences in land-tenure histories (i.e. landlord estates as opposed 
to ownership by village-resident cultivators) (Map 2). This project, termed the Palimpsest of Agrarian Change, drew 
on cartographic and aerial photographic material available from the 1950s onwards alongside ethnographic field re-
search.1  But as we came to work on the earlier pre-cadastral registration, registers stretching from the late 1860s to the 
1930s, we wondered what kind of landscape history the nineteenth-century Ottoman land registers allow.  How should 
we understand the descriptions of land-use in the tehrir-i emlak ve arazi and Tanzimat tapu registers?  And what can 
they contribute to landscape history?

Character of Registration

In the nineteenth century the two major forms of Ottoman registration, for vergi tax and for tapu title, became 
split as opposed to the fusion of tax and usufructuary title in earlier centuries.  Clearly the two were meant to be linked 
but the existence of separate administrations and registers could render that difficult regardless of the existence of 
columns for cross-reference in tapu registers.  Moreover, the tapu registers concerned the holdings of individuals to 
whom belonged certain plots, but only the initial yoklama registration was done for a village as a whole;  there was 
no systematic updating for a whole village until the cadaster, individual transactions being entered in tapu registers 
as they occurred in time throughout a kaza, not grouped together for each village.  On the other hand the tax registers 
were properly village registers, all holdings by individuals of land and built structures in a village being compiled at 
one point of time and to some extent kept up-to-date, with the whole register being occasionally also updated.  These 
different procedures could result in different forms of representation.

In Kaza `Ajlun, as registered by a Special Commission, tapu title to land was given in the 1870s and early 1880s 
largely to peasants, not to landlords or tax intermediaries, with title being individualized often as shares in plough 
land that might periodically be redistributed among shareholders on the basis of those shares.  Houses and trees were 
registered separately.  By contrast, when the tax registration was done in the kaza later in the 1890s, agricultural plots 

∗ Retired professor, American University of Beirut, Lebanon, rsmith@aub.edu.lb
∗∗ Professor emerita of anthropology, London School of Economics, m.mundy@lse.ac.uk
1 S. Elnour, C. Gharios, M. Mundy and R. Zurayk, “The right to the village? Concept and history in a village of South Lebanon”,  Spatial Jus-

tice/Justice spatiale7 , Jan 2015, available at http://www.jssj.org/article/le-droit-au-village-concept-et-histoire-dans-un-village-du-sud-liban/.  An 
overview of the research project may be found at http://www.athimar.org/Article-79.
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were listed along with houses under each individual holder in a village to give a total tax assessment for that individual 
of both land and built property at that point in time.

In Kaza Sayda we find a different process of individuation of right and registration.  Not only were large landlord 
estates created through the administration for former tax intermediaries, especially in Iqlim Shaumar (see Map 2) but 
also no Special Commissions entered the scene given the competence (and resistance) of local administration.  And 
the landscape itself differed:  in hilly terrain there was a tradition of individual plots worked by cultivating families, 
with common pasture lands attached to the village as a whole.  Tapu and tax registers exist for the villages in both 
Kaza `Ajlun and Kaza Sayda but in different sequences and systematicities.  Clearly how much detail about land-use/
landscape can be derived from such sources depends on both the form and the systematicity of the actual registration 
of right, and the degree to which registers have survived.

The central question we ask is how good the parameters of tapu and tax registration were for identifying plots 
without some input of local knowledge of the terrain.  What picture of a landscape can be obtained from historical 
records of land registration that did not rely on a map to identify a plot but on the descriptive parameters of village, 
location within the village, plot-name, borders, type of crop grown on the land, quality of soil, area and occupant?  In 
many villages of Kaza `Ajlun, where landholding was registered in the tapu registers as shares in large sectors of a 
village’s lands, only those living on the land could know exactly where the plots of a landholding lay on the ground.  
But in Kaza Sayda where the registration was of plots not redistributed within the village save by sale, donation or 
devolution, the question is worth posing.

Registration of the occupancy of land in regions of the Arab world during the last sixty years of Ottoman rule, 
from 1860 to 1920, was non-cartographic in the following two senses:  (a) maps, whether of village boundaries or of 
fields within those boundaries, did not form a standard part of the land registers of a village nor were trigonometric 
survey operations part of the process of land registration;  and (b) registration was of land and houses which were 
occupied, not of unoccupied, uncultivated land except, as we shall see, some common pasture land.  If the borders of 
an occupied plot of land said ‘rough land’ or ‘pond’, no measure was given of the extent of such adjoining land.  The 
total area of a village was the total assessed area, obtained by adding up all the occupied plots, not the total overall 
area, assessed and unassessed, within certain borders.  An image of the landscape deriving from these registers is of 
individual spots and pockets of cultivation not connected in one continuous quilt.

This form of land registration contrasts with a cadastral or near-cadastral form in which every square inch of the 
territory of a village was mapped, as for instance in north-west India from the 1830s under British rule.  Typically, 
the first process of the latter form of registration was to determine the boundaries of a village and then to map, assess 
and register every bit of land within those borders.  Land revenue registers would include entries for uncultivated land 
such as roads, streams and wasteland.  An image of the landscape deriving from these records was likened in 1859 to 
a “photograph of the actual state of the community”.2

To explore the non-cartographic imaginaire of Ottoman land registration is not however to get into a sterile com-
parison of old with new but to ask what the Ottoman form of identification of plots allowed for and did not allow for.  
Notably, nineteenth-century Ottoman registration penetrated further down into village society, with authority given to 
a village council to validate all transactions in land.  But does this mean the transfer of local knowledge to the state?  
If so, in what measure?  Or do the descriptions and ability to ‘see’ the landscape require local knowledge beyond the 
entries?

Record of the Ground

The surviving records for the important village of Ansar in Iqlim Shaumar of kaza Saida are more extensive 
than for many other villages in the region.  They include registers of tehrir-i emlak ve arazi ve nüfus from 1868, a 
village-led listing of tehrir-i emlak ve arazi from 1893, entries in the surviving runs of tapu registers from the early 
1870s to the 1930s, and a fragment of the hulasa maliye from the end of the 19th or early 20th century.  We have not 
found a full yoklama tapu register and see no evidence that it was done.  The 1868 tax register is never referred to in 
subsequent tapu registers.  It is the 1893 tax register that became for Ansar the reference point for all subsequent trans-
actions in tapu registers.  All transactions after 1893 referred back to the plot-names and plot-numbers of the 1893 tax 
register.  If the plot in question had been transferred in a tapu register before 1893 the post-1893 transaction referred 
also to that earlier registration;  if not, the post-1893 transaction had to be a double one, first validating tapu title on 

2 Quoted in Richard Saumarez Smith, “Rule-by-records and rule-by-reports: Complementary aspects of the British Imperial rule of law”, Cont-
ributions to Indian Sociology (n.s.) 19(1), 1985, pp. 153-176, p. 153.
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the basis of duration of tenure, then referring to the 1893 tax register for plot details.  In this way entitlement by tax 
became entitlement by tapu, although only for those who transacted land after 1893.  The majority of small holders, 
including most women, did not transact land officially after 1893 and became consequently lost to historical view.

The criteria used to identify plots differed slightly between the registers.  Names of plots were not recorded in 
1868.  Plots were identified by general location (ḥauḑ or havz meaning basin) within the village, number within the 
haud, of which there were seven in 1868, area, type of land, quality of land and occupant.  But the first transactions in 
tapu registers that have survived, dating from 1872, have both the name of the plot and its borders under a heading in 
the register entitled “hudud-i etraf-i erba‘” (borders on four sides).  In the tax register of 1893 the names of plots were 
recorded under a separate heading (cadde ve mevki) as an essential component of a plot’s identity.  In this register built 
structures were listed first, followed by agricultural plots haud by haud, of which there were now 24.  In addition to 
the running number (‘aded-i ‘umum) in a continuous sequence for all plots and built structures in the village, a number 
was given to a plot in each haud (rakam-ı ebvab), and against each number the plot’s name was recorded (for built 
structures only derun-i karye ‘inside the village’ was entered), its borders on four sides, its area, type and quality of 
land, how many trees it contained and of what kind, its occupant and its value (kimet).

Names of agricultural plots generally had two or more components:  a proper noun particular to a place, not hav-
ing a general meaning, and a qualifying noun to describe the kind of place or a special feature of its location, such as 
hill X, valley Y or spring Z.  The qualifying nouns could be multiplied, such as peak of hill X, northern slope of valley 
Y, garden by spring Z or reddish bank by the clay-pit.

With four borders given for every plot, including sometimes the name of an adjacent village, one might think that 
a picture could be constructed of the 24 hauds in relation to each other followed by the positioning of at least some of 
the plots within the hauds.  But it is not only that the extent of uncultivated land was not measured, but the direction 
of a stream, say, winding its way through the different hauds, would be impossible to reconstruct from the details reg-
istered.  With non-cartographic representation one is forced to consider relative position schematically.

Two Cases of Local Knowledge (or its Absence) in Relation to the Registers

The following two cases illustrate both the difficulties of identifying a plot without the input of local knowledge 
of the ground and the benefits.  The first comes from the records of the village of Ansar, which unlike the adjoining set-
tlements that were landlord dominated, had major holdings by resident cultivators as well as from the 1870s onwards 
several large holdings by urban commercial figures.  The second concerns the largely landlord dominated settlement 
below Ansar on the coast, Ansariya.

The person we consider first was not a cultivator but was very much of the village, the daughter and sole heir 
of the major religious shaykh of the village in the 1860s, al-shaykh Salman al-`Usaili.  In 1874 Fatima inherited her 
father’s lands and house.  Her holding was listed plot by plot in a tapu register.  In the vergi tax register of 1893 Fatima 
was entered with 49 plots, the fourth largest holding in the village in terms of both area and value.  Hers was by far 
the largest holding by a woman in the village, although both houses and land were commonly held also by women 
of cultivating families:  over 40% of land (and tree) holdings included a woman.  Many of these holdings by women 
consisted of a single plot, often with trees plantings, olive or fig.  Fatima `Usaili was to marry a scholar who having 
studied in Iraq settled in the village, al-sayyid Hasan Ibrahim.3  The family appears to have been careful to record their 
ownership and transactions and, resident in the village, to be part of local society in their knowledge of their lands.

In 1921 the inheritance of Fatima’s property was registered in a tapu register, she having died in 1917, along with 
that of her husband who had predeceased her, Sayyid Hasan Ibrahim.  The entries in these cases of inheritance referred 
back both to the tapu register of 1874 in which Fatima had inherited land from her father and to the tax register of 
1893.  In this registration an attempt was made to make the 1893 plots correspond with plots registered in 1874 even 
though the names of corresponding plots might differ.  Thus in many cases the correspondence made in 1921 between 
the two sets of names is evident:  so farāsha is the name of a plot in both 1874 and 1893.  But it took local knowledge 
to make jall birka correspond with `aqaba, karam zaitūna with al-marj, or jall bīr with kisārat al-ghazlān.4

3 See Sabrina Mervin, Un réformisme chiite: Ulémas et letters du Ǧabal ‘Āmil (actuel Liban-Sud) de la fin de l’Empire ottoman à l’indépen-
dence du Liban, Karthala, 2000, p.425

4 Yoklama ve da’imi defteri Kaza Sayda Nisan 1288-Agustos 1288 (1872-1879) nuskhah min al-defter al-asliya mustansakha fi Kanun thani 
1329 (1914), entries 45-101;  and Daftar Dabt Makhsus li-Dawa’ir al-Khaqani Qada’ Sayda Nisan-Kanun awwal 1921, entries 21-51.  For 
instance, entry 33 of the latter register refers to plot number 1538 named jall ṣawān al-bīr and refers back to entry 61 of the former register 
where the plot was called jall bīr.  1538 is the name of plot number 40 in Haud Khillat al-ṣāḥib which was held in 1893 according to the tax 
register of that date by Fatima ‘Asaili but was named there kisārat al-ghazlān.
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The second case concerns the village of Ansariya first registered in 1869 in the form of tahrir-i emlak wa arazi 
in which both local cultivators and the resident tax intermediary were given rights, unlike a number of other coastal 
estates where the tax intermediaries registered the land and sometimes even the houses in their names.  From the late 
1880s Ansariye became the site of an iconic struggle in which resident cultivators took the landlords to court winning 
the case in the Court of First Instance in Sayda on the grounds that the tapu registration of the landlords’ claims in 
Ansariye was incomplete and that they could not identify their holdings on the ground.  The landlords then appealed to 
the Meclis-i idare of Vilayet Beyrut which referred the matter to Şuray-ı Devlet. The Şuray-ı Devlet upheld the court 
judgement and stated that the only path open to the landlords was to take the case to the Appeal Court.5  Here, in a 
rather more spectacular manner, local knowledge proved vital to the defence of the cultivators.

Representation of the whole in the tahrir-i emlak ve arazi

We have stressed the centrality of local knowledge both in the generation of the most complete of the records 
(the vergi tehrir of 1893 for Ansar) and in the identification of actual plots over the years.  But in closing let us return 
to the imaginaire of the administration as captured in the closing summaries and statements given at the end of a set 
of lists of one village’s taxable assets.  The lists are those of land, male population and houses in Ansar for 1868.  
Each list has a table or summary at the end.  The table of agricultural plots gives a breakdown of area in the different 
hauds in terms of both quality and type of land, as well as of land value calculated according to slightly differing rates 
in each haud;  underneath are two statements, the first by officials who carried out the measurement, the second an 
attestation by prominent villagers.  There is also a small note of the total area presumably in an earlier registration 
(“bi-maujib daftar tapu”) given not in dunums, by then an increasingly standard measure, but in madd (measure of 
seed) and faddan (a measure originally indicating ploughing requirement, or a combination of animal and human 
labour requirement).  The population list has a summary of the present and past male population – without indicat-
ing when in the past –, divided into religion (millet, i.e. mutawāli and Roman Catholic), together with the Christian 
liability to military exemption tax (badal ‘askariya) and the total temettuat liability.  Underneath this is a statement 
by prominent villagers that the nüfus was conducted properly by a certain official and that nothing on their own part 
had been hidden.  The list of built structures (musakkafat) has only a table at the end adding together the list’s five 
pages, without an accompanying statement.  Finally there is a summary or balance sheet (mizan) of the whole village’s 
vergi tax liability to land, houses and temettuat along with the outstanding amount still to be collected, with figures 
taken from the other three tables or summaries.  The final balance sheet also has two accompanying statements, both 
effectively putting the figures of the summary into words, the first being signed by two officials of kaza al-Shaqīf (a 
part of Sayda), the second by prominent villagers attesting to the former.  This is as complete a set of statements for 
the assets of a village at one point of time as we have come across among the records of Kaza Sayda.  For the reasons 
stated earlier the table concerning land is not cartographic.  But the kind of knowledge embodied in the official tables, 
statements and summaries prepared for a village in late Ottoman Bilad al-Sham expresses the idea that, with the assur-
ance of prominent villagers, anything about the village can be known to those in authority.  It is this human element to 
knowledge that a map seems to deny.
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ABSTRACT  

Given that maps were not normally used to identify plots registered in tapu or vergi tax registers of Bilad al-Sham 
during the last sixty years of Ottoman rule, what kind of historical picture of a landscape can be obtained from the 
parameters that were used?  The essay considers the importance of local knowledge of the ground in the identification 
of rights to land in Ottoman registration.

Key Words:  Landscape, registration, cartographic, local knowledge, plot.

5 BAA ŞD 2283 24 1315B11 (6 Dec 1897) with reference to the report sent from Sayda Court of First Instance dated 7 K1 1307 (19 Jan 1891).
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Map 1. Sayda and ‘Ajlun (source: Map 5.1 of Mundy and Smith, 2007)

Map 2. Area of study of the Palimpsest of Agrarian Change: Iqlim al-Sha-
umar (Source: unpublished cartography by Cynthia Gharios)
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“PARİS BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE BOĞAZLAR MESELESİ 
NASIL ELE ALINDI?

Sabit DUMAN*

Yazılan birçok İnkılap tarihi kitaplarında Boğazlar konusu Lozan çerçevesinde ele alındı. Türkiye’de yazılan 
çoğu makalede ileri sürülen tez Lozan’da Boğazlar konusunda Türk egemenliğinin kurulamaması müttefikler arasında 
bir ayrılığa neden olmak, İngilizleri Türklerin yanına çekebilmek için İsmet Paşa’nın kabul ettiği yönünde açıklan-
mıştır. Türkiye’de Boğazlar Konusunda yapılan tezler Lozan’da Boğazlarla ilgili alınan karar tekrar edilerek inkılap 
tarihlerinde ileri sürülen gerekçeler tekrar edilmiştir. Türk üniversitelerindeki Boğazlarla ilgili tezler incelendiğinde 
Paris Barış Konferansı tutanaklarına referans verildiğine rastlanılmamaktadır. Kurtuluş Savaşı ile ilgili çalışmalarda 
yine bu tutanakların araştırmacılar tarafından kullanılmadığı görülmektedir.

Savaş bitmiş sıra kalıcı barış yapmaya gelmişti. İtilaf devletlerinin söz verdiği gibi adil bir barış yapabilecekler 
mi idi? 1919 yılında İngiliz Başbakanı D. Lloyd George (1863-1945) Paris Barış görüşmelerini 1815 Viyana Kongre-
sine benzetti. Paris Kongresi, Viyana Kongresinden daha kapsamlı konularla karşı karşıya kaldı. Yalnız Avrupa değil 
her kıtada yeni düzenlemelere koyuldu1. Savaşta milyonlarca insan ölmüş milyonlarca insan savaştan yaralı çıkmıştı. 
Ülkeler savaş giderlerini finanse edebilmek için ağır vergiler koymuş, ekonomileri çökme durumuna gelmişti. İngil-
tere ve Fransa’da savaş karşıtı güçlü bir kamuoyu oluşmuştu. Bu nedenle Paris Konferansının toplanıp bir an önce 
bitmesi beklenmekte idi.

Mütarekeden sonra 1918 Aralık ayında Lord Curzon Türklerin İstanbul’dan çıkarılmasını isteyerek, onların As-
yalı olduğunu savunuyordu2. Hemen arkasından Yunanlıların İzmir’e çıkması İngilizler arasındaki görüş ayrılığını de-
rinleştirdi. Dışişleri Bakanı Balfour Türklerin İstanbul’dan çıkartılmasından yanayken, Anadolu’nun parçalanmasına 
karşı çıkmakta idi. Balfour’a göre Türkiye’nin başkenti Konya veya Bursa olsun ama tek, bölünmemiş mandasız bir 
Türk devleti olmasını savunuyordu. Bu aşamada İngiliz hükümeti içinde İstanbul’un Türk devletinden kopartılmasına 
karşı ciddi itirazlar yükselmeye başladı. Bu arada Yunanlılar da İstanbul üzerinde hak iddia ediyordu3. Lloyd George, 
İstanbul’un kesinlikle Türklerden alınması gerektiğini belirtmekte idi. Fransa ve ABD ve İtalya’ya göre Sultan, İstan-
bul’da kalırsa Osmanlı hükümeti Türkiye’yi buradan yönetebilirdi. Sultanın korunması için düşünülen yabancılardan 
oluşan bir muhafız birliği ise Müslümanlar arasında hoş karşılanmayabilirdi4. Sultanı Hristiyan askerlerin koruması 
İslam dünyasının halifenin esir konumunda olduğu algısına varması kaçınılmaz olacaktı. Bu durum sömürgelerde 
batı karşıtlığını daha da artırmasından başka bir işe yaramazdı. Diğer taraftan Fransa, Sultan üzerinde etkili olmaya 
çalıştığı takdirde uluslararası anlaşmazlıklara yol açabilirdi. 

Paris Konferansı 18 Ocak 1919’da başlayıp 21 Ocak 1920’ye kadar sürdü. Konferansın ana unsuru “Onlar 
Konseyi” ABD, İngiltere, Fransa ve İtalya’nın hükümet başkanları ile Dışişleri bakanlarının yanın sıra iki Japonya 
temsilcisinden oluştu. Dörtler Konseyi – İngiliz Başbakanı Lloyd George, Fransa Başbakanı Georges Clemenceau 
(1841-1929), İtalya Başbakanı Vittorio Orlando (1860-1952) Ve Amerikan Başkanı Woodrow Wilson (1856-1924)- 
Almanya ile Versay anlaşması imzalanana kadar konferansın ana karar alıcısı olarak görev yaptı. Almanya ile barış 
yapıldıktan sonra diğer ülkelerle ile ilgili sınır düzenlemeleri konuları dışişleri bakanlarına bırakıldı. 

* Prof. Dr., İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü sabitduman sabitduman@gmail.com
1 Lloyd George, David: The Truth about the Peace Treaties, vol. I, London 1938, s. 565
2 Lloyd George, David: The Truth about the Peace Treaties, vol. I, s.1015; Lord Curzon, Türklerin İstanbul’daki varlığını ülsere benzetiyordu. 
3 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol.II, s.282
4 Ed. Michal Dockrill-Jhon Fisher,  The Paris Peace Conference 1919: Peace Without Victory, s.146
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Osmanlı Devleti ilgili nihai anlaşma 1920 Şubatında Londra’da yapılan konferansta ele alınıp daha sonra İtal-
ya’nın San Remo kentinde son şekli verildi. Anlaşma metni 10 Ağustos 1920’de Paris’in banliyösü Sevr’de Osmanlı 
Devleti temsilcilerine verilmesi ile ülkenin kaderi çizilmek istendi. İtilaf devletleri ile Türkler arasındaki savaş 24 
Temmuz 1923’te Lozan anlaşması ile sona erdi. Konferans başlamadan önce İtilaf Devletleri arasında Osmanlı Dev-
letinden ayrılacak topraklarda ne gibi bir düzenleme yapılacağı konusunda görüş ayrılığı iyice ortaya çıkmıştı. Savaş 
sırasında yapılan gizli anlaşmalar çelişkilerle dolu olduğundan ilerde büyük problemlere neden olması kaçınılmaz-
dı.1917’de St.Jean Maurienne anlaşmasında yeni bir plan Lloyd George tarafından yapılarak İtalyanlara İzmir’den 
Edremit’e kadar uzanan bir bölgenin verilmesi öngörüldü5. 

Türklere karşı olumsuz yargılar 1870’lerden sonra batıda çıkan gazetelerde ve basılan kitaplarda görülmeye 
başlandı. Türklerin Hristiyanları öldürdüğü gibi asılsız haberler o dönemde sık sık Batı basınında yer almaktaydı. 
Osmanlı Devleti, Almanya yanında savaşa girdiğinde Avrupa’da Türkler aleyhine önyargı çoktan oluşmuştu.  Arnold 
Toynbee’nin 1916 yılında savaş sırasında yazdığı “The Murderous Tyranny of Turks” başlıklı propaganda kitabı Türk 
karşıtlığını daha da körükledi6.  Lloyd George, 5 Ocak 1918’de verdiği demeçte, “Türklerin olduğu Trakya olmak 
üzere Arabistan, Ermenistan, Mezopotamya, Suriye ve Filistin ayrı milli birer bağımsız varlık haline getirilecektir. 
Burada eskiyi tekrar restore etmek imkansız” demişti7. Birçok İngiliz yetkili, 1919 yılında Türkleri Avrupa’dan atmak 
için çok büyük istek duyuyor, İstanbul’un Türklerin elinde alınıp, İtalya’daki Vatikan gibi bir konuma getirme planları 
yapıyordu. Türkler yalnızca Türklerin çoğunlukta olduğu yerleri idare edebilecekleri yönünde ortak bir düşünceleri 
vardı. Anadolu’da nasıl bir düzenleme yapacakları ise net değildi. Türkiye ile barış konusu Konferansın başında ele 
alındı. Başta Yunanlılar olmak üzere Araplar, Ermeniler, Kürtler Osmanlı topraklarından pay kapmak için Paris’e 
gelmişlerdi. Temel sorun topraklar nasıl paylaşılacaktı? İstanbul ve Boğazlar sorunu nasıl bir çözüme kavuşturulacağı 
belirsizliğini korurken İstanbul ile Boğazların Türklerden alınması konusunda hemfikirdiler. 

Paris Barış Konferansına başladığında Yunanistan delegesi oldukça aktifti. Venizelos’un Lloyd George üzerinde 
büyük bir etkisi vardı.  Yunanistan, konferans başlamadan önce Venizelos tarafından bir memorandum vererek istekle-
rini dile getirdi. Buna göre Trakya ve İstanbul’da 731,000, Batı Anadolu’da ise 1, 694,000 Rum yaşamakta olduğunu 
belirtmektedir8. Venizelos, Paris’te Yunan iddialarını dile getirmede oldukça etkili idi.  Boğazların uluslararası bir 
statüde olmasını, İstanbul’un bir Grek kenti olduğunu Ege ve Batı Karadeniz kıyılarının Yunanistan’a bırakılmasını 
Venizelos dile getirdi9. Ancak ABD Başkanı Wilson, Trakya kıyılarının Yunanistan’a verilmesine karşı çıktı10. Wilson, 
Osmanlı’da Türklerin olduğu yerler Osmanlı egemenliğinde olacaktı. İstanbul ise Türk idaresi altına konulmayacak. 
İstanbul’un nüfusu 1,173,670 kişinin 449,114 kişisi Türk idi. Bu durumda İstanbul’un Yunanistan’a verilmesini ve 
Boğazların uluslararası garantiler altına alınmasını Venizelos savundu11. Ayrıca İstanbul’daki Rum okullarının sayısını 
vererek iddialarını sürdürdü. Bu memorandumda Boğazların Milletler Cemiyeti garantisi altında uluslararası bir yöne-
tim altına konmasını belirtti12. Venizelos, İstanbul’un Türk egemenliğine verilmeyeceği düşüncesindeydi. 

Mondros Mütarekesinden sonra İstanbul Patriği hemen siyasi faaliyetlere başlayarak İstanbul’un Yunanistan’a 
verilmesi için çaba göstermeye başladı. İstanbul Patriği Dorotheos Mammelis’in direktifi ile İstanbul Rumları Osman-
lı Hükümeti ile bağlarını koparmaya başladı. Yunan basını Türklerin çok etnik yapılı bir devleti idare etme konusunda 
yetersiz olduğunu iddia ederek İtilaf devletleri ile aynı tezi savunuyordu. Bu nedenle Yunanlılar İstanbul’da etnik 
kökene dayalı bir çözümü şiddetle savunmaya başladılar. Bu görüşlerini basın dışında çeşitli toplantılarda, yaptıkları 
gösterilerde sık sık dile getiriyorlardı13. Taksim meydanına Yunan bayrakları ile büyük bir Venizelos posteri asıldı. 
Dorotheos, Paris’e giderek İngiliz kilisenin desteğini almayı amaçladığını belirtmekten kaçınmadı. Ancak çok geçme-
den ölünce projesi yarım kaldı.

Paris Konferansında İstanbul’un geleceği konusunda yapılan tartışmalar Türkleri endişelendiriyordu. Wilson 
prensiplerine müttefiklerin uyma gibi bir niyetleri yoktu. Savaş sonunda İstanbul bir geçiş süreci yaşamakta olup 
çeşitli etnik unsurların kurduğu cemiyetler, İşgal güçlerini etkilemek için bir birbirleriyle yarış içerisinde idi. Payi-
tahtın politik gücü azalırken, Anadolu’da başlayan milliyetçi hareket güçlenmekteydi. Anadolu’da kurulan Müdafaa-i 
Hukuk örgütleri İstanbul ile ters düşmeye başlayacaktır. İstanbul’da savaşın sorumlusu olarak gördükleri İttihatçıları 

5 St. Jean Maurienne anlaşması Rusya’nın onayından geçmesi gerekmekteydi. Rusya’da Çarlık rejimin devrilmesi üzerine bu anlaşma resmen 
onaylanmadığı için hükümsüz kaldı. Arnold Toynbee, Türkiye, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, İstanbul, 1971, s.89

6 Ed. Michal Dockrill-Jhon Fisher,  The Paris Peace Conference 1919: Peace Without Victory,  New York, 2001, s. 145
7 Aneurin Williams, “Armenia, British Pledges and The Near East”,  Contemporary Review, No.121, January/June 1922, .s.420
8 Eleutherios Venizelos, Greece Before the Peace Congress of 1919, New York, 1919, s. 1
9 L.George, D; The Turth about the  Peace Treaties, Vol, II, London, 1938, Vol.II, s. 1240
10 The Inside Story of the  Peace Conference, s.76
11 E. Venizelos, Greece Before the Pece Congress of 1919, s.19
12 E. Venizelos, yukardaki eser, s.19
13 Alex Alexandres, The Greek Minority of İstanbul and Greek-Turkish Relations 1918-1974, s.58
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yakalayıp cezalandırmaya çalışmaktadır. İttihat ve Terakki Cemiyeti üyeleri selameti ülkeden kaçmakta bulacaktır. 
Kentte umutsuzluk hakim olurken kurtuluşu Amerikan mandacılığında arayan insanlar oldukça fazla idi14. Kentte-
ki insanların bir kısmı kendi çıkarları peşinde koşup ülkenin içinde bulunduğu durumu önemsemektedir15. İzmir’e 
Yunanlıların çıkması İstanbul’da Türk milliyetçiliğini uyandırdı. İşgallere karşı büyük mitingler düzenlenirken Rum 
ve Ermeni mallarına boykot uygulandı. Bu durum İstanbul’da etnik ayrıma gidişi hızlandırdı.  İstanbul’daki Rumlar, 
Venizelos’a sempati beslemesine rağmen, Yunan ordusuna İstanbul Rumları arasından 3 000 yakın gönüllü katılımı 
oldu. İstanbul’daki Rumların Yunan ordusuna katılımı sınırlı sayıda kaldı. Venizelos, İstanbul Rumlarından istediği 
desteği alamadı.

Lloyd George, Paris’e geldiğinde her ne olursa olsun Türklere küçük toprak parçası verilmesi gerektiğini düşü-
nüyordu. İngiltere, Birinci Dünya Savaşında müttefikleri ile birçok gizli anlaşma yapmıştı. Savaştan mağlup çıkan 
Osmanlı Devletinin topraklarını İtilaf Devletleri gizli anlaşmalarla kendi aralarında paylaşmışlardı. İlkinde İstanbul, 
Doğu Trakya ve Boğazlar Rusya’ya bırakılmıştı. Çarlık Rusya’sında Bolşeviklerin iktidara gelmesi ile bu anlaşma iş-
lerliğini kaybetti. Sykes-Picot anlaşması ile Osmanlı Devletinin Ortadoğu’daki toprakları İngiltere ile Fransa arasında 
paylaşıldı. 1917’deki St. Jean De Maurienne anlaşması İtalyanlarla Fransızlara Anadolu’da büyük topraklar sağlıyor, 
Türkler ise Anadolu’da küçük toprak parçasında yaşamaya mahkum ediliyordu. 

Osmanlı Devleti,  Wilson prensiplerinin esas alınacağını düşünerek ağır şartlar içeren barış anlaşması bekle-
miyordu. 18 Ocak 1919’da Paris’te konferans toplandığında durum farklılaşmaya başladı. Konferans başlamadan 
önce ele alacağı konular arasında Türkiye’nin Avrupa ve Asya’daki topraklarının geleceği de belirlenip İstanbul’un 
statüsü gözden geçirilecekti16.  Konferans başladıktan kısa süre sonra 30 Ocak 1919 da Müttefikler kendi aralarında 
yaptığı toplantıda Osmanlı Devleti için ne gibi bir düzenleme planladıklarını net bir şekilde ortaya koydular.17 Türkler 
kötü yönettiği için Ermenistan, Suriye, Mezopotamya, Filistin ve Arabistan tamamen Türk egemenliğinden ayrılması 
konusunda hemfikirdiler18. Türklerin çoğunlukta olduğu yerler Türklere bırakılacaktı. Müttefiklerin zaferi, Osmanlı 
Devleti’ndeki çok farklı etnik ve dini unsurları yavaş yavaş harekete geçirmeye başlamış kendi bağımsızlıklarını sağ-
lamak için büyük güçlerden destek alamaya bakıyorlardı.  Osmanlı Devletinin topraklarının geleceğinin belirlenmesi 
ülkedeki çeşitli etnik toplulukların çakışan talepleri nedeniyle konferansın başından itibaren sorun çıkarmaya başladı. 
Rusya’nın savaş dışı kalması İstanbul’un hangi statüde olması gerektiği konusunda da bir belirsizliğe yol açtı.

Akdeniz’de Atina, Roma, İstanbul ve Kudüs dini ve politik hareketlerin merkezi olmuştu. İstanbul son dönemler-
de ticari bir merkez olarak önemli bir konuma sahipti. İstanbul’daki Türkler, ABD mandaterliği üstlenmediği takdirde 
İşgal kuvvetleri tarafından cezalandırılacağına dair bir korku duyuyorlardı19. Ancak ABD, Osmanlı Devleti ile savaş 
halinde olmadığından böyle bir karar olması çok zordu. Amerikan istihbarat komisyonunca 21 Ocak 1919’da Tür-
kiye ile ilgili hazırlanan raporda, Boğazlarda Milletler Cemiyeti’nin nezaretinde bir uluslararası devlet kurulmasını 
öngörülüyordu. Buna göre Boğazların ve Marmara Denizi’nin bütün kıyı kesimleri ile Asya yakasında Bandırma ve 
Bursa bu devletin sınırları içinde kalacaktı20. Konferansta Türklerin Hristiyanlara karşı daha önce katliam yaptıkları 
ileri sürülerek kesinlikle cezalandırılacakları Paris Konferansında çok açık bir şekilde ortaya kondu. İlk akla gelen 
çözüm Türklerin egemenliğindeki halkların ve özgürlüğünün ve güvenliğinin sağlanması, Hristiyan halkların Türk 
egemenliğinden ayrılması ve bu ülkelerin Milletler Cemiyeti gözetiminde ilerlemelerinin sağlanması idi.21 Kurulacak 
mandater sistemler Milletler Cemiyeti prensiplerine göre oluşturulacaktı. Wilson ile L. George arasındaki görüş ay-
rılığı Anadolu’da oluşturulacak Türk devletinin büyüklüğü üzerine idi. 1919 Mayısında Lloyd George, Anadolu’nun 
paylaşılması konusundaki sorunları dile getirerek Anadolu’yu bir kaç parçaya bölünmesi gerektiğini, yeni oluşacak 
yerlerde mandater yönetimlerin kurulması önerdi. Yapılacak düzeleme için büyük askeri güce ihtiyaç duyulmakta idi. 
Lloyd George, müttefiklerin yardımı olmadan İtalyanların Türklere karşı başarılı olacağına inanmıyordu. İngiltere’nin 
300 bin askeri Selanik ve Türkiye’de bulunmaktaydı. O daha çok Filistin’de, Türklere karşı kuvvetlerini güçlendirmek 
niyetindeydi. Bu nedenle İtalyan kuvvetlerinin Selanik’e getirilerek İngiliz askerlerinin yerini alması düşünüldü An-
cak İtalyanlar bu öneriye yanaşmadı. L. George’nun bu teklifi İtalya tarafından kabul edilmeyince çok kızdı22.  Savaş 

14 Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları, İstanbul, 2011, s.32
15 Yukardaki eser, s.171
16 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol.1,  Washington 1942, s.17; Türklerle barış anlaşması yapılması 

gecikmesine rağmen  anlaştıkları ortak nokta Türklerin Hristiyanları yönetmesine izin verilmeyecekti. Talcott Williams, Turkey A World Prob-
lem To-Day,  USA, 1921, s.10

17 Filistin, Suriye, Arap ülkeleri, Mesopotamya, Ermenistan, Çukurova ve Anadolu’nun bazı bölgelerini Türklerden ayrılması konusunda görüş 
birliğine vardılar. Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol..XII, , Washington, 1947, ss. 745-746

18 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol.3, s.795
19 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol..XII, s. 803
20 Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları, İstanbul, 1996, s.15
21 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol..XII, ss. 805-806
22 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol..1, s.468”
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sonunda konuyla diğer devletlerinde rıza göstereceği bir çözüm geçerli olacaktı. İngiltere’nin yeni planına göre İzmir, 
Mersin İtalyanlara bırakılırken Türklerin İstanbul’da kalmasını istemeyen Lloyd George, Konya’yı Türklerin yeni 
başkenti olarak uygun görmekteydi.23  İtalyanlar bu düzenlemeye itiraz ettiyse de İngilizler onları dinlemediler. Diğer 
yandan İngiltere en fazla Müslüman nüfuza sahip bir ülke konumunda olduğundan İstanbul konusunda alacakları bir 
karar hiç kuşkusuz kendilerini olumlu veya olumsuz etkileyecekti.24 Hindistan’daki Müslümanların tepkisinden çekin-
diği için yeni bir düzenlemeye gidemedi. 

Boğazlar büyük bir stratejik öneme sahip olduğundan burayı ele geçirmek için özellikle Rusya büyük çaba gös-
termişti. Böylesine önemli bir coğrafyada bulunan İstanbul’un statüsünü belirlemek çok zordu. Savaş biter bitmez 
Türkleri Avrupa’dan tamamen Asya’ya gönderip Amerikan mandası altına koymak en iyi çözüm olarak görülüyordu. 
L. George, ABD’nin İstanbul’un mandaterliğini üstlenebileceği yönünde kendisine bir teklif geldiğini belirtti. L. Ge-
orge’nin Wilson ile yaptığı görüşmede bu konuya olumlu yaklaştığını hatıratında belirtti. Ertesi gün ise Wilson bu 
öneriye sıcak bakmadı. Wilson, bu konunun ABD’ye döndükten sonra mandaterlik konusunun bir çözüme kavuştu-
rulabileceğini belirtti25. İstanbul’un Türklerin elinden alıp Halife’yi buradan göndermek özellikle Hint Müslümanla-
rının tepkisini çekmesi İngiltere’nin istemediği bir durumdu26.  Müttefikler ayrı bir İstanbul devleti yaratmanın zor 
olduğunu belki Milletler Cemiyeti gözetiminde mandater statüde bir İstanbul oluşturmasını en iyi çözüm gördüler.  
Bu Türklerin kabul edeceği bir şey değildi ama karşı koyabilecek güçleri de yoktu. Ayrıca İstanbul’daki azınlıklar 
mevcut hükümeti tanımayarak vergilerini de ödememeye başladılar. İstanbul’daki işgal güçleri kendilerine yardım 
edecek hazır bir kesim bulmakta gecikmedi. Bunlar Ermenilerle Rumlardı.27 Bu nedenle var güçleriyle her biri kendi 
bağımsızlıklarının peşine düşerken Türkleri İstanbul’dan atmayı da kafalarına koymuşlardı. Ermeni, Rum gazeteleri 
serbestçe çıkarken diğer yandan Türk gazetelerine sansür sıkı bir şekilde uygulandı.28 

Paris Konferansında Müttefikler, İstanbul’un uluslararası bir yönetim altına konmasını konusunda görüş birliği 
içinde idi. Venizelos, İstanbul’un kendilerine verilme ihtimalinin az olduğunu hesap ederek, Anadolu’da başka toprak-
lar elde edebilme peşindeydi. Lloyd George, Venizelos’a hayran olduğu için bu devletin isteklerine daha fazla sempati 
besledi. İngiltere’nin desteklediği Venizelos, Yunan emellerini kolayca gerçekleştireceğini düşündü.29 Yunalılar,  İtal-
yanların idaresindeki 12 adayı hem stratejik hem de nüfus açısından istiyordu. İtalyanlar Yunan talepleri karşısında 
rahatsızlık duymaları normaldi.  Diğer yandan Kıbrıs ve Trakya’yı da Yunalılar istedi.30 Yunan istekleri diğer İtilaf 
Devletlerininki ile çatışsa bile Venizelos Büyük Helen Devleti kurma emelinden vazgeçmedi.31 Diğer taraftan Batı 
Trakya’da Türk nüfusu fazla olmasına rağmen Yunanlılar bu bölgeleri de istemekten geri kalmadı. Bölgenin idaresi 
Türklere bırakılmadığı takdirde burada yaşayan Türklerin Bulgarlardan çok Yunan idaresi isteyeceklerini savundu. 
Venizelos, Bulgaristan’ın Almanya yanında savaşa katıldığının da altını çizdi.  Edirne’nin kendilerine verilmesini 
isteyen Venizelos, bu kentte Türk nüfusu kadar Yunanlıların olduğunu ileri sürdü. Venizelos, İstanbul’da yaşayan 
Türklerin Hristiyanlardan az olduğunu dolayısıyla İstanbul’un bir Müslüman kenti sayılamayacağını Türkler tarafın-
dan fethedilmeden önce Yunan İmparatorluğunun başkenti olduğunu Paris Barış Konferansına gönderdiği bir memo-
randumda belirtti32. Gerçekte Türkler nüfus olarak fazla olmasına rağmen buranın idaresini Türklere vermeyecekleri 
çok açıktı.33 Venizelos, İstanbul’un Milletler Cemiyeti kontrolü altında uluslararası bir statüde olmasını istedi.

Venizelos’a göre İstanbul’da Rum nüfusu var olmasına rağmen büyük güçlerin burayı kendisine vereceğini hiç 
düşünmedi. Venizelos, İstanbul üzerinde hak iddia etse de burasının kendisine bırakılmayacağını çok iyi bilmekte idi. 
İstanbul’da verdiği tavize karşılık Lloyd George elbette kendisi için bir şey düşünürdü. Lloyd George İstanbul’un 
Türklerin elinden alınıp özel bir rejime sahip olmasından yanaydı. Boğazlar Türkler gibi zayıf yönetime bırakılamaz-
dı34. Türk Sultanı buradan ayrılacak ve Osmanlının yeni başkenti Konya veya Bursa olabilecekti. Diğer yandan bir 
olasılıkta sultan halife ünvanını kullanmaksızın burada oturabilirdi.  Osmanlı padişahının halife sıfatını kullanması 

23 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol..1, s.469
24 1919 Ocak ayında İngiltere’de yaşayan Güney Asyalı Müslümanlar İngiliz hükümetine bir dilekçe vererek İstanbul’un Müslümanların elinde 

kalmasını istedi. İstanbul’unda Müslümanların elinde kalacağını belirterek Müslümanların tepkilerini önlemek istedi. Mim Kemal Öke, The 
Turkish War of Independence and the Independence Struggle of South Asian Muslims “The Khilafat Movement”, Ankara, 1991, ss.58-59

25 Lloyd George, David: The Truth about the Peace Treaties, Vol. II, London 1938, s.875
26 Charles Homer Haskıngs-Robert Howard Lord,  Some Problems of The Peace Problems, , U.S.A., 1920,s. 285
27 Cavid Bey, Felaket Günleri Mütareke Devrinin Feci Tarihi, C.I, İstanbul, 2000, ss.146-147
28 K. Şükrü, Mütareke Acıları, ss..96-97
29 Konferansa katılan Harold Nicolson, babasına yazdığı bir mektupta Venizelos ve Lenin Avrupa’daki en büyük iki şahsiyet olduğunu yazdı. 

Paul C. Helmreich, Sevr Entrikaları,  s.28
30 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol. III,  s.861
31 1915 yılında Yunanlılar İstanbul’un kendilerine verilmediği takdirde savaşa katılmayacaklarını belirttiler. Burası ise Rusya’ya verilmişti.  C. 

Price, The Rebirth of Turkey, s. 71
32 Eleutherios Venizelos, Greece Before the Peace Congress of 1919, New York, 1919, s.19; Venizelos kentin nüfusunun 1 173 670 kişi olduğunu 

bunun yalnızca 449 114’dünün Türk olduğunu iddia etmekte idi. Rumların sayısı 364 459 olarak belirtti.
33 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol. III,  s.863
34 Lloyd George, David: The Truth about the Peace Treaties, Vol. II, s.1253
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Müslüman dünyasında çok etkili olabilir, Fransa ile İngiltere için sorun olabilirdi. Galip devletlere göre İstanbul’da 
Müslümanlar, Hristiyanlara göre azınlık durumunda idi. Wilson prensibi burada uygulanırsa kesinlikle Hristiyanlar 
çoğunlukta olacağını savunuyorlardı. Bunun sonucunda küçük Türk devletinin Asya’ya taşınması kaçınılmaz olacaktı. 

7 Mart 1919’da Lloyd George, Amerika’nın İstanbul, Boğazlar ve Ermenistan mandalarının yanı sıra Anadolu’da 
genel bir himayecilik yaklaşımını kabul edeceğini bildirdi. Bunun nedeni Wilson’un hem Anadolu hem de İstanbul’da 
mandaterlik statüsü kurulmasını önerisinden kaynaklanıyordu. Ancak Wilson mandater devlet olarak A.B.D. diye be-
lirtmemişti. L. George Wilson, İstanbul’un mandaterliği konusuna olumlu yaklaştığını anılarında belirtirken, Wilson 
bu öneriye sıcak bakmadı35. ABD Başkanı Wilson Anadolu’da İtalyan isteklerine karşı çıkarken onların idari tecrübe-
sinin az olduğunu vurguladı. Ayrıca İtalyanların Anadolu’da etnik olarak bir bağı olmadığını ileri sürdü. Buna karşılık 
Yunanlıların etnik olarak hem İstanbul’da hem de Anadolu’da bağları olduğunu savundu36. İngiltere’de Yunan tezine 
olumlu yaklaşıyordu. İstanbul’un Yunanlılara verilip verilmeyeceği konusunda L. George’un görüşleri net değildi. 
Ancak o Venizelos’a büyük hayranlık duyuyordu.

L. George göre İstanbul’un nasıl bir statüye konulması konusunda farklı görüşler vardı. İlk olarak tarihsel bağlar 
düşünülerek Yunanistan’a verilebilirdi. Eski zamanlarda İstanbul, Greklerin başkentliğini yapmıştı. Kent nüfusu ve 
adalarda yaşayanların çoğu Rumlar idi. Ancak İstanbul’un Yunanistan’a verilmesine İtalya ve Fransa itiraz edeceği 
açıktı. Diğer yandan uluslararası yönetim altına konulmasını ise bürokratlar istemekte idi. En iyi çözüm olarak L. 
George İstanbul’un ABD mandasına konulmasını görüyordu37. 4 Mayıs 1919 yapılan Dörtler Konseyinde İstanbul’un 
mandaterliği konusunda bu devletlerin aralarında anlaşması gerektiği yönünde bir karar alındı. Wilson, ABD’ye dön-
dükten sonra mandaterlik konusunu kendi kamuoyuna kabul ettiremeyeceğini düşünerek erteledi. Ayrıca Mandaterlik 
konusu ABD geleneksel dış politikasına yabancı idi. ABD kamuoyu mandater statüyü kabul etmesi mümkün görün-
müyordu. Diğerleri ise İstanbul konusunda en iyi çözümün ABD olduğu konusunda hemfikirdi.

ABD’nin cevabı olumsuz olunca İtalya ve Fransa, İstanbul’un Türk egemenliği altında kalmasını savunmaya 
başladı38. L. George, Paris’in Fransız olduğunu, Londra’nın İngiliz olduğunu belirtirken İstanbul’un diğer başka baş-
kentlere benzemediğini ve Türklerin elinde kalırsa yeni sorunlara neden olacağını ileri sürdü. İtilaf devletlerinin Bo-
ğazlarda uluslararası bir yönetim kurulması konusunda ortak bir görüşleri vardı. Paris Konferansı devam ederken 
Hintliler Osmanlı Devleti’nin ve İstanbul’un geleceği konusunda İngilizlere sorular iletmekte idi. İstanbul’un geleceği 
hakkındaki endişelerini L. George’ye bildirdiler. Wilson, Anadolu’nun Kuzeyinde bir Türk devleti oluşturabileceğini 
savundu. L. George ise Anadolu’nun bölünmesinin büyük bir tartışmaya neden olacağını belirtti. Wilson, Güneydoğu 
Anadolu’yu da kapsayacak politik bir birliğin başkentinin Konya olabileceğini ileri sürdü39. L. George, Halife’nin İs-
tanbul’da kalıp bütün Türkiye’de etkili olabileceğini belirtti. Diğer bir proje ise Anadolu’nun birkaç parçaya bölünüp 
mandaterlik altına konulması ve ABD’nin Sultan’ı denetim altında tutması öngörüldü. Bursa’da Fransız mandaterliği 
olur, Sultan bütün Anadolu’yu buradan idare ederse İtalyanlar için uygun olmayan bir durum olabileceği ileri sürüldü. 
Wilson, Güney Anadolu’nun ayrılması önerdi. L. George burada halifeliğin büyük zorluklara neden olacağını belirtti. 
Sonuçta müttefikler halife konusunda ortak noktada birleşemedi. Yunanlılar İzmir’e çıkmadan önce İstanbul, Boğaz-
lar, Marmara Denizi ve Avrupa Türkiye’sindeki Türk egemenliğinin sona ereceği konusunda anlaştılar.

Balfour’un hazırladığı rapora göre Türkiye, küçük bir ülkeye dönüşüp başkenti Konya veya Bursa olmalıydı. 
Müttefikler İstanbul’un Türklerin elinde kalmaması konusunda görüş birliği içinde oldukları anlaşılmakta idi.  Kong-
re devem ederken Hint heyeti L. George ile görüştü. Bu görüşmeden sonra L. George’nin İstanbul konusunda görüş 
değiştirdiği anlaşılmaktadır. Hint delegasyonu ona Halife’nin İstanbul’dan çıkartılması Müs1üman dünyasında büyük 
bir rahatsızlığa neden olacağını anlaşılmıştı. Dünya Müslümanları Sultan’ın Bursa’ya gitmesi kabul etmeyecek, bu 
durum daima bir soruna neden olacaktı. Diğer taraftan Balfour Halife’nin İstanbul’da olmasından yana olduğunu 
açıkladı. Ayrıca İngiliz uzmanlarda Halife’nin İstanbul’da kalması gerektiğini söylemişti40. 

17 Mayıs günü Dörtler Konseyi Hindistan’dan gelen delegasyonu dinledi. Bu heyet Anadolu, İstanbul ve Trakya 
dahil olmak ve Milletler Cemiyetine kabul edilmek üzere bağımsız bir Türkiye’den yana olduklarını dile getirdiler. 
Konseyde konuşan Hint delegasyonundan Aga Han İstanbul’un Türklerin elinde kalması gerektiğini söyledi. Diğer 
yenilen devletlerin başkentleri onlardan alınmazken neden Türklerin başkenti alınmak isteniyor diye sordu41. Hint de-
legasyonundan diğerleri de bu hususu dile getirdi. Türkler, İstanbul’dan çıkartılamayacağını, İstanbul’un Müslüman-

35 Yukardaki eser, s.1255
36 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol.V., s.107
37 Lloyd George, David: The Truth about the Peace Treaties, Vol. II, s.1259
38 Yukardaki eser, s.1270
39 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol.V, s.619
40 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol.V, s.688
41 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, V.V, s.692
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ların elinde olması gerektiği vurgulandı. Trakya ve İstanbul’daki nüfusun çoğunluğunun Türk olduğu vurgulanarak 
14 ilkenin uygulanmasını gerektiği belirtildi. Müslüman olmayan Hintlilerin de Müslümanların yanında olduğunu, 
Türklere yapılacak bir haksızlığın rahatsızlık yaratacağı dile getirildi. Bir anlamda İstanbul’un Türklerden alınması 
İngiltere’ye karşı bir direnişin başlayacağını haber veriyordu. İngiltere, Hintlilerin İstanbul ve Halife konusunda ka-
rarlı tutumları İngiltere’nin geri adım atmasına neden oldu. Hintliler İngiltere’yi açıkça tehdit etmekten çekinmedi. 

21 Mayıs 1919’daki oturumda Amerikalılar Türklerin Anadolu’da tam bağımsız olabileceklerini, Sultanın ise 
İstanbul’da mandater rejimin gösterdiği bir bölgede ikamet edebileceğini önerdi. L. George ise ABD, Anadolu’da 
mandaterliği kabul etmediği takdirde Sultan’ın İstanbul’dan gönderilmesi gerekir diye belirtti. Padişahın muhafızları-
nın çok olması mandater rejim için sorun olacağını söyledi. ABD’nin 1919 Mayısında İstanbul ve Boğazlarda manda-
ter bir rejim altına konulması yönündeki görüşünden vazgeçmemişti. Padişah’ın İstanbul’da kalabileceği belirtirken 
Halifeliğin Müslümanlara ait bir konu olduğunun altını çizdi. 23 Haziran ve onu takip eden toplantılarda Wilson, İs-
tanbul’un uluslararası bir konumda olmasını ve Avrupa’dan Türklerin çıkartılması konusunda görüşlerinde ısrarcı idi. 
Wilson ayrıca İstanbul’un bir Türk kenti olmadığını kentte yaşayan Türk unsuru olmayanların çoğunlukta olduğunu 
ileri sürdü42. İstanbul’un Türklerin elinde kalmaması konusunda A.B.D., Fransa ve İngiltere görüş birliği içinde idi. 
Ancak İstanbul konusunda Fransa ve İngiltere sorunun bu kadar basit olmadığını anlıyordu. 1919 yazında İstanbul’un 
ayrı bir devlet şeklinde ele alındığı anlaşılmaktadır. Bu arada 17 Ekim 1919’da Hindistan’da Türkiye için oruç tutulup 
dua edildi. Ayrıca ülke çapında genel greve gidildi. Ayrıca Hindistan’daki İngiliz yönetimi ile işbirliğinden kaçınıla-
rak pasif direnişe geçti43. İngiltere Hindistan’da zor durumda kalmaya başladı.1919 Kasımında İstanbul konusu daha 
sonraya bırakılmaya başlandı. Wilson’un Nisan sonlarına doğru ABD’ye dönmüş olması önemli bir etken olarak göze 
çarpmaktadır.  

İngilizlerin 4 Kasım 1919’da hazırladıkları raporda İstanbul’un İslam’ın kutsal bir kenti olmadığını, Ayasof-
ya’nın kentin Yunanlılardan alınmasının bir sembolü olduğunu, bunun bir hac yeri olmadığı, Müslümanlar arasında da 
özel bir anlamının olmadığı belirtildi. İstanbul’un önemi sahabelerden Hz. Eyüb’ün mezarının olduğu ve muhteşem 
camilerden kaynaklandığı ileri sürüldü. Padişahın Bursa’ya gönderilmesi mümkün olduğu, Bursa’nın Osmanlının eski 
başkentlerinden biri olduğu rapor edildi. Ancak Padişah’ın buraya gönderilmesi İngilizler için büyük bir risk oluştu-
racağı, İngilizlere Müslüman dünyasından sert direnişler başlayabileceği belirtildi44.

1919 Aralık ayına gelindiğinde Türkler İstanbul’da mı kalacak yoksa Bursa’da kurulacak başkentte gönderilip 
Avrupa’dan tamamen çıkarılacak mıydı? Bu belirsizdi. ABD, mandaterlik fikrine olumlu bakmaması nedeni ile gö-
rüşler değişse de L. George Türk hükümetinin Boğazın iki yakasında hiçbir siyasi gücünün olmaması konusunda ısrar 
ediyordu. İstanbul’daki İngiliz yetkililer Türklerin İstanbul’dan çıkartılmasını isterken onların barbarlıklarına vurgu 
yapıyorlardı. Ayasofya’nın Yunanlılara verilmesi talebinde de bulunmuşlardı. Türkler aleyhine yapılan kampanyalar, 
mitingler, yayınlar Batı dünyasında İstanbul’un Türklerden alınması konusunda bir eğilim oluşturmuştu.10 Aralık 
1919 günü yapılan toplantıda L. George, Curzon ve Balfour, Türklerin İstanbul’dan çıkartılmasını istemekte idi. L. 
George padişahın halife sıfatı ile İstanbul’da kalacağını, Vatikan’daki Papa ile aynı konuma gelebileceğini ileri sürdü. 
İngiltere, İstanbul’un uluslararası bir gücün elinde olmadıkça Boğazlarda tam denetim sağlanamayacağını ileri sürdü. 
Boğazlar kendine yeter duruma getirilmeli ama İstanbul olmadan bunu yapmak oldukça zordu.

Clemenceau, İstanbul’un Müttefikler arası bir Avrupa idaresi altında Çanakkale ve İstanbul boğazlarına bağla-
mak en iyi çözüm görüyordu. Fransızlar bir anlamda İngiliz görüşüne yanaşmış oldu. İstanbul’un Türkler tarafından 
alınması ortaçağın sonunu getirmişken, İstanbul’un Türklerden alınması yeni bir dönemin başlangıcını simgelemiş 
olacaktı. İstanbul ve Boğazlar Türklerden alınacak, uluslararası ayrı bir komisyon tarafından idare edilen ayrı bir 
siyasi ve bölgesel birim haline getirilecekti.

 Konferansın ilk başlarında İstanbul’dan Türkleri tamamen çıkartmaya kararlı olan Lloyd George 1920 Şubatında 
bu niyetinden vaaz geçtiğini açıklamak zorunda kaldı. Wilson Ülkesine döndüğü için İstanbul konusunda Müslüman 
dünyasından gelen tepkilerden çekinen L. George daha ılımlı çözüm aramaya başladı. Müslüman dünyasından gelen 
tepkilere karşı koyamayan İngiltere, Türkleri İstanbul’dan çıkartmayacağını açıkladı.45 Sultan ve Hükümetinin İs-
tanbul’da kalmasına İngiltere izin vermek zorunda kaldı.  Osmanlı Hükümeti tamamen İngiliz yanlısı doğrultusunda 
bir politika izlese de İstanbul’un bir başka devlete verilmesi tehlikesi ortadan kalkmış oldu. Bu arada içeride İngiliz 
yanlısı bir politika izleyen Damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal önderliğinde gelişen milli hareketi önlemek içinde gayret 

42 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol.VI, s. 711
43 Doğan Avcıoğlu, Milli Kurtuluş Tarihi 1833’den 1995’e, İstanbul, 1977, s.75
44 Documnets on British Foreign Policy 1919-1939; Vol. IV, ss.853-855
45 The Times, 21 February 1920
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sarf etmekten geri durmadı.46

İtalyan ihtiraslarına set çekmek için bütün batı Anadolu’yu Yunanlara verme amacını güden bu davranış, Türki-
ye’de birbirini izleyen zincirleme tepkiye yol açtı. Yüksek Müttefik Konseyin, Anadolu’da Yunan idaresi altında bir 
bölge kurulması kararı, Büyük Devletlerin uygulamaya koydukları amaçların en ihtiraslısı oldu.  Yunan çıkartması 
Türkleri derin bir uykudan uyanmasına vesile oldu. Yunanlılar İzmir’de Yunanlıların çoğunluk olduğu iddiasına bulu-
narak kendi konumlarını meşrulaştırmaya çalıştı. Diğer taraftan Aydın’ı da işgal etmelerine de Müttefikler göz yumdu. 
Aydın’ın o dönemde batılı kaynaklara göre nüfusu 30 000’di. Bunun yalnızca 8 000’ni Rum idi47.

Yunan iddiaları, istekleri yalnızca İzmir’le sınırlı değildi. Fransızlar da Yunanlıların İzmir’deki taleplerine olum-
lu yaklaştı. Fransızlar İtalyanlara karşı Yunanlıların bir denge oluşturacağını düşündü. Bu durumda Türklere yaşabi-
lecekleri bir yer nerdeyse bırakılmıyordu. Türklerin çoğunlukta olduğu yerler hariç diğer yerlerdeki egemenliklerine 
kesinlikle son vermek istediler. Marmara’da Rum nüfus çok olduğu ileri sürülerek burasının Türklerden alınarak 
Yunanistan’a verilmesi gerektiği ileri sürüldü. Çanakkale Boğazı da uluslararası statü de olmalı idi. Ülkenin batı böl-
geleri Osmanlı Devleti’nden ayrılıp Yunanistan’a verilerek Asya ile bağlantı kesilmeli. Yalnızca etnik bakımdan değil 
coğrafi ve tarihi açıdan da Avrupa ile Anadolu ayrılarak Türklerin Avrupa ile bağlantısına son verilmek istendi.48  4 
Haziran 1919’da İngiliz uzmanlar Yunanistan’ın Türkiye’de büyük zorluklarla karşılaşacağını belirtmelerine rağmen 
Lloyd George,  ne olursa olsun Türkler için son derece kötü de olsa bu barış şartlarını kabul ettirebileceklerini belirtti. 
Türk direncinin artması Müttefikleri Türkiye’ye karşı harekete geçmesini zorlaştırdı. 1920 Martında L. George ve 
Fransız Başbakanı M. Millerand yaptığı açıklamada Türkiye’deki düzensizliğe son vermek için kendilerinin asker 
göndermeyeceklerini açıkladılar49. 

İtalyanlar ve Yunalılar kendi işgal bölgelerini kolayca genişletemediler. İngilizler Irak ile Ermenistan arasında 
Kürdistan’ı oluşturarak Türklerle aralarında tampon bir bölge yaratmak istediler.50 Yunanlılar Aydın’ı yakıp yıkarken 
L. George, bu konuda bir soruşturma komisyonun kurulmasına engel oldu. Buna gerekçe olarak dünya kamuoyu 
önünde Yunanlıların olumsuz bir imaja sahip olmasını önlemeyi istedi. Diğer taraftan Türkler Anadolu’da büyük ço-
ğunluğu teşkil etmesine rağmen kendi kaderlerini belirleme hakkının verilmesinden de kaçınıldı. İtalyanlar, L. Geor-
ge’ye kızarak Anadolu’da daha fazla riske girmeden Mustafa Kemal yanlısı milliyetçileri desteklemeye başladı. İtilaf 
Devletleri arasındaki çatlak oldukça büyüktü. Hint Müslümanları da İngiltere’nin Türkiye’ye karşı izlediği politikaya 
karşı idi51.

 Sevr Anlaşmasının içeriği belli olduktan sonra Lord Curzon, Yunanlılara verilen Osmanlı topraklarını açık 
bir şekilde savunarak, bu durumun bir savaşa yol açmayacağını söyledi52. Sevr anlaşmasının imzalanması çok fazla 
bir şeyi değiştirmedi. San Remo’da İstanbul’da uluslararası bir komisyon kurulması bir bakıma Patriğin isteklerini 
dolaylı bir şekilde ara bir çözüm olarak gerçekleşti. San Remo’daki kararlar basında yer almaya başlayınca Türklerin 
tepkisine gecikmedi. Nitekim çok geçmeden Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yabancı güçlere karşı direniş haberleri 
batı basınında görülmeye başlandı53.  Ankara’daki Milliyetçiler üzerine gönderilen Hilafet ordusu başarısız olunca 
Venizelos, Yunan askerlerini Türklere karşı kullanılmasını istedi54.  Bu teklifte İngiltere ve Fransa tarafından kabul 
görünce Yunanistan’ın Anadolu macerası başlamış oldu. 

İstanbul’un Türklerden kopartılıp ayrı bir devlet şekline dönüşmemesi ABD Başkanı Wilson’un Paris Konfe-
ransından erken ayrılması nedeniyledir. Wilson İstanbul konusunda İstanbul’un ayrı bir mandater devlet statüsünde 
olmasını savunurken Fransa ve İngiltere bu görüşe istemeyerek de olsa destek verdi. Wilson’un ABD’ye dönmesi 
İngiltere’nin hareket alanını artırdı. Ancak bu kez Yunan istekleri ile İstanbul patriğinin talepleri ile uğraşmak zorunda 
kaldı. İzmir’in Yunanlılara verilmesi ile İstanbul konusunda İngiltere’nin karşılaştığı baskılar azaldı. Özellikle Hindis-
tan’dan gelen tepkileri İngiltere dikkate almak zorunda kaldı. Padişahın İstanbul’da kalmasına izin verilirken İstanbul 
Osmanlı Devletinden ayrılmadı. Ancak Patriğin taleplerini karşılamak için Boğazlarda uluslararası bir yönetim kurul-
du. Böylelikle İslam dünyasından kendisine gelebilecek tepkileri en aza indirmeyi başarmış oldu.

46 Damat Ferit Paşa, bir İngiliz yetkili ile yaptığı görüşmede yalnız Allah’a ve İngiltere’ye güvendiğini söylemiştir.  B. N. Şimşir, İngiliz Belge-
lerinde Atatürk (1919-1938), C. I,  s.66

47 T. Williams, Turkey A World Problem To-Day,  s.12
48 Foreign Relations of the United States, The Paris Peace Conference, 1919, Vol. III,  s.869
49 T. Williams, Turkey A World Problem To-Day,   s.19
50 İngilizler Kuzey Irak’ta bir Kürt Devleti kurmaya sıcak bakmaya başlarken bölgedeki denetimi daha kolay sağlayacaklarını planladı. P. C. 

Helmreich, Sevr Entrikaları, s.19
51 L. Marashlian,  The Armenian Question from Sevres to Lausanne: Economics and Morality in American and British Policies, 1920-1923. s.25
52 İstanbul konusunda ise Müslümanların hislerine dikkate aldığını, Türklere adil bir barış anlaşması sunduğunu belirtti. The Times, 4 Agust 1920
53 The Times, 9 June 1920
54 The Times, 10 June 1920; Böylelikle Venizelos’a göre yeterli güce sahip olmayan Mustafa Kemal Paşa’nın yenilmesi kaçınılmazdı. Yunanlılar 
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XVII. YÜZYILDA HERSEK SANCAĞI: VAKIF ESERLERİ

Sedad BEŠLIJA*

Hersek Sancağı – Genel Bilgiler

1580’den itibaren Bosna Eyaleti’nin bir parçası olan Hersek Sancağı 1470 senesinde bölgenin fethi sonucunda 
kurulmuştur. Önceden Rumeli Eyaleti’ne bağlıydı. 1470’ten 1576’ya kadar Sancağın merkezi Foça, 1576’ten 1833’e 
kadar ise Taşlıca (Pljevlja) olmuştu. 1833’ten 1851’e kadar Hersek Sancağı eyalet idari seviyesine yüksetilmiş, 
1851’den 1878’e kadar tekrar Bosna Eyaleti/Vilayeti’ne bağlanmıştı. Sadece 1875 ile 1877 arasında isyan ortamı 
nedeniyle bir kez daha eyalet/paşalık olmuştu. XVII. yüzılda Hersek Sancağı toplam 16 kazadan oluşuyordu. Sınırları 
doğuda Karadağ ve İşkodra Sancağı, güney ve batıda Dubrovnik Cumhuriyeti ile Klis Sancağı, kuzeyde ise Bosna 
Sancağı’na dayanıyordu. XVII. yüzılda Hersek Sancağı Osmanlı merkez bölgelerine nazaran bir taşra ve serhat böl-
gesi olmuş ancak Adriatik kıyılarında stratejik bir kapı ve Osmanlı çıkarlarına büyük tehlike kesilen dış rakip devlet-
lerine (Venedik Cumhuriyeti, Papalık Devleti, Habsburg Monarşisi) bir bent konumunda bulunmuştur.1

Vakıf Müessesesi

Osmanlı döneminde vakıf müessesesi kasaba ve şehirlerin gelişmesinde “temel ve evrensel” kurum niteliğinde 
olmuştur.2 XVII. yüzıl boyunca Hersek toplumunun değişmez simgelerinden biri vakıf yapılarıdır. Vakıflar önceki 
iki asır olduğu gibi önemini aynı şekilde korumuştur. Vakıfların çeşitliliği Sancağın her kazası ve her merkezinde 
görülmektedir. İslâm medeniyetinin önemli unsurlarından birini teşkil eden vakıf müessesesini vakıf yapılarından ve 
vakfiyelerinden bugün araştırıp inceleyebilmekteyiz.

Günümüze kadar korunmuş XVII. yüzıl Hersek Sancağı’na ait bir çok vakfiye mevcuttur. Mesela, sadece Mostar 
vakfiyelerine göz attığmızda şunları zikr edebiliriz3: 

1612 Mustafa oğlu Koski Mehmed Paşa vakfiyesi
1612 Muhammed oğlu Hacı Bali vakfiyesi
1620 Hüseyin Hoca Mahallesi’nden Ferhat oğlu Hacı Ahmed’in evladiyet vakfı vakfiyesi
1621 Voliç-Okyuzoviç Hacı Hasan Sevri vakfiyesi
1636 Şariç Mahallesi Hacı İbrahim Ağa Şariç vakfiyesi
1646 Hacı Bali Mahallesi’nden Hacı Ahmed’in kızı Aişa’nın evladiyet vakfı vakfiyesi
1650 Karagöz Bey Mahallesi Hacı Mustafa’nın kızı Meryem’in evladiyet vakfı vakfiyesi
1650 Turhan oğlu Hacı Mustafa’nın evladiyet vakfı vakfiyesi

*  Dr., Sarajevo Üniversitesi, Tarih Enstitüsü, e-mail: sedadbeslija@iis.unsa.com
1 Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk – Postanak i upravna podjela, Svjetlost, Sarajevo, 1982, s. 57-161.
2 Adem Handžić, “O specifičnostima nekih osmanskih popisa u vezi institucije vakufa u Bosni u XVI i XVII stoljeću”, Prilozi za orijentalnu 

filologiju, 40, Sarajevo, 1990, s. 238. 
3 Hivzija Hasandedić, Muslimanska baština Bošnjaka, II, Herceg Novi i okolina, Vrgorac i okolina, Imotska krajina, Makarsko primorje i za-

padna Hercegovina, IKC, Mostar, 1999, s. 97; Hivzija Hasandedić, Mostarski vakifi i njihovi vakufi, IKC, Mostar, 2000, s. 264-291; Hivzija 
Hasandedić, “Sevri Hadži Dasanova džamija u Mostaru”, Glasnik VIS-a u FNRJ, 27/1964, br. 7-9, s. 338-341; Regesta Franjevačkog arhiva 
u Mostaru 1446-1862, Mostar, 1984, s. 20. 
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1670 Hacı Ahmed Bey Lakişiç vakfiyesi
1676 Hacı Bali Mahallesi’nden Sipahi Temim oğlu Hacı Salih’in vakfiyesi
1677 Nezir Ağa Mahallesi’nden cundi Hacı Salih’in evladiyet vakfı
1684 Hüseyin Hoca Mahallesi’nden tabak Hacı Beçir’in evladiyet vakfı vakfiyesi
1686 Nezir Ağa Mahalesi’nden Hacı Mustafa oğlu İbrahim Çevro’nun vakfiyesi
1700 Hüseyin Hoca Mahallesi’nden Halil Çelebi’nin kızı Fatma kadun’un evaldiyet vakfı vakfiyesi

Dini Yapılar

Camiler4

XVII. yüzıl boyunca Hersek Sancağı’nda 18 yerde 56 yeni cami inşa edilmiştir. Bu sayıdan en fazlası yani 21’i 
Mostar’da, ardından 6’sı Konyic/Belgradcık, 4’ü Taşlıca ve 3’er Foça, Rudo ve Trebinye’de yapılmıştır.

Varsayım olarak camilerin en büyük kısmı asrın ilk yarısında, 17’si ise ikinci yarısında yapılmıştır.

Tablo 1. Camiler

Yer Ad Tarih Vakıf Not

Bileça Plana köyü Camii 1617 Avdiç ailesi vakfı

Biograci Cami 1653’ten önce 1815’e kadar çalıştı – 
nedeni salgın hastalık

Cernica Havtovac Camii 1690 Vakıf Hasan Bey Hasan-
begoviç

Çayniçe Cami 1618/1619 Vakıf Mur Muhammed 
Mustay Bey

Çaplyina Struga köyü Camii 1647’lerde Begiç ailesi vakfı

Çaplyina Tasovçiçi köyü Camii 1664’ten önce Vakıf Poçitelli İbrahim 
Paşa

Foça Çeçova Camii 1613 Vakıf Hacı Osman Bey

Foça Cami 1664’ten önce Vakıf Ali Çohodar

Foça Cami 1632/1633 Dev Süleyman Bey

Konyic/Belgradcık Tekke Camii 1622 ile 1648 arası Vakıf Çauş Alagiç Meh-
med Bey 350.000 akçe tahsis etmiştir

Konyic/Belgrad cık Byelimiçi/Ocaklar XVII. asır Bilinmiyor

Konyic/Belgradcık Glavatiçevo 1658’den önce Bilinmiyor

Konyic/Belgradcık Seonice 1662/1663 Bilinmiyor

Konyic/Belgradcık Oprkany 17. asır Vakıf Hacı Zülfikar

4 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), AE.SMMD.IV, 20/2186.; Arhiv Hercegovačko-neretvanskog kantona (AHNK), Acta Turcica, OZ-DK 
1/49; Mehmed Mujezinović, Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini, 3, Veselin Masleša, Sarajevo, 1998, s. 356; Hivzija Hasandedić, Mus-
limanska baština u istočnoj Hercegovini, Veselin Masleša, Sarajevo, 1990, s. 91; 147; 174; 233-238; Mehmed Mujezinović, Islamska epig-
rafika u Bosni i Hercegovini, 2, Veselin Masleša, Sarajevo, 1998, s. 80-81; Faruk Taslidža, “O muslimanskim sakralnim objektima u rubnim 
dijelovima Hercegovačkog sandžaka krajem XVII stoljeća”, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, XXXIV (2013), s. 120-124; Jusuf Mulić, 
Hercegovina – Vojna i upravna jedinica Osmanskog carstva, Od početka XVII stoljeća do kraja osmanske vladavine, 2/2, Sarajevo, 2007, s. 
167-173; 348-365; 406-407; 410; 414; 464; Salih Sidki Hadžihuseinović-Muvekkit, Povijest Bosne, 1, El-Kalem, Sarajevo, 1999,  s. 288; 367; 
Derviš Buturović, “Dvije konjičke vakufname”, Glasnik VIS-a, XXIX/7-8 (1966), s. 305-309; Fehim Nametak, Kulturni razvoj Konjica za 
vrijeme osmanske vlasti, Rukopis u Bošnjačkom institutu u Sarajevu, s. 12-17; Hivzija Hasandedić, “Islamski spomenici u ljubinjskoj nahiji i 
trebinjskim brdima”, Glasnik VIS-a, 49 (1986), 38-47.; Hivzija Hasandedić, “Zadužbine Ćejvan Kethode u Hercegovini”, Prilozi za orijental-
nu filologiju, 5 (1955),  s. 275-286.; Hivzija Hasandedić, “Koski Mehmed-paše džamija i vakuf u Mostaru”, Glasnik VIS-a, 3 (1952), s. 5-7; 
146-157.; H. Hasandedić, Mostarski vakifi i njihovi vakufi, s. 65; 85-97; 100-120; 136-137; 163;  Hivzija Hasandedić, Genealoška istraži-
vanja (porijeklo i status, istaknuti pojedinci nekih muslimanskih porodica u Hercegovini), Mostar, 2009, s. 41; 170-171; Hivzija Hasandedić, 
“Ibrahima-age Šarića džamija u Mostaru”, Glasnik VIS-a, 13/25 (1962), s. 4-6: 146-151; Evlija Čelebi, Putopis – Odlomci o jugoslavenskim 
zemljama, Preveo, uvod i komentar napisao: Hazim Šabanović, Svjetlost, Sarajevo, 1967, s. 393; 406; 455-459; 467.; Hivzija Hasandedić, 
“Zadužbine hadži Ahmet-age Lakišića u Mostaru”, Glasnik VIS-a, 10/12 (1961), s. 385-396.; H. Hasandedić, Muslimanska baština Bošnjaka, 
II, s. 27-30; 98.; Karl Peec, Mostar und sein Kulturkreis, Lajpcig, 1891; Hamdija Kreševljaković, “Počitelj na Neretvi”, Kalendar Narodne 
Uzdanice (1933), s. 37; Bajro Agović, Džamije u Crnoj Gori, Podgorica, 2001, s. 275-277; Stevan Delić, “Petrov manastir kod Trebinja”, 
Glasnik Zemaljskog muzeja, XXIV (1912), s. 131. 
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Konyic/Belgradcık Vardaçka 1664’te önce veya 1684’ten 
sonra

Vakıf Hüseyin Bey 
Muliç

Lyubinye Uboskovo Camii XVII. asrın ilk yarısı Vakıf Hüseyin efendi 
Smailhociç

Hüseyin efendinin oğlu Istanbul 
Aya Sofya Camiinin mütevelli 
görevinde bulunmuştu

Lyubinye Cernica Camii XVII. asrın başı Vakıf Kızlar Ağası Mus-
tafa Ağa Lyubinyeli

Mostar Tabaçica Camii (Ta-
baklar) XVII. asrın başı Vakıf Hacı Kurt

Mostar Cami 1602 Vakıf Kethöda Mehmed

Mostar Cami 1608/1609 Vakıf Defterdar-paşa

Mostar Hacı Balina Camii 1611’den önce Vakıf Muhammed oğlu 
Hacı Bali

Mostar Cami 1614/1615 Vakıf Şeyh efendi

Mostar Koski Mehmed-paşa 
Camii 1617/1618 Vakıf Mustafa oğlu 

Koski Mehmed-paşa

Mostar Haci Yahyatova Camii 1620’den önce Vakıf Hacı Yahya Mus-
tafa Maslo/Tero

Mostar Sevri Hacı Hasan Camii 1620’den önce Vakıf Veliya oğlu Sevri 
Hacı Hasan

Bu vakfın özelliği vatandaşın 
reçel (pekmez) yapması için 
vakfedilen iki kazan olmuştur. 
Bunlar 1630’da Mostar kadısı-
nın izni ile çarşıda 2000 akçe 
karşılığında satılmış parası ise 
vakfa dahil edilmiştir

Mostar Roznameci Hacı İbra-
him Efendi Camii 1620’den önce Vakıf Roznameci Hacı 

İbrahim Efendi 

Mostar Köse Yahya Hevace 1631’den önce Bilinmiyor

Mostar Memiya Hoca Camii 1620’den önce Vakıf Memiya Hoca

Mostar Şariça Camii 1623/24 Vakıf Kasım oğlu Haci 
Ibrahim Ağa Şariç

Mostar
Ali Hoca Camii veya 
Derviş-paşa Çengiç 
Camii

1631/1632’den önce Vakıf Aliya/Abel Hoca

Bu cami ile ilgili özel bilgi 
1678’de Bayram namazı esna-
sında eşkıya Stoyan Yanko-
viç’in haramilerle içeriye girip 
tüm cematı katletmesi ardından 
ise camiyi ateşe vermesidir

Mostar Hafız Hoca Camii 1631/1632’den önce Vakıf Hafız Hoca 
Temim

Mostar Cami 1631/1632’den önce Vakıf Ali Bey Lafo /
Bakamoviç/

Mostar Cami 1634 Hacı İbrahim Ağa

Mostar Lakişiça Camii 1651 Ahmed Bey Lakişiç

Mostar Blato Camii 1653’ten önce Bilinmiyor

Mostar Cami 1664’ten önce Vakıf Fatima kaduna/
kadın Şariç

Halk şarkısında ismi zikredil-
mekte: “Mahallede kadınların 
arasında Şariça kaduna yemin 
eder, dinime imanıma ve şehri 
Ramazanıma yemin ederim 
ki Mostar’da bir mektep  ve 
minare ve büyük saat kulesini 
yaptıracağım – düz Bişçe’ye, 
Velagiça ve şehri Blagaya kadar 
duyulsun – Bişine olmasaydı 
Nevesinye’ye kadar duyulurdu”

Mostar Temimova veya Babuns-
ka Camii 1676’dan önce Vakıf Temim oğlu Hacı 

Salih Ağa

Mostar Gnoynica Camii 1684’ten önce Bilinmiyor

Nevesin
ye Cami XVII. asır

Vakıf Nevesinyeli 
Veliyuddin Efendi oğlu 
Şaban Efendi
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Nevesin
ye Ocak Camii 1625

Vakıf Ali Bey Lyubo-
viç’in eşi Hana Hanım 
Ljuboviç

Nikşiç Donya Camii 1695
Hersek Novi ve Risan 
muhacirleri tarafından 
inşa edilmiştir

Novi Sultan III Mehmed 
Camii 1595 ili 1603 arası

Novi
Nova Şehidiya Camii/
Sinan-paşa Camii 
(1661’den sonra)

1623 ile 1626 arası Vakıf Murtez-paşa

Poçitely Poçitelli İbrahim-paşa 
Camii XVII. asrın başı Vakıf Poçitelli İbra-

him-paşa

Rudo Gornyi kray Camii 1664’ten önce Bilinmiyor

Rudo Hacı Muruvetova Camii 1664’ten önce Bilinmiyor

Rudo Bresnica Camii 1664’ten önce Bilinmiyor

Stolac Dabrica Camii 1610/1611 Vakıf Sefer Ağa Begoviç

Stolac Byelyani Camii XVII. asrın ilk yarısı Vakıf Telareviç aile-
sinden

Taşlıca Hacı Rizvan Camii XVII. asır Bilinmiyor

Taşlıca Odobaşa Camii XVII. asır Bilinmiyor

Taşlıca Hacı Hasan Camii XVII. asır Bilinmiyor

Taşlıca Hacı Zekeriya-Serhat 
Camii XVII. asır Bilinmiyor

Trebin
ye Klobuk Camii 1664

Vakıf Klobuk dizdarı 
Omer Ağa’nın oğlu 
Hamza Bey Rizvana-
giç-Begoviç

Trebin
ye Donye Çiçevo Camii 1687’den önce

Vakıflar Beşoviç, 
Busulaciç ve Kurtagiç 
ailelerinden

Trebin
ye Police Camii XVII. asrın ikinci yarısı Vakıf Osman-paşa 

Resulbegoviç

Ustikolina Ahmed Bey Camii 1606 ile 1646 arası Vakıf Ahmed Bey

Mescitler5

Mescit kullanım itibarıyla camiye benzer bir yapı olmakla birlikte daha küçük çaplı, minaresiz ve Cuma ve 
Bayram namazları kılınmıyor olması gibi özellikler taşımakta. Hersek sancağı’nda XVII. yüzıl boyunca 6 farklı yerde 
16 mescidin yaptırıldığına dair bilgilere ulaştık. Bunların yarısı, yani 8’i Mostar’da yapılmıştır. Ardından Blagay ve 
Novi’de 2’si inşa edilmiştir.

Tablo 2. Mescitler

Yer Ad Tarih Vakıf Not

Blagay Lehin Mescit 1664’ten önce Vakıf Hasan Ağa Leho

Blagay Do Mahallesi 1664’ten önce Vakıf Hacı Huseyin Efendi Başo

Lyubinye Mescit 1659’ten önce Vakıf Ahmet Ağa

Mostar Mescit 1607/08 Vakıf Hacı Alaga

Mostar Duşiça Mescit 1612’den önce Vakıf Bayazıd Hoca

Mostar Yahya Esfel/ İncir/Nametkov Mescit 1620’den önce Vakıf Yahya Hoca veya Yahya Esfel

Mostar Mescit 1631’den önce Vakıf Ahmed Bey Kurdiç veya Kanber Ağa

Mostar Velmescit 1648’den önce Vakıf Hacı Veliyuddin

5 J. Mulić, Hercegovina, 2/2, s. 358, 403; E. Čelebi, Putopis, s. 387, 414-415. (dipnot 99); H. Hasandedić, “Hercegovački vakufi i vakifi”, s. 
37; H. Hasandedić, Mostarski vakifi i njihovi vakufi, s. 150-171; H. Hasandedić, Genealoška istraživanja, s. 66,141; Hivzija Hasandedić, 
“Spomenici islamske kulture u Herceg Novom”, Takvim za 1987. godinu, Sarajevo, 1986, s. 127-158.
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Mostar Arşinoviça Mescit/Ograda Mescit/Mila-
viça Mescit 1651’den önce Vakıf Hacı Ahmed Ağa Zirai

Mostar Selva Camii veya Ricanoviça Mescit 1651’den önce Vakıf Hacı Hüseyin Kotlo

Mostar Mescit 1676’dan önce Temim oğlu Hacı Salih Ağa

Mostar Çevrin Mescit 1686’dan önce Hacı Mustafa oğlu Hacı İbrahim Ağa Çevro

Nevesinye Mescit 1670’den önce Vakıf Hacı Hüseyin

Novi Donya Mahala Mescit XVII. asrın ilk yarısı Vakıf Hacı Abdullah Ağa

Novi Donya Mahala Mescit 1623 ile 1639 arası Vakıf Süleyman Ağa Ramoviç

Stolac Mescit 1664’ten önce Bilinmiyor

Tekkeler6

Dervişlerin dergahı olarak bilinen tekke Hersek sancağında da vakfedilmiştir. Elverişli tarih kaynakları XVII. 
yüzıl Hersek’te Konyic/Belgradcık, Novi ve Ustikolina olmak üzere üç yerde birer yeni tekke inşa edildiğini gös-
termektedir. Bunun yanı sıra Nevesinye’de tarih boyunca bulunmuş olan üç tekkeden en az biri XVII. yüzyıla aittir.

Tablo 3. Tekkeler

Yer Ad Tarih Vakıf Not

Konyic/Belgradcık Halveti tekkesi 1622 Bilinmiyor 1679’da vefat eden Muhamed Cumhur tekke şeyhi idi

Novi Tekke 1623 ile 1639 arası Bilinmiyor Tekkeyi Hacı Süleyman Ramoviç açtı. 1670 senesinde 
şeyh Mustafa tekke şeyhi idi

Ustikolina Tekke XVII. asrın ortası Bilinmiyor

Nevesinye Tekke 1664’ten önce Bilinmiyor

Eğitim-Öğretim Yapıları

Mektepler7

Genel olarak cami ve medrese yanı başında yapılan ilk okula mektep denir. Halk tarafından yoğun ilgi görmüş bu 
eğitim müessesesinin adı halk türkülerinde de geçer. Mesela, Mostar mektepleri şu dörtlükte tarif edilir: “Mostar’da 
şeker meytef derler/içinde üç yüz kız okur/Hocaları Ömer Efendi/Kalfaları ise güzel Emina”. Hersek sancağında 
XVII. yüzıl boyunca en az 8 yerde 14 mektep yaptırılmıştır. Bunların 6’sı Mostar’dadır.

Tablo 4.  Mektepler

Yer Ad Tarih Vakıf Not

Cernica Havtovac Mektebi 1690 Vakıf Hasan Bey Hasan-
begoviç

Çayniçe Bilinmiyor
Toplam 5 
mektepten 
bahsedilir

Konyic/Belgradcık Merhum Sultan III. Mehmed Muallimhanesi 1617 Bilinmiyor

Konyic/Belgradcık Mektep 1622 Vakıf Hacı Abdi oğlu 
Mehmed Bey

Lyubinye Kızlar Ağa Camii Mektebi XVII. asrın başı Vakıf muhtemelen Kızlar 
Ağa Mustafa Bey

Mostar Hacı Bali Camii Mektebi 1612’den önce Vakıf Hacı Bali

Mostar Koski Mehmed-paşa Camii Mektebi 1612 Vakıf Koski Mehmed-pa-
şa

Mostar Köse Yahya Hoca Camii Mektebi 1649 Vakıf Ahmed Ağa Pitiç

6 F. Nametak, Kulturni razvoj Konjica, s. 22-23; H. Hasandedić, Muslimanska baština Bošnjaka, II, 20; E. Čelebi, Putopis, s. 406, 412.
7 Hivzija Hasandedić, Spomenici kulture turskog doba u Mostaru, Veselin Masleša, Sarajevo, 1980, s. 78;  H. Hasandedić, Muslimanska baština 

u istočnoj Hercegovini, s. 147, 174; Ismet Kasumović, Školstvo i obrazovanje u Bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave, IKC, Mostar, 
1999, s. 115, 129. J. Mulić, Hercegovina, 2/2, s. 352; E. Čelebi, Putopis, s. 470; Hivzija Hasandedić, “Islamski spomenici u ljubinjskoj nahiji i 
trebinjskim brdima”, Glasnik VIS-a, 49 (1986), s. 38-47; H. Hasandedić, Mostarski vakifi i njihovi vakufi, s. 63, 73, 100, 115.; H. Hasandedić, 
“Zadužbine hadži Ahmet-age Lakišića u Mostaru”, Glasnika VIS-a, 10-12 (1961), s. 385-396; H. Hasandedić, Muslimanska baština Bošnjaka, 
II, s. 19.
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Mostar Hacı Ahmed Bey Lakişiç Camii Mektebi 1651 Vakıf Hacı Ahmed Bey 
Lakişiç

Mostar Fatima kaduna Camii Mektebi 1664’ten önce Vakıf Fatima kaduna 
Şariç

Mostar Cernica mahalle Mektebi XVII. asır Vakıf Hacı Memiya

Nevesinye Ocak Mektebi 1625 Vakıf Hana Hanım 
Lyuboviç

Nevesinye Trebesin Mektebi 1651’den önce Vakıf Hacı Hüseyin 
Lakişiç

Novi Mektep 1623 ile 1639 arası Vakıf Hacı Süleyman 
Ramoviç

Priyepolye Hacı Kurt Mektebi 1667 Vakıf muhtemelen Hacı 
Kurt

Medrese ve Hanikahlar8

XVII. yüzıl Hersek sancağı’nda medrese, dershane, hanikah gibi müesseseler de hayırseverler tarafından  vakf 
edilmiştir. Toplam 11 yerde en az 17 en fazla ise 22 medrese yaptırılmıştır.

Tablo 5. Medrese ve hanikahlar

Yer Ad Tarih Vakıf Not

Blagay Medrese 1664’ten önce Bilinmiyor

Cernica Medrese 1664’ten önce Bilinmiyor

Gacko Kazanci Medresesi XVII. asrın ikinci 
yarısı Vakıf Osman-paşa

Gorajde Medrese XVII. asır Vakıf muhtemelen Cafer 
Bey Siyerçiç

Konyic/Belgradcık Yunuz Çauş Medresesi 1623 Vakıf İbrahim Ağa

Konyic/Belgradcık Medrese-hanikah 1622 Vakıf Abdi oğlu Mehmed 
çauş

Lyubinye Medrese 1664 Bilinmiyor

Mostar Derviş-paşa Bayezidagiç 
Medresesi 1601 Vakıf Derviş-paşa Baye-

zidagiç

Mostar Hacı Bali Medresesi 1612’den sonra Vakıf Hacı Bali

Mostar Koski Mehmed-paşa 
Medresesi 1618’den önce Vakıf Koski Mehmed-pa-

şa

Mostar Roznameci İbrahim 
Efendi Medresesi 1620’den önce

Mostar Deli Medresesi 1648 Vakıf Hacı Veliyuddin

Mostar Daru’s-se’ade Ahmed 
Ağa Medresesi 1654’ten önce

Vakıf Aliya oğlu 
Daru’s-se’ade Bosnalı 
Ahmed Ağa 

Mostar Hanikah 1668 Bilimiyor Hanikah şeyhi Şeyh İsmail Efendi 
Opiyaç idi.

Nevesinye Buk’a Medresesi XVII. asrın ilk yarısı Vakıf Nevesinyeli Ali 
Kyafi Efendi 

Sultan Bayezid Camii hareminde 
bulunuyordu.
Daru’l-hadis ve Daru’l-kurra olarak 
iki bölümden oluşmaktaydı.

Poçitely Poçitelli İbrahim-paşa 
Medresesi 1655 Vakıf Poçitelli İbra-

him-paşa
Muderrisler genellikle Muftiç 
ailesinden idi.

8 BOA, İE. EV, 13/1568; Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi (GHB), Turski dokumenti, No. 35; H. Hasandedić, Muslimanska baština Bošnjaka u 
južnoj (srednjoj) Hercegovini, IKC, Mostar, 1997, s. 43, 146-150; E. Čelebi, Putopis, s. 403-415; I. Kasumović, Školstvo i obrazovanje, s. 186, 
201-202, 224-227, 245, 246; H. Hasandedić, Mostarski vakifi i njihovi vakufi, s. 56, 154, 212; Hivzija Hasandedić, Katalog arapskih, turskih 
i perzijskih rukopisa, 2, Arhiv Hercegovine, Mostar, 1977, s. 76; Hivzija Hasandedić, “Djela i kraći sastavi Muslimana BiH koji su napisani 
na orijentalnim jezicima i koji se nalaze u arhivu Hercegovine u Mostaru”, Anali GHB, IV (1976), s. 124; H. Hasandedić, Mostarski vakifi i 
njihovi vakufi, s. 171.; E. Čelebi, Putopis, s. 403-415, 447; Enes Pelidija, “Pljevlja i pljevaljski kraj u XVIII stoljeću”, u: Istorija Pljevalja, 
Pljevlja, 2009, s. 171.; Hivzija Hasandedić, “Islamski spomenici Nevesinja i okoline”, Glasnik VIS-a, 1975, s. 15-16; Hamdija Kreševljaković, 
Izabrana djela, III, Sarajevo, 1991, s. 66, 76; Hamdija Kreševljaković, Banje u Bosni i Hercegovini, Svjetlost, Sarajevo, 1952, s. 30-108; H. 
Hasandedić, Muslimanska baština Bošnjaka, II, s. 20, 24, 109.
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Priyepolye Medrese 1664’ten önce Bilinmiyor

Priyepolye Medrese 1664’ten önce Bilinmiyor

Priyepolye Medrese 1664’ten önce Bilinmiyor

Taşlıca Hacı Hüseyin Medresesi 1664’ten önce Bilinmiyor

Taşlıca Hacı Osman-paşa Med-
resesi 1664’ten önce Bilinmiyor

Taşlıca Hacı İbrahim-paşa 
Medresesi 1704’ten önce Bilinmiyor

Sosyal Yapılar

Hamamlar9

Hersek sancağı’nda XVII. yüzıl boyunca Osmanlı şehrinin vazgeçilmez simgeleri arasında yer almış hamamların 
yaptırılmasına da devam edilmiştir. Araştırmalarımız 8 yerde 9 hamamın yaptırıldığına dair bilgi vermektedir.

Tablo 6. Hamamlar

Yer Ad Tarih Vakıf Not

Cernica Hamam 1664’ten önce Bilinmiyor

Foça Hamam 1636’dan önce Vakıf sipahi kethudası 
Mustafa efendi

Çehotina ırmağın sol tarafında 
bulunuyordu

Foça Hamam 1664’ten önce Bilinmiyor Drina nehrinin sol tarafında idi

Konyic/Belgradcık Oprkany Mahallesi 
hamamı 1622 Vakıf Mehmed çauş

Lyubinye Hamam 1620 ile 1630 arası Vakıf Kızlar Ağası Mustafa 
Ağa Lyubinyeli

Nevesinye Hamam XVII. asrın başı Vakıf Veliyuddin Beyin 
oğlu Şaban Efendi

Novi Hamam 1664’ten önce Bilinmiyor Donya Camiinin yanı başında 
bulunuyordu

Stolac Hamam XVII. asrın başı Vakıf Silahdar Hüseyin-pa-
şa Şariç (Kız)

Ustikolina Hamam XVII. asır Bilinmiyor

Köprüler10

Irmak ve nehirlerin fazla olduğu yerlerde insanoğlunun günlük hayatında köprülerin de önemi artar. Bu durum 
Hersek bölgesinde de mevcut. Dolaysıyla köprü yapımı bu bölgede devamlı bir ihtiyaç olmuştu. Araştırmalarımıza 
göre XVII. yüzılda 4 ayrı yerde 5 yeni köprü inşa edilmiştir.

Tablo 7. Köprüler

Yer Ad Tarih Vakıf Not

Konyic/Belgradcık Glavatiçevo Ahşap 
Körpüsü 1612 Vakıf Hacı Bali Bu köprüden Evliya Çelebi bahseder

Konyic/Belgradcık Taş Köprü 1682 Vakıf Haseki Ali Ağa

Blagay Leho Köprüsü 1664’ten önce Vakıf Hasan Ağa Leho

Çayniçe Hacı Bali Köprüsü XVII. asır Vakıf Hacı Bali
Bu köprüden Evliya Çelebi şöyle bahse-
der: “Bu köprüyü yapmak insanoğlunun 
gücünü aşar.”

Çaplyina Struge Köprüsü 1682’den önce Vakıf Aydin Ağa General Dolfin komutanlığında 1694’te 
Venedekililer tarafından yıkılmıştır

9 E. Čelebi, Putopis, s. 447-448.; H. Kreševljaković, Izabrana djela, III, s. 66, 76; H. Kreševljaković, Banje u Bosni i Hercegovini, s. 30-108; 
H. Hasandedić, Muslimanska baština Bošnjaka, II, s. 20, 24, 201.

10 GHB, Turski dokumenti, A-168 (145); E. Čelebi, Putopis, s. 395, 470; Alija Bejtić, “Ko je podigao konjičku ćupriju”, Pregled, 47, 7-8, (1976), 
s. 847-852; J. Mulić, Hercegovina, s. 337-344; H. Hasandedić, Muslimanska baština u istočnoj Hercegovini, s. 157; Džemal Čelić-Mehmed 
Mujeznović, Stari mostovi u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, Veselin Masleša, 1969, s. 260; H. Hasandedić, Muslimanska baština Bošnjaka u 
južnoj (srednjoj) Hercegovini, s. 161.
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Han, Kervansaray, İmaret, Misafirhane ve Kahvaneler11

Bosna Eyaletinin bir diğer özelliği iktisadi hayatı ayakta tutan iki yapının fazla olmasıdır: han ve kervansaraylar. 
Hersek sancağı’nda ise XVII. yüzıl boyunca toplam 10 yerde 6 yeni han ve 4 yeni kervansaray inşa edilmiştir.

Tablo 8. Han, Kervansaray, İmaret, Misafirhane ve Kahvaneler  

Yer Ad Tarih Vakıf Not

Blagay Han 1664’ten önce Haseki Ali Ağa

Çayniçe Han XVII. asır Vakıf Hacı Bali

Foça Han 1611’den önce Bilinmiyor

Lyubinye Han XVII. asrın başı Vakıf Sipahi Mustafa Kozliç

Stolac Han XVII. asır Vakıf Silahdar Hüseyin-paşa 
Şariç

Trebesin/Nahiye 
Dabre Han 1651’den önce Vakıf Hacı Huseyin Lakişiç

Borci Kervansaray 1612’den önce Vakıf Hacı Bali Saryevo-Mostar caddesi güzerga-
hında bulunuyordu

Cernica Kervansaray 1648’den önce Vakıf Çengiç ailesi

Mostar Kervansaray (Çardagi-
ya Han) 1608 Vakıf Koski Mehmed-paşa

Taşlıca Kervansaray 1573 ile 1611 arası Bilinmiyor

Blagay Tekke Misafirhanesi 1664’ten önce Bilinmiyor

Stolac Misafirhane XVII. asır Vakıf Silahdar Hüseyin-paşa 
Şariç

Stolac Kahvane XVII. asır Vakıf Silahdar Hüseyin-paşa 
Şariç

Poçitely İmaret XVII. asrın başı Vakıf Ömer Ağa

Poçitely ahalisi için her gün ve 
her gece ekmek, çorba, cuma 
arifesinde ise yahni, pilav veya 
bulgur ve zerde dağıtılıyordu

Saat Kuleleri12

Avrupa’da XIV. yüzyılda yaygınlaşan saat kulesi yapma geleneğinin Osmanlı topraklarında XVI. yüzyılın sonla-
rında başladığı kabul edilir. Şehirleri ve kasabaları süsleyen birer sembol olarak en yüksek tepelere ya da her yerden 
görülebilen meydanlara dikilen saat kulelerin Osmanlı Bosnası’ndaki sayısı 23’tür. Bunların 6’sı XVII. yüzıl Hersek 
Sancağı’nda 5 ayrı yerde yapılmıştır.

Tablo 9. Saat Kuleler

Yer Ad Tarih Vakıf Not

Mostar Saat Kulesi 1664’ten önce Vakıf İbrahim Şariç

Mostar Saat Kulesi 1664’te önce Vakıf Fatima kaduna Şariç

Nevesinye Saat Kulesi 1658’den önce Vakıf  Nevesinyeli Veliyuddin Efendi oğlu Şaban Efendi 

Novi Saat Kulesi 1667 Vakıf Sultan IV. Mehmed adına Mustafa Ağa, kale hizmetkarı

Poçitely Saat Kulesi 1664’ten önce Vakıf Poçitelli İbrahim-paşa

Stolac Saat Kulesi 1664’ten önce Bilinmiyor

11 Arhiv HNK, Sidžil blagajskog kadije (1698-1779.), s. 18a; H. Hasandedić, Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini, s. 
47; H. Hasandedić, Mostarski vakifi i njihovi vakufi, s. 63, 76; H. Hasandedić, Muslimanska baština u istočnoj Hercegovini, s. 193; E. Čelebi, 
Putopis, s. 395, 454, 458; Vjekoslav Jelavić, “Kratki francuski putopis kroz Hercegovinu i novopazarski sandžak iz god. 1611”, Glasnik ze-
maljskog muzeja, XIX (1907), s. 474-475; J. Mulić, Hercegovina, s. 454; Džemal Čelić i Muhamed Mujić, “Jedna novootkrivena građevina 
starijeg doba u Mostaru”, Naše starine, III (1956), s. 261-264; H. Hasandedić, Spomenici kulture, s. 158; Azra Gadžo Kasumović, “Stolac u 
osmanskom periodu”, Hercegovina, 13-14 (2001), s. 25-30.

12 H. Hasandedić, Spomenici kulture, s. 148; H. Hasandedić, Mostarski vakifi i njihovi vakufi, s. 81; Muvekkit, Povijest Bosne, 1, s. 367.; H. Hasan-
dedić, Muslimanska baština Bošnjaka, II, s. 20; Hamdija Kreševljaković, “Sahat-kule u Bosni i Hercegovini”, Naše Starine, 4 (1957), 20-24.
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Diğer Vakıf Yapıları

Bahsedilen vakıflardan gayrı Hersek sancağında bir kaç daha vakıf türü tarihi kaynaklarda geçmektedir. Bunların 
arasında Stolac’da Tepica pazar yeri özel bir yapı, dört sütün üzerine yapılmış, dört su üzerinde çatısıyla tüccarların 
uğradığı meşhur bir yerdi. Hersekliler, beş gözlü/ocaklı değirmen, bez haddeleme için kolon ve yün toplama için 
küfe, sarnıç ve çeşmeler, yolcu su tenekeleri (fucci), imaret için çeşitli bulaşık, fakirler için arazi vb. vakıflar da bağış 
etmiştir.13

XVII. Yüzıl Hersek Bölgesinde Vakıfların Özelliği

XV. ve XVI. yüzyıla kıyasla artık klasik dönemdeki monumental ve görkemli yapılar mevcut değildi. Doğal bir 
süreçtir, hemen duraklamanın işareti anlamına gelmez. Mesela eğer bir yerde merkez selatin cami veya büyük bir cami 
yapılmış ise ikincisini yapmak Osmanlı’da gelenek değildi.

Sancağın sınır bölgelerinde devamlı süren istikrarsız ve güvensiz ortam nedeniyle vakıf yapılarının mütevazi 
olduğunu görmekteyiz. Sınır bölgesi XVII. yüzıl boyunca bir cephe ve eşkıyanın sürekli akın ettiği bir konumda ol-
muştu. Dolaysıyla bu alanda, mesela Trebinye gibi, insanlar her vakit saldırı ve yıkılma tehlikesi altında kalabilecek-
leri bilinciyle monumental yapılar yapmamış ve neticede mimari değerleri düşük olan yapılarla yetinmiştir. Bir diğer 
özellik ise Hersek’te çok az türbenin inşa edilmesidir.

Vakıfların tarihçesi konusu araştırmamız kapsamında bir diğer sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Bir çok eserin 
vakfiyesi korunmamış veya kaybolmuş, bazıların ise ulaşılan bilgilerce net olarak görülmemektedir. Bu nedenle tarih-
çelerini belirlemekte veya varsayımı öne sürmekte bir olayın gerçekleşmiş olabileceği en erken tarih (terminus post 
quem) ve bir olayın gerçekleşmiş olabileceği en geç tarih (terminus ante quem) metolojisine başvurduk.

Hristiyan Vakıfları

Katolikler
Malum, propaganda, bilinçli ve sistemli olarak ilk defa, Roma Katolik Kilisesi tarafından, Hristiyan olmayan 

ülkelere gönderilen misyonerler vasıtasıyla Hristiyanlığı yaymak için kullanılacaktı. Bu amaçla, 1662 yılında Katolik 
Kilisesinde “Kongregatio de Propaganda Fide” (İnancı Yayma Meclisi) kuruldu. Bu çalışmayla Katolik camiası XVII. 
yüzyıla girmiş ve “evrensel katolik yenilenmesini” ilan etmişti.14

Hersek Sancağında Katolik Kilisesi XVII. asır boyunca iki piskoposluk bölgesinde mecvudiyetini korumuştu: 
1615’te yenilenen Makarska ve Trebinye-Mrkany. Ayrıca, fransisken tarikatı da mevcuttu.15 

Hersek sancağının geniş Dalmaçya kıyısında Makarska, Zaostrog ve İmotski fransisken manastırları haricinde 
köylerde de bir çok kilise bulunuyordu. 

Bu bölümde Hersek katolik camiasının XVII. yüzılda inşa ettiği yeni yapıları zikretmekle yetineceğiz:16

Tablo 10. Katolik Kiliseler

Yer Ad Tarih

Raşçani Kilise 1601

Bikovo Kilise 1602

Makro Kilise 1602

Tuçepi Kilise 1602

Prolojac Manastır 1600

Jivogoşçe Manastır 1612 ile 1620 arası

Beleniçi - Ravno Aziz Elias Kilisesi 1622’den önce

13 J. Mulić, Hercegovina, s. 429; H. Hasandedić, Muslimanska baština Bošnjaka u južnoj (srednjoj) Hercegovini, s. 48, 97; H. Kreševljaković, 
Izabrana djela, II, s. 279.; H. Hasandedić, Mostarski vakifi i njihovi vakufi, s. 195-197, 221; H. Hasandedić, Spomenici kulture, s. 152.

14 Krunoslav Draganović, “Izvješće apostolskog vizitatora Petra Masarechija o prilikama katol. naroda u Bugarskoj, Srbiji, Srijemu, Slavoniji i 
Bosni g. 1623 i 1624.”, Starine JAZU, XXXIX (1938), s. 1-10.

15 Karlo Jurišić, Katolička crkva na biokovsko-neretvanskom području u doba turske vladavine, Zagreb, 1972, s. 60-61. 
16 Miroslav Ujdurović, Stanovništvo Makarskog primorja od 15. do 19. stoljeća, Split, 2002, s. 35.; J. Mulić, Hercegovina, s. 176-181; Anđelko 

Zelenika, Gabela na Neretvi, u doba Turaka”, Radio Sarajevo Treći program, 12/43, (1983), s. 423.
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Dublyani - Ravno Karmel Kutsal Leydi Kilisesi 1622’den önce

Glumina - Ravno Aziz Petrus Kilisesi 1622’den önce

Orahov Do - Ravno Aziz Ivan Kilisesi 1622’den önce

Rupni Do - Ravno Aziyi Nikholas ve Elias Kilisesi 1622’den önce

Trebinye - Trebimlye Azize Meryem Kilisesi 1619’dan önce

Trebinye - Trebimlye Aziz Roch Kilisesi 1622 ile 1624 arası

Velya Međa - Ravno Kilise 1622’den önce

Gabela Aziz Mark Kilisesi 1694

Makarska İlk açık erkek okulu 1666

Ortodokslar
Ortodoks Kilisesi ortaçağdan itibaren Hum/Hersek bölgesinin taşrasında bulunmaktaydı. Oralarda ilk manastır 

ve kiliseler inşa edilmiştir. Piskoposulukları tarihte değişik isimleri taşıyordu: Hum, Hersek, Zahum, Hersek-Hum, 
Trebiyne. XVII. yüzılda iki piskoposluk bölgesi mevcut idi: Trebinye ve Mileşeva. 

Ortodoks camiası bu asırda da gelişmeye devam etti. Bunu inşa edilen kilise ve manastırlar da doğrulamakta.17

Tablo 11. Ortodoks Kiliseler

Yer Ad Tarih

Bileça - Dobriçevo “Tanrının Kutsal Anası” Manastırı XVII. asrın başı

Lyubinye - Strupiçi “Kustal Büyük Şehit Varvara Kilisesi” 1664’ten önce

Ravno - Prosyek “Kustal Haç Kilisesi” 1700

Trebinye - Driyenyani “Hz. Meryemin Göğe Yükseliş Kilsesi” 1664

Trebinye - Dublyani “Kutsal Doğuş Kilisesi” veya “Aziz Geogre Kilisesi” 1664

Trebinye - Mrkonyiçi “Aziz Nikholas Kilisesi” XVII. asır

Trebiyne - Mosko “Hz. Meryem Kilisesi” XVII. veya XVIII. asır

Trebinye - Polyice “Kutsal Haçın Yükselişi Aziz Yuhanna Kilisesi” XVIII. asır öncesi

ÖZET 

İslâm medeniyetinin önemli unsurlarından birini teşkil eden hayır müessesesini ifade eden vakıf kavramı Osman-
lı dönemi Bosna Eyaleti’nde şehirleşme sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Sosyal, ekonomik ve kültürel hayatında 
son derece etkili olmuştur. Bu bildiride Bosna Eyaleti’nin bir parçası olmuş ve doğuda Karadağ ve İşkodra Sancağı, 
batı ve güneyde Dubrovnik Cumhuriyeti ile Klis Sancağı, kuzeyde ise Bosna Sancağı arasında bulunmuş Hersek 
Sancağı’nda XVII. yüzyıl boyunca inşa edilmiş vakıf eserleri (mescid, cami, tekke, mektep, medrese, hamam, köprü, 
han, kervansaray, imaret, kahvane, saat-kule, çeşme vb.) ve bugüne kadar korunmuş Hersek vakfiyelerinden bahsedil-
mektedir. Hersek Sancağı’nda veya toplam 16 kazasında 1606 ile 1699 yılları arası yani Zitvatorok ile Karlofça barış 
antlaşmaları arasındaki zaman diliminde toplam 56 cami, en az 16 mescid, 3 ile 6 arası tekke, en az 14 en fazla 20 
mektep, en az 17 en fazla 22 medrese, 9 hamam, 5 köprü, 6 han, 4 kervansaray, 6 saat-kule ve 3 suyolu yaptırılmıştır. 
Bazı rakamların net olmaması ilgili kaynakların tarihçesi net olmadığına bağlıdır. Ayrıca, anılan bölgede gayrımüslim-
lere yani Ortodoks ve Katolik kiliselerine ait vakıflardan da söz edilmektedir. XVII. asırda Ortodoks camiasına ait 8 
ve Katolik camiasına ait 11 çeşitli vakıf binası inşa edilmiştir. Araştırmamız Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dubrovnik 
Devlet Arşivi, Hersek Kanton Arşivi, Sarayevo Şarkiyat Arşivi, Zaostrog, Makarska, Jivogoşçe ve Omiş Manastır 
Arşivi ve Sarayevo Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi’nden istifade edilen kaynaklara dayalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bosna Eyaleti, Hersek Sancağı, vakıf, XVII. yüzyıl, müslümanlar, gayr-ı müslim

17 Đoko Slijepčević, Humsko-hercegovačka eparhija i episkopi (mitroploiti) od 1219. do kraja XIX veka, Beograd, 1940, 18-51.
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ABSTRACT

The idea of Waqf, a crucial part of Islamic heritage representing goodness, played a big role in urbanization of 
Eyalet of Bosnia. It was a massive element of social, economic and cultural affairs. In this article, we are discussing 
XVII century Herzegovina heritage (part of Eyalet of Bosnia; bordering Montenegro and Sanjak of Shkodra on east; 
Dubrovnik and Sanjak of Klis on southwest; Sanjak of Bosnia on north) including masjid, mosques, dervish lodges, 
pre-scholes, madrasahs, hammams, bridges, khans, caravanserais, caffes and similar. In Sanjak of Herzegovina; from 
1606 to 1699; 56 mosques, 16 masjids, 3 to 6 dervish lodges, minimum 14 maximum 20 pre-scholes, minimum 17 
maximum madrasahs, 9 hammams, 5 bridges, 6 khans, 4 caravanserais, 6 clock towers and 3 water ways where built. 
Some of the amounts are not final, as the information is not as clear in scripts. Furthermore, in the same location, 
Waqfs belonging to Orthodox and Catholic are also mentioned. In XVII century, 8 Orthodox and 11 Catholic Waqf 
buildings were built. This research is conducted with Ottoman Archive in Istanbul, Dubrovnik Archive, Herzegovina 
Canton Archive, Sarajevo Oriental Institute Archive, Zaostrog, Makarska, Zivogosce and Omis Monastery Archive 
and Sarajevo Gazi Husrev Bey Library Archive.

Key Words: Eyalet of Bosnia, Sanjak of Herzegovina, waqf, XVII century, muslims, non-muslims
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KUYUD-I KADİME’NİN DÜN, BUGÜN VE YARIN  GERÇEKLERİ: 
TAPU, KADASTRO VE HARİTA MÜZESİ

Sevil AKYEL*

GİRİŞ 

Hayatın korunması ve gelecek kuşaklara aktarma güdüsü günümüz medeniyetine, ilkçağ insanından miras kal-
mıştır. Toplumlar, yükseltmek istedikleri istikballeri kadar köklerine sarılmışlardır. Zamanın karanlık yüzü ise kâğıdın 
mürekkeple buluştuğu noktada, insanoğlunun aydınlık gerçeği olmuştur. Doğunun ve batının kadim kültürleri, var 
oluşlarının enformatik değeri olarak görmüşlerdir belgelerini. Güç ve ihtişamın simgesi olmuştur arşivler. El yazması 
birinci el kaynaklar, yükselen kültür atmosferi içinde  “Hayali bir geçmişin itibarsızlığına karşı hızla yükselen bilimsel 
tarih ve kültür bilincinin”, kendine özgün birincil kaynakları oluşturmuştur. XVIII. yy milliyetçilik akımı ile yeniden 
şekillenen devletler de “ devlete ait birimler tarafından üretilen ya da korunan belgelerin doğrudan toplumun malı 
olduğu “  düşüncesi ile arşivler halka açılmış ve bu yaklaşım siyasal açıdan ulusal arşivlerin değerini yükseltmiştir. 1

 Bu akım eş zamanlı diğer bilgi sistemi kurumları üzerinde de etkili olmuş, müzeler, kütüphaneler ve arşivler 
daha geniş kitlelere hizmet veren soyut kültürel mirası somut örneklere dönüştüren toplumun yapılanması için refe-
rans noktaları olan kurumlar haline gelmiştir. 2

 Günümüzde müze arşiv, kütüphane sınırlarını net biçimde şekillendirmek zordur. Toplama, koruma, sunma 
işlevlerinin birbirinden farklı olduğunu düşünülse de üçünün de misyonu çeşitli formattaki bilgiyi erişebilir kılmak 
ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.3 Örneğin arşivde yer alan bir vakfiye içerik olarak hukuksal bir olguyu ispatlarken, 
nadir bir el yazması niteliği ya da dönemin kitap sanatlarını temsil edebilecek süslemeleri ile de ayrı bir sergi değeri 
taşıyabilir. Başka bir örneğe bakalım; günün şartları içinde bir efemara olarak üretilmiş tapu belgesi, makbuz veya 
gazete tebliğlerinin bu üç kurumun hangi dermesinde olması anlamlıdır?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü bu minvalle, kadimden beri yedinde bulunan belge dermelerini yeni bir işlevle 
kültür bilincine sunmaya karar vermiştir

Çalışmanın Konusu ve Yöntemi

Tapu, Kadastro ve Harita Müze projesi örneğinde kurum arşivinin müze işlevini kazanma sürecini incelemek, 
kurulacak olan müzenin koleksiyon çalışmalarından ve müze binası durumlarından gözlemler sunmaktır.

Müzenin konusuna yakın olan dünya ve Türkiye müzeleri retrospektif, prospektif teknik ile incelenmiş elde edi-
len bulgular müze projesinin planlamasında ve yapılandırılmasında kullanılmıştır. 

Projenin Konusu 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi’ndeki İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü hizmet 
binasının müze işlevinin kazandırılması,  binanın restorasyonu ve teşhir tanzimine yönelik proje ve uygulama çalış-

* Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı, Kuyud-ı Kadime ve İlmi Araştırmalar Birimi
1 ”Arşivciliğin Toplumsal Tarihi” Hacettepe Ünv. yunus.hacettepe.edu.tr/~kulcu/Yeni%20Klasor/Arsiv%20Toplumsal%20Tarih.doc
2 S.  Kopuz. ve E. Cengiz., “Müze Kütüphaneleri ve Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi Kütüphanesi” Türk Kütüphaneciliği 27, 3 (2013), 

515-525
3 S. Atınç,. ve Ş. Karadeniz, “Yeni bir kültürel konsept: Edebiyat müze kütüphaneleri.” TürkKütüphaneciliği, 25(4), 2011, 519-530. Türk Kü-

tüphaneciler Derneği web sayfasından http://www.tk.org.tr/index.php/TK/article/view/426/418



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1076

malarının hazırlanmasını içermektedir.

Proje Yürütücüsü

TKGM Arşiv Daire Başkanlığı

Proje Gerekçesi ve Amacı

Kurum kadimden günümüze kadar kendi sorumluluğu altında bulunan tarihi kültür varlıklarını Anayasadan ve 
kanunlardan aldığı yükümlülükle bugüne kadar korumuş ve bu bilinçle kamuya hizmet etmiştir. Fakat Genel Müdür-
lük bürokrasi tarihini ve kültür yapısını temsil eden bu belgeleri, kamuyla buluşturacağı uygun bir alan bulamadığı 
için içerdiği mesajları ve tarihi gerçekleri bugüne kadar yeterince ifade edememiştir. Bu hususlardaki eksikliğin gide-
rilmesi amacıyla17.01.2017 tarihli Bakanlık Makamı Olur’u ile müzenin kurulmasına karar vermiştir.

Proje Hedefleri:

“Kamu yararı” üstünlüğü gözetilerek günümüz müze teknolojileri ile donatılmış, her türlü destek hizmetleri sağ-
lanmış 21.yy müzecilik anlayışı ile işlevlendirilmiş bir müzede;

-Kültür bilinci geliştirmek, 
-Defterhane geleneğinden gelen TKGM’ nin 16-21. yy arası değişimini sergi, araştırma, konferans vb. yöntem-

lerle anlatmak,
-Kurumun kadimden bu yana sorumluluğun altında olan kültür varlıklarını Kurumun misyonu güçlendirici des-

tekleyici politikalar gözeterek, ziyaretçisiyle buluşturmak, geleceğe taşımak, 
-Doğru koleksiyon mesajlarını verebilmek için kamu bilincini yükseltici eğitici-kültürel çalışmalar yapmak.

(müze eğitimi, müze araştırmaları,  müze yayınları, konferanslar vb.)
-Yurtiçi ve yurtdışı paydaşları ile işbirliği yapmak,( ortak sergi, araştırma vb.)
-İnteraktif - lider müzecilik anlayışı benimseyecek politikalarla sürekli gelişen ve yaşayan bir müze olmak,
- Kurum çalışanlarının ve müze ziyaretçisinin, kurum kültürü ve kurumsal aitlik kavramları konusunda farkında-

lıklarını artırmak, somutlaşmış örneklemeleri izleyicisine sunmak,

Projenin Getirisi:

-Türk toplumunun kendi varlık sebepleri ve tarihi konusunda nitelikli kamu bilinci oluşturulması,
-Kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması,
-TKGM ‘nin modernizasyon süreçlerinin tanınması,
-Sürdürülebilir kültür turizmine katkıda bulunması,

Müzede Planlanan Seksiyonların Ana Başlıkları

1-Giriş Seksiyonu
1.1 İnsanlık tarihinde devlet /toprak/mülkiyet kavramının gelişimi, şehircilik oluşumları gibi konuları irdelendiği 

görsel malzeme ile desteklenmiş bilgi metinleriyle anlatılacaktır. 
1.2 Türk–İslam Devletlerinde devlet /toprak/mülkiyet kavramının gelişimi aynı yöntemle anlatılacaktır. 
2- Defterhane Seksiyonu; Defterhane ve Tanzimat Sonrası Belge Koleksiyonun yer aldığı bölümdür.
 2.1 Defterhanenin Sultan Ahmet meydanında tanık olduğu olayları temsil eden minyatür, gravür, fotoğraf gibi 

malzemeler ve tamamlayıcı müze teknolojileri yapılan canlandırmalar koleksiyonu tamamlayıcı unsur olarak kulla-
nılacaktır. 

2.2 Osmanlı bürokrasinin içinde Defterhanenin gelişimini tamamlayıcı müze teknolojileri anlatılacaktır.
2.3 Defterhane çalışanları ve kıyafetleri dönemleri içinde değişimleri tamamlayıcı müze teknolojileri ve hazırla-

tılacak kostümlerle anlatılacaktır. 
2.4 Defterhanede belgelerin hukuki süreçleri belge koleksiyonu ile anlatılacaktır.
2.5 El yazmaları koleksiyonu niteliğini teşkil eden tahrir defterleri, zabıt kayıtları, arazi kanunnamesi, tapu ni-

zamnameleri, vakıf belgeleri gibi başlıklardan teşkil eden tematik sergiler müzenin en zengin seksiyonu olacaktır.
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2.6 Belgelerde dönemlerini temsil eden kitap sanatlarından örnekler sergilenecektir.(Hat, tezhip, ebru vb.)
3- Kadastro Tarihi ve Tanzimat Sonrası Teknolojileri Seksiyonu;
3.1 Yazılı ve çizgisel Kadastronun dünya tarihindeki ilk örnekleri tamamlayıcı müze teknolojileri anlatılacaktır.
3.2 Osmanlıda yazılı kadastro tarihi tamamlayıcı müze teknolojileri ve belgelerle anlatılacaktır.
3.3 Tanzimat sonrası kadastral işlemlerde kullanılan alet ve teknolojilerin yer aldığı koleksiyonu tamamlayıcı 

müze teknolojileri eşliğinde teşhir edilecektir.
3.4 Cumhuriyet ve modernleşme dönemi kadastral işlem süreçleri ve teknolojileri alet, makine, fotoğraf, belge ve 

tamamlayıcı müze teknolojileri anlatılacaktır.
3.5 Kadastronun kurucusu Mahmut Esat Efendi hayatı ve eserleri sergilenecektir.
3.6 Yakın geçmişte kullanılan kadastro teknolojileri, aletler sergilenebilir. Günümüzü gelecek kuşaklara anlata-

cak malzemeler eklenerek sürekli gelişen ve yaşayan bir seksiyon oluşturulacaktır.
4-Kadastro Lisesi Tarih Seksiyonu;
4.1 1911-1915-1926 tarihlerinde Kadastro Lisesinin kuruluşunu temsilen şubeler ve 142 öğrencisi temsili sınıf 

ortamında fotoğraf koleksiyonu, küçük tanıtım filmleri ve tamamlayıcı müze teknolojileri ile canlandırılacaktır.
4.2 Çanakkale Savaşlarında şehit olan Kadastro Lisesi öğrencilerinin fotoğraf ve yaşam öyküleri sergilenecektir. 
4.3 1937-1978 Ankara’daki Kadastro Lisesi’nin okul olarak faaliyetleri anlatılacaktır.
4.4 1979 sonrası Tapu Kadastro Lisesi ve mezunlarının somut olmayan kültür varlığı olarak kuruma katkı yaratan 

öyküleri; fotoğraf koleksiyonları ve kişilerin kendi anlatımlarından oluşan biyografilerle anlatılabilinir. Yaşayan bir 
seksiyon olarak burada, geçmiş gelecek kuşaklar tanışacak ve Kurum çalışanlarındaki aidiyet duygusu pekişecektir.

5-Harita Seksiyonu ;
 5.1 Haritacılığın Osmanlı tarihindeki gelişiminin anlatılacağı bu seksiyonda 19.yy  haritaları sergilenecektir.
 5.2 Cumhuriyetin dönemi T.K.G.M tarafından hazırlanmış örnek haritalar, fotometrik teknolojiler, aletler, maki-

neler, havadan çekilen ilk fotoğraflar vb. malzemelerden oluşan tematik koleksiyonlar tamamlayıcı müze teknolojileri 
ile sergilenecektir.

6-Cumhuriyet ve T.K.G.M Seksiyonu
Cumhuriyet ilanıyla birlikte T.K.G.M’ nin değişim süreçleri, dönüm noktaları, iz bırakan kişiler, teşkilatın deği-

şimlerinde rol oynayan önemli belge ve hukuk kaynakları, fotoğraflar koleksiyonları tamamlayıcı müze teknolojileri 
birlikte sergilenecektir.

             Diğer Unsurlar

Müze ziyaretçisine 15-21 yy. arası kurumun gelişimini anlatan filmler hazırlanacaktır. Ayrıca çağımızın gere-
ği olan Sanal Müze de müzeyle beraber hazırlanacaktır. Ayrıca başka müze koleksiyonlarının ve sergilerinin geçici 
olarak sergilenebileceği teşhir alanları düzenlenecektir. Geçici sergiler müze ziyaretçisinin ilgisinin devamlılığını 
sağlarken, kültür elçiliği misyonunu sağlayacaktır.

Kurumumuzun alanında lider politikalar üretme vizyonunu ve var olma misyonunu ziyaretçisine hissettirebile-
cek koleksiyonları teknolojinin eşliğinde sunmak, somut varlıkların altında bize getirdikleri binlerce somut olamayan 
mesajları aktarmak, eğlenceli eğitmek, davetkâr ziyaretçi politikaları izlemek, giderek büyüyen koleksiyonları edin-
mek, somut ve somut olamayan kurum kültürümüzü ve varlıklarını korumak, gelecek kuşaklara aktarmak kurulacak 
müzenin yönetim esasları içinde olacaktır.      

Müze senaryosu, sinopsisleri vb. müzolojik planlamalar hazırlık aşamasında olup, Avan Proje, maliyet analizleri 
vb. çalışmalar 2017 yılının sonunda bitirilecektir. Müze politikaları bu çalışmaların sonucunda netleşmiş olacaktır.

Müze Proje Takvimi

Müze kurma çalışmalarımızın uygulama planı için öngörülen yaklaşık süre ve yapılacak işler aşağıdaki gibidir. 
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1.aşama 2.aşama 3.aşama 4.aşama

Ön Hazırlık Proje ihalesi Uygulama ihalesi Restorasyon ve Teşhir-Tanzim uygulaması

6 ay 6 ay 3 ay 24 ay

Müze Binası:  Yaklaşık 5000 m²  Bitiş Tarihi:21 Mayıs 2020

Müze Proje Takviminde Gerçekleşenler

1-17.01.2017 tarihli Bakanlık Makam Olur’u ile Tapu, Kadastro ve Harita Müze yapılması uygun bulunmuştur.
2-14.06.2017 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur’u ile Proje Yönetim Ofisi üyeleri görevlendirme yapılmıştır.
3-14.06.2017 tarihli Genel Müdürlük Makam Olur’u Müze Envanteri Araştırma Merkez Komisyonları kurul-

muştur.
4-11.07.2017, 26.07.2017 tarihlerinde PYO ve Komisyonların 1.ve 2.Olağan Toplantıları yapılmıştır.
5-11.08.2017 Müze Envanteri Araştırmaları Bölge Müdürlükleri Çalışma Ekipleri kurulmuştur.
6- 11/12. 09. 2017 tarihinde müze envanteri araştırma ve geliştirmesi için kurulan Merkez Komisyonları ve Bölge 

Çalışma Ekiplerine müze bilimi ve çalışma içerikleri konusunda bilgilendirme eğitim toplantıları yapılmıştır.
7-12.10.2017 tarihinde Bölge Müdürlükleri Çalışma Ekiplerinden gelen raporlar Arşiv Dairesi Başkanlığında 

PYO ve Merkez Komisyonları ile değerlendirilmiş, çalışma planı görüşülmüştür.
8- Müzoloji konusunda danışma hizmeti alımı için firma araştırma ve 
görüşmeleri yapılmıştır.
9-  KÜVAM görüşmeleri yapılmış ve işbirliği protokolü yapılmıştır.
10- Müzoloji konusunda Başkanlığımız çalışanlarından bir kişi bu konuda Yüksek Lisans Programında eğitimine 

devam etmektedir.

Defter-i  Hakanî   (Defter-i Hümâyûn, Defterhâne-İ Âmire)

Osmanlı devletinin ilk dönemlerinde mâlî, idarî ve tımar sistemine işlerine ait işlemler  divân-ı hümâyûnun çatısı 
altında  yürütülmüştür. XV. yüzyılda devletin ve ekonominin büyümesi, işlemlerin artması sebebiyle mali işlemler için 
Defterdarlık, tımar sistemi işlemleri için Defterhane (Defter-i  Hakanî  ) kurulmuştur.4

Genel Müdürlüğün köklerinin dayandığı  Defterhâne-i  Hakanî de; arazi kayıtları (has, zeâmet, tımar, mülk, 
vakıf gibi arazi) ilgili işlemlerden oluşan belgelerin muhafazası yapılmıştır. Bürokraside başdefterdâr ve nişancıdan 
sonra gelen Defter Eminliği XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önem kazanan Bâb-ı Asafî memuriyetleri sebe-
biyle daha geri plâna düşmüştür. Tanzimat’a kadar hacegânın üst kısmını oluşturan ve menâsıb-ı sitte adı verilen altı 
makamdan birisi olmaya devam etmiştir. Divân,  Defterdarlık (daha sonraki dönemde Bâb-ı Asafî, Bâb-ı Defterî’nin) 
yanında devletin üçüncü ana dairesidir. Zaman içinde nişancı eşit hâle gelmiş ve onun işlerinin bir kısmını devralmış-
tır. 1836’da nişancılığın kaldırılmasından sonra tuğra işleri de defter eminine verilmiştir. Önemli işlere dair fermân-
ların üzerine Bâbıâli, diğerlerine de defter emini tarafından tayin edilen tuğrakeşler tuğra çekmekteydi.1838 yılından 
sonra Ceride Nezâretinin, muhâsebeciliğe dönüştürülmesi sırasında Defterhânedeki tuğrakeşlik lağvedildi. Defter-
hâne de yaptıkları işlerin birbirleriyle olan ilgisi göz önüne alınarak Ceride Muhâsebeciliğine bağlandı. 1842 yılında 
yeniden kurulan Defterhâne 1871’de Nezârete (Bakanlığa) dönüştürülerek Defter-i Hakanî Nezâreti adını almıştır. 5 

Defterhâne Binası

Osmanlı devletinin İstanbul’un fethinden önceki dönemde evrak ve defterlerin nerelerde bulundurulduğu hakkın-
da bilgi yoktur. Fetihi mütakip ilk evrak mahzeni olarak Yedikule mevkii, daha sonra ise Topkapı Sarayı kullanılmıştır. 
Divân günlerinde defterhâne, mâliye defterhânesi ve hazine, padişahın veziriazamdaki mührü ile açılır ve yeniden 
defterdârın nezâretinde mühürlenerek kapatılırdı. Divân toplantılarının önemini kaybetmesinden sonra, XVIII. yüz-
yılda Defterhâne At Meydanı’nda bulunan İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmıştır. Daha sonra Defterhâne sarayın birinci 

4 Erhan Afyoncu. Defterhane-i Amire, T.T.K, Ankara 2014, s.6-15
5 Mehmet Yıldırır - Songül Kadıoğlu Defterhâne’den Tapu ve Kadastro’ya, Arşiv D. Bşk. Yayın:2 s:44-57
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avlusunda yapılmış bir binaya taşınmıştır. R.1320 (M.1908) yılında Sultanahmet meydanına Genel Müdürlüğe ait bir 
bina yapılarak ve eski defterhâne binası ile birlikte hizmet verilmiştir. Defter- Hakanî’ye ait günümüze kadar gelen 
bu belgeler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Arşiv Daire Başkanlığı “ Kuyud-ı Kadime ve İlmi Araştırma Hizmetleri 
Biriminin envanterinde yer almaktadır. Tarihin kalemlerinden elçi olan bu belgelerin bir kısmı “ Server Efendi Sergi 
Salonunda ” sergilenmektedir.

 Müze Binası 

İstanbul İli, Fatih İlçesi, Binbirdirek Mahallesi’ndeki İstanbul Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü hizmet 
binası restorasyon ve teşhir tanzim düzenlenmesinden sonra müze binası olarak kullanılacaktır.Üç yapıdan oluşacak 
müzenin ilk bölümü İbrahim Paşa Sarayıdır. Yaklaşık zeminde 800 m² ve iki buçuk kattan teşkildir. Geçiş kısmındaki 
bina yaklaşık zeminde 466 m² ve üç kattır. Defter-i Hakanî Nazırlığı Binası kısmı yaklaşık zeminde 600 m² ve dört 
kattan oluşmuştur. Yaklaşık toplam alan 5000 m²  tescilli anıt yapı niteliğindedir.

Defter-i Hakani Binası, temelde klasik disipline uygun bir tasarımdır. Simetri ekseni üzerinde giriş mekanı, çift 
kollu merdiveni ile aksiyal düzenlemeyi ifade eder. Bu merkezi mekan ve ona bağlanan geniş bir orta koridorun iki 
yanındaki odalar dizisi Osmanlı mimarlarının öğrenmiş ve tanımış olduğu bir idari yapı şemasıdır. Sıkıca denetlenen 
bir simetriyi vurgulayan küçük kitle hareketleri ve pencerelerin modülasyonu “1 büyük + 4 küçük + 3 büyük +4 küçük 
+ 1 büyük” karakteristiktedir. Cephenin kurgusunda da neo-klasik düzen belirgindir. Dört katlı yapının Ecole kuralla-
rını anımsatır biçimde ve klasik öğreti uyarınca kornişlerle üçe bölünen cephesi, farklı öğelerin farklı kombinasyonları 
ile ayırt edilir.6

Defter-i Hakanî Nazırlığı Binası kuzey-güney doğrultusunda konumlanmakta ve üzerinde yer aldığı parselin üç 
tarafına da cephe vermektedir. Yüksek bir su basman üzerindeki ilk kat, sürekli yatay derzlerle ve basık kemerli pen-
cere öğeleriyle oluşturulmuştur. İkinci katman, iki kat yüksekliğini barındırır ama tek bir katman olarak algılanacak 
biçimde iki katı kesintisiz bağlayan düşey öğelerle belirlenir. Düşey öğelerin arasındaki pencere çiftleri, üstte sivri 
kemerli altta basık kemerli olmak üzere yerleştirilmiştir. Üçüncü katmanda merkez aksı ve köşe pencereleri kemerli, 
diğerleri düzdür.7

Tasarımın simetrik kurgusu, merkez aksı ve köşelerdeki öğelerin farklılaştırılmasıyla vurgulanır. İlk ve ikinci 
katmanda merkez aksında ve yapı köşelerinde pencere çiftlerinin boyutu iki açıklık ölçüsünde büyütülürken, üçüncü 
katmanda farklı pencere biçimleri kullanılır.8

Buraya kadar söz edilen kurgular akademik kurgunun kurallarını yansıtırken, eliböğründeli geniş saçaklar bu 
kurguya mimar tarafından katılan, bu kurguyu değiştirici elemanlardır. Saçak kornişi, ve parapetin yerini alan saçak 
öğesi ve eliböğründeler, akslarda yükseltilerek simetrik kurguya katılsa da tasarımı yerelleştirir. Sivri kemerin daire 
kemerin yerini alması ve pencere parapetlerinde de kemer arkalarında da çini kullanımı bu yerelleştirmeye hizmet 
eder. Defter-i Hakani tasarımı, klasisist ve Osmanlı öğelerin ve motiflerin birlikteliğini syncretiste bir kurgu içinde 
çerçeveleyen bir modeldir. Yapıyı kendinden öncekilerden ayırt eden yönü olasılıkla erken bir betonarme kullanımına 
sahip olmasıdır. Tek Aile Albümünde bu yapıdaki betonarme kullanımını belgeleyen fotoğraflar yer almaktadır.9 

Müze Koleksiyonuna Girecek Belge Örnekleri

Tahrir Defterleri; Osmanlı Devletinde 16-17.yy tahrir usulüne dâhil eyaletlerde tutulmuş defterlerdir. Yukarıda 
tarihi süreci içinde tanımlanmış bu defter grubu “siyakat” hattı ile yazılmıştır. fonksiyonelite açısından bir tür istatistik 
defterleridir. Muffasal, icmal, derdest, ruznamçe, cebe, kale defterleri gibi farklı alt başlıklarda sergilenmektedir.

Mülkiyete ilişkin belgeler; Miri arazi yönetimi içindeki toprakların zilyetlik ve tasarruf durumları tarih içinde 
değişimler göstermiştir. Mülkiyet edinilmesine yönelik 1847 ve 1858 yıllarında yeni yasal düzenlemeler, kamu bü-
rokrasisinde sistematik değişimler eşliğinde sosyolojik değişimler oluşturmuştur. Bu sürecin tanıkları olan belgeler 
geçmişin yansıtıcısı olarak koleksiyondaki yerlerini almışlardır.

Vakıf Defterleri ve Vakfiyeler; Günümüzde kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen birçok sosyal hizmet 
Osmanlı Devletinde Vakıf Müessesleri aracılığı ile yapılmıştır. Camii, medrese, hastane, aş evi, kimsesizlerin bakıl-
ması ve korunması gibi pek çok konuda Vakıf kurulmuştur. Hayır işlemekten başka gayesi olmayan bu kurumların 
amaçlarını yerine getirebilmesi için belli gelir getirici kaynaklar vâkf edilmiştir. Vakfın kuruluş esasları sözleşme 

6 Defter-i Hakanî Nazırlığı Binası Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Resim1-5
7 Defter-i Hakanî Nazırlığı Binası Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Resim1-5
8 Defter-i Hakanî Nazırlığı Binası Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Resim1-5
9 Defter-i Hakanî Nazırlığı Binası Rölöve ve Restitüsyon Raporu, Resim1-5



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1080

şeklinde düzenlenmiş, gelir–gider durumları, faydalanma ve yönetim usulleri “Vakfiye “metni ile şekle bağlanmıştır. 
Ayasofya Vakfiyesi ve Fenni Evrakları; Fatih Sultan Mehmet’in 1463 yılında, 65,30 m. uzunluğunda ve rulo biçi-

minde hazırlattığı, Arapça orijinal nüshadır. II. Mehmet Ayasofya’yı kiliseden camiye çevirirken Türk-İslam geleneği-
ne uygun yapılar ekletmiş, bu da yapıya Türk sanat eseri hüviyetini kazandırmıştır. Merkez camii olması ve şifahane, 
imarethane, medrese, mektepler, kütüphaneler gibi kurumların bu vakfın tesisinin çerçevesinde toplanması burayı 
ayrı bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Bu nedenle korunması, temizliği, bakımı, onarımı gelirleri ve kullanılması 
önemsenmiş ve en ince detayına kadar evkaf defteri, vakıf muhasebe defterleri, vakıf tahrir defterleri vb. belgelerle 
de kayıt altına alınmıştır. Vakfiyenin kapsamındaki yapılar (kurumlar); Ayasofya Camii,  Fatih Camii, Zeyrek Camii, 
Şeyh Vefa Zade Camii, Eski İmaret Camii, Darü’l-Feth Camii, Kule-i Cedide Camii, Darü’ş-şifa, Darü’t-talim, İma-
ret-i Amire, İmaret-i Amire Mutfağı, medresedir.10

Ayasofya’nın mülkiyet ve kadastral durumunu gösteren fenni evrakları da Kurumun farklı arşivlerinde bulun-
maktadır. Müzede bu konuda bir seksiyon oluşturulması planlanmıştır.

El Yazması Kuran-ı Kerim; Defterhanenin mescidinde kullanılan Kuran-ı Kerim’in tarihi bilmemektedir. Def-
ter Emini Sabit Numan Efendi tarafından Defterhane’ye bağışlanmıştır.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME

Kurum; tarihi, sosyal ve kültürel kimliğinin toplum ve devlet değerlerine yansıma felsefesini simgeleyen ar-
şivlerindeki görsel ve işitsel verileri, normatif yaklaşımlı müze politikaları ile birleştirerek kültür bilincine sunmaya 
karar vermiştir. Bu minvalle Kurum, Defterhaneden Tapu, Kadastro Genel Müdürlüğü’ne 16-21 yy. yolculuğunu ve 
gelecekteki marka değerinin göstergesi olan modernizasyon süreçlerini ifade eden Tapu, Kadastro ve Harita Müzesini 
planlamıştır. Bu hedef 17.01.2017 tarihli Bakanlık Makamı Olur’u ile projeye dönüşmüş ve çalışmalar başlamıştır.

 Tapu Kadastro ve Harita Müze Projesi planlanırken; kültürel mirasın yönetimi ve korunmasına yönelik 
UNESCO, ICOM ve Türkiye normları ve literatürleri taranmış, kurulacak Müzenin konusuna yakın olan dünya ve 
Türkiye müzeleri retrospektif ve prospektif yaklaşımlarla değerlendirilmiş, elde edilen bulgu ve analizler KÜVAM’ ın 
da onayı alınarak projenin yapılandırılmasına yansıtılmıştır.

Proje süreci üç aşamadan oluşmaktadır. Envanter hazırlık, kurumsal işbirliği antlaşmaları, alt komisyon çalışmaları 
ve verilerin seçilmesi birinci etabın içeriğini oluşturmaktadır. İkinci aşama 2018 yılını kapsayan proje ihalesi, Avan proje 
hazırlanması, müze politikalarının oluşturulması, binanın restorasyonu ve kullanım alanları için gerekli ihtiyaç analizleri 
yapılması vb. başlıkları kapsamaktadır. Son aşama ise seçilen müze projesi için uygulama ihalesine çıkılması ve KÜ-
VAM uygun görüşleriyle de 21 Mayıs 2020 müzenin hukuksal kimliğine kavuşması ve açılışı hedeflenmiştir. 

Tapu, Kadastro ve Harita Müze projesi örneğinde kurum arşivlerinin müze işlevini kazanma sürecini değerlen-
dirdiğimiz bu çalışmada kurumların somut ve somut olamayan kültürel anatomisinin müze sergilerine ve mimarisine 
yansımasının kaçınılmaz olduğu, müze araçlarının diğer bilgi sistemlerine göre bilgi aktarımında eğlenceli deneyimler 
kazandırdığı ve kurum kültürlerinin büyük hedef kitleri tarafından benimsenmesinde hızlı ve etkin olduğu düşünül-
mektedir.  

ÖZET

Günümüzde bilgi sistemi kurumları; toplama, koruma, sunma işlevleri birbirinden farklı olsa da dermelerini oluş-
turan birincil ve ikincil kaynaklar, kültürel mirasın somutlaşması noktasında çeşitli formdaki bilgiyi insanlığa sunma 
misyonunda birleşmiştir.

Bu noktadan hareketle kurguladığımız çalışmalarımız bugünlerde yeni bir proje ile buluşmuştur. Arşivlerimizin 
tanık olduğu olayları ve semiyotik mesajları farklı ilgi alanları olan insanlara sunabilmek için Tapu Kadastro ve Harita 
Müzesi kurulmasına karar verilmiştir.2009 yılından beri Başkanlığımız binası içinde ziyaretçisine hizmet veren Ser-
ver Efendi Sergi Salonundaki deneyimlerimiz, gözlemlerimiz ve ziyaretçi talepleri Müze kurma konusundaki ikinci 
motivasyon kaynağımız olmuştur. 

Bu çalışmamızda Proje Gerekçesi ve Amacı,  Proje Konusu, Proje Hedefleri, Müzede Planlanan Seksiyonların Ana 
Başlıkları, Müze Proje Takvimi, Müze Koleksiyonları ve örnek seçilmiş belge bilgileri vb. konulara yer verilmiştir.

Anahtar Kelime: Arşiv, Müze, Tapu, Kadastro, Harita, Defterhane

10 Ahmet Akgündüz. ”Üç Devirde Bir Mabed Ayasofya”
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ABSTRACT

Today, information system institutions have combined in the mission of presenting the information to humanity 
in different forms in connection with the concretization of collected works of primary and secondary sources, cultural 
heritage even if their functions of collecting, protecting, presenting are different.

Our studies which are built starting from this point have come together with a new project nowadays. It is decided 
to establish a Land Registry, Cadastre and Map Museum to be able to present the events and semiotic messages which 
our archives witnessed. Our experience, observations and requests from the visitors at Server Efendi Exhibition Hall 
which serves to the visitors within our Department building since 2009 have become our second source of motivation 
on the matter of establishing a Museum. 

In this study, Project Reason and Purpose, Project Subject, Project Goals, Main Titles of Sections Planned in 
the Museum, Museum Project Schedule, Museum Collections and sample document information etc. subjects are 
included.

Key Words: Archives, Museum, Land Registry, Cadastre, Map, Defterhane
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SULTAN II. ABDÜLHAMİD DEVRİNDE FİLİSTİN’DE BULUNAN 
ROTHSCHILD ARAZİLERİ

Sezai BALCI*

GİRİŞ

Osmanlı dış borçları, Filistin ve Siyonizm, Türk bankacılık ve finans tarihi konularında yapılacak bir çalışmada 
Rothschildlerden ve onların Osmanlı Devleti ile olan ilişkilerinden söz etmemek mümkün değildir. Şimdiye değin 
bu konularda yapılan bütün çalışmalar, bu gerçeği göz ardı etmişlerdir. Bu bildiride Sultan II. Abdülhamid devrinde 
Rothschild Ailesi’nin Filistin’de satın aldığı ilk araziler üzerinde durulacaktır. 

Tefecilik yaparak zenginliğe kavuşan ilk Rothschild, Mayer Amschel’dir. Mayer Amschel’in ilk başarısı, 1797’de 
işlerini takip etmek üzere oğlu Nathan’ı dünyanın en önemli ticaret merkezi olan Manchester’a göndermesiyle başla-
mıştır. O dönemde, Manchester, pamuklu üretiminde dünyanın en önde gelen merkeziydi. Nathan de Rothschild, pa-
mukluları kendisi üretmiyordu: Küçük üreticilerden satın alarak baskıya gönderiyor, sonra da doğrudan Avrupa’daki 
alıcılara satıyordu. 

Öte yandan Nathan’ın kardeşi James’in Paris’teki çalışmaları, 1811’den itibaren aile servetinin gelişmesine dam-
gasını vurmuştur. Üçüncü kardeş Salomon, 1816’da Viyana Şubesini, dördüncüsü Karl ise 1821’de Napoli Şubesini 
kurmuştur. Aile reisinin vefatından sonra oğulların en büyüğü II. Amschel Mayer, Frankfurt Şubesinin başına geç-
miştir.  O dönemde, orduların ödenekleri için gereken büyük meblağlar, kâğıda ve krediye dayalı uluslararası yeni bir 
finans sistemini yaratmıştı. Hükümetler de, bunu kendi amaçaları için kullanabileceklerini anlamışlardı. Nathan de 
Rothschild, Londra’nın en üst malî makamı haline gelmişti. Uçarı Latin rejimleriyle fazla iş yapmıyordu; daha ziyade 
Kutsal İttifak olarak bilinen Avusturya, Rusya ve Prusya gibi sağlam Avrupa otokrasilerini tercih ediyordu. 1822’de 
onlara muazzam meblağlar ödemiştir. Viyana’da Rothschildler, Habsburglar için tahvil satmışlar, Metternich’e da-
nışmanlık yapmışlar ve ilk Avusturya demiryolunu inşa etmişlerdir. Yine ilk Fransız demiryolu Paris’te Rothschild 
Kardeşler tarafından inşa edilmiştir.  Bunlar aynı zamanda, Bourbonlarla, Orleans ve Bonaparte taraftarlarına da mâlî 
destek sağlamışlar, 1810’da Danimarka’ya, 1824-1829 arasında Brezilya’ya, 1830’da İngiltere’ye borç vermişlerdir.1 

Rothschild Ailesi malî olduğu kadar siyasî hedefleri de bulunan bir aileydi. Ailenin siyasi hedeflerine ise İngiltere 
Başbakanı Benjamin Disraeli yön vermiştir. Politik kariyerinden önce bir romancı ve hatip olan Disraeli, 1844 yılında 
yayınladığı Coningsby adlı hikâyesinde yeni bir dünyadan söz ederken, bu oluşumun başlıca aktörleri olarak Roths-
child Ailesi’ni görmektedir. Hikâyedeki Sidonia karakterinin Lionel Rothschild’e atfedildiği bilinmektedir. Sefarad 
Disraeli’nin Aşkenazlardan Rothschild Ailesi’ne böyle bir rol vermesi ilginçtir. Antika eşya, hisse senedi, değerli taş-
lar ve antika paralarla uğraşan Rothschild Ailesi’nin, Disraeli’nin kendilerine biçtiği role uydukları ve benimsedikleri 
sonraki gelişmelerden anlaşılmaktadır.

Şu halde, baba Mayer’in maddî, Disraeli’nin de manevi bakımdan ailenin kurucusu olduğuna hükmedilebilir. 
Kendisi de inanmış bir ideal adamı olan Disraeli’nin gösterdiği hedefler,  Rothschild Ailesi’nin, kesintisiz olarak 200 
yıla yaklaşan bir süredir hem dünya ekonomisinde hem de dünya politikasında başlıca karar verici olmalarını sağla-
mıştır. Disraeli’nin, Rothschild Ailesi’ne gösterdiği hedef; Siyonist projeleriydi. Disraeli’ye göre Rothschildler, Ya-

* Doç. Dr. Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Tarih Bölümü, balcisezai@gmail.com
1 Paul Johnson, Yahudi Tarihi, (Çev. Filiz Orman), Pozitif Yayınları, İstanbul 2000, s. 385-386; Arnold Leese, Gentile Folly: The Rothschilds, 

Washington 1940, s. 12.
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hudi ırkını onurlandıran insanlardı. Disraeli’nin hayallerine ilişkin olarak yakın çalışma arkadaşı Lord Stanley, Lord 
Carrington’un High Wycombe’daki parkında, Disraeli ile yaptıkları gezinti sonrası, Günlüğüne şunları kaydetmiştir:

Hava çok soğuktu. Genellikle hava değişikliklerine karşı çok hassas olmasına rağmen, bu defa dereceye aldır-
mayarak planını anlattı. Filistin, dedi, doğal nimetlere sahiptir. Bütün ihtiyacı çalışacak çiftçiler ve onların korunması. 
Toprak, Türkiye’den satın alınabilir. Para, Rothschildlerden ve ileri gelen İbrani kapitalistlerinden gelecek. Türk İm-
paratorluğu İflâsın eşiğinde ve gelir sağlamak için her şeye razı olur. Yapılacak şey, toprak üzerindeki haklara sahip 
kolonilerin kurulması ve güvenliğin teminat altına alınması. Vatandaşlık konusu, bunların gerçekleşmesine kadar bek-
leyebilir. Bu konuların sık sık Yahudi halkının gündemine geldiğini ekledi. Bunları gerçekleştirecek Yeni Mesih’in, 
ulusunun gerçek kurtarıcısı olacağını söyledi.2

Disraeli’nin 1851 yılında arkadaşına anlattığı bu proje, O’nun rehberliğinde ve ileriki sayfalarında görüleceği 
üzere Yeni Mesih Rothschildlerin basiret dolu mâlî ve siyasal tutumlarıyla bir süre sonra uygulamaya sokulmuştur. 
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi teorilerini alt üst edecek bir şekilde, Disraeli’nin hayali, 100 yıl sonra 1948 
tarihinde, İsrail Devleti’nin kurulmasıyla gerçek olmuştur. Aslında, Türkiye’nin Rothschild Ailesi’yle tanışması, Dis-
raeli’nin yukarıda anlatılan hikâyesinden ve Coningsby adlı eserin yayınından çok daha önceki tarihlere tesadüf et-
mektedir.

Rothschild Ailesi’nin Osmanlı Devleti ile İlk Temasları

Bu denli mali kuvveti bulunan Rothschild Ailesi’nin Osmanlı Devleti ile de temas kurması kaçınılmazdı. Ailenin 
Osmanlı Devleti ile ilk teması 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı sırasında gerçekleşmiştir. 1831’de Türkiye’de bulunan 
seyyah James Ellswort de Kay, 1830 yılı ilkbaharında Osmanlı Devleti’nin Rusya’yı ödeyeceği tazminat dolayısıyla 
Rothschildlerin bir temsilcisinin İstanbul’a geldiğini haber vermekte, fakat temsilcinin teklifinin reddedildiğini de 
kaydetmektedir.3

Rothschildlerin, Osmanlı Devleti ile ilk temasları yeni kurulan Yunan Devleti ile ilgilidir. Osmanlı Devleti’nin 
Yunanistan’ı tanımasının ardından, iki devletin arasındaki sınır meselelerini sonuçlandırmak için bir dizi görüşme ya-
pılmıştır.  Bu toplantılar, Temmuz 1832’de imzalanan bir anlaşma ile Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne hudut tashihi 
için bir miktar tazminat vermesi kararıyla nihayetlenmiştir. Osmanlı belgelerinde Yunan mükâfât-ı nakdiyesi olarak 
adlandırılan bu tazminat, Yunanistan tarafından ödenecekti.4 Yunanistan, Osmanlı Devleti’ne ödemek zorunda olduğu 
parayı, % 5 faizle, Rothschildlerden borç olarak almıştır. Alınan meblağ, Yunanistan adına, Rothschild Ailesi tarafın-
dan Osmanlı Devleti’nin hesabına geçirilecekti. Bu işlemleri yapmak için Aile tarafından Nathaniel de Rothschild 
görevlendirilmiştir.5 Nihayet beklenen Rothschild, 1834 yılında İstanbul’a gelmiştir.6 Tazminat poliçelerini getiren 
Rothschild Ailesi’nden, Nathaniel de Rothschild’dir. Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa tarafından kaleme alınan 
bir belgeye göre Rothschild’in İstanbul’a indiğine dair haberi, elçilerin, Padişahın huzuruna çıkışlarında tercüman-
lık yapan, İngiltere ile ilgili politika işlerinde görüşlerine başvurulan Sisam Kapı Kâhyası İstefenaki Vogorides Bey 
vermiştir. Sadrazam Mehmet Emin Rauf Paşa’nın, devlet belgelerinde, Rothschild Ailesi’ni ilk defa tanıtma biçimi 
açısından da ilginç olan belgenin tam metni şudur:

İstefanaki kulları nezd-i çâkerîye gelüb filasl Yahudi cinsinden ve İngiltere tebaasından olub ancak mâl-i Karûn 
sahabeti cümle düvele külliyetlü ikraza iktidar-ı maliyesi cihetiyle bilcümle krallar tarafından nişanlar ve rütbelere 
mazhar olan Rothschild nam efrencîn oğlu çend ruz akdemce Dersaadet’e gelmiş ve Bec tarafından mürûr ile ol taraf-
da mukîm Devlet-i ‘Aliyye Maslahatgüzârı Mavroyani tarafından mersûm İstefanaki kullarına bir kıt’a tarifnâme kâ-
ğıdı alıb getirmiş ve kendisiyle Salı günü Fener’de olan hanesine gelib görüşmek arzusuyla haber göndermiş idüğü ve 
bu Frenc tacirinin Dersaadet’e gelmesi mahsus Yunan tarafından tediyesi meşrût olan akçenin verilmesi memuriyetine 
mebni olduğu ve bazı efrenc tercümanlarının ağızlarına nazaran meşrût olan hududa dair el-hâletü hâzihi tarafeyn-i 
muhaddıdları arasında cereyan eden nizalar ref’ ve kat’ olunmadıkça akçe veremiyeceği lakırdısı meydanda var ise de 
sıhhat-i keyfiyeti tacir-i mesfûr ile ledelmülâkat takrir ve sohbetinden tahkik eyledikten sonra ma’lûm olacağı ihbarını 
çâkerlerine ifade etmiş olduğu ifadesine ictisar olundu efendim.7

Osmanlı belgelerinin mâl-ı Karûn sahibi dediği Rothschild nam efrencin oğlu, ifadesi İngiliz basınından da takip 
edilebilmektedir. London Courier ve Hereford Journal gazetelerine göre de Nathaniel de Rothschild, Yunan tazmina-

2 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 445.
3 James Ellswort de Kay, 1831-1832 Türkiyesi’nden  Görünümler, ODTÜ Yay., Ankara 2009, s. 154.
4 Ahmed Lûtfî Efendi, Vak’anüvîs Ahmet Lûtfî Efendi Tarihi, IV-V, (Yeni Yazıya Aktaran: Yücel Demirel), İstanbul 2001, s. 843.
5 BOA, HAT, No: 1218/47718.
6 The Monthly Chronicle, IV, July-December 1839,  Longman, Orme, Brown, Green and Longmans, Paternoster-Row, London 1839, s. 68.
7 BOA, İ.HR, No: 332/21362. 
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tını İstanbul’a getirmiştir.8 Nathaniel de Rothschild, İstanbul’a gelişinin ertesi günü olan 11 Mart 1834 tarihinde Rei-
sülküttap Mehmet Akif Efendi’ye bir mektup yazmıştır. Bu mektupla o tarihe değin söz etmediği başka bir konuyu ve 
İstanbul’a geliş nedenlerinden birisini daha Osmanlı Devleti’ne bildirmiştir. Nathaniel Rothschild’i İstanbul’a getiren 
bu mesele ise şuydu: 1828-1829 Türk-Rus Harbi sırasında, Tuna Kaleleri için gerekli olan zahireyi, Viyanalı Sarraf 
Stametz ve ortakları temin etmişti. Rothschildlerin Viyana Şubesi ile Stametz ve ortakları arasında kuvvetli bir işbirli-
ği vardı ve bu işi yerine getirirken Viyana’da bulunan Rothschildlerden da finansal destek sağlamışlardı. Fakat zahire 
temininden kaynaklanan alacağını, Stametz ve ortakları, Osmanlı Devleti’nden bu tarihe kadar tahsil edememişlerdi.9

Yukarıda da izah ettiğimiz gibi Rothschild Ailesi ile Osmanlı Devleti’nin ilişkileri 1828-1829 Osmanlı-Rus Sa-
vaşı sırasında başlamış, Yunanistan tazminatı ile devam etmiştir. 1830’lu yıllarda Avrupa’nın en önemli merkezlerinde 
faaliyeti bulunan Rothschild Ailesi’nin, bu yıllarda Osmanlı Devleti ile önemli ticari ilişkisinin olmadığı yukarıdaki 
belgelerden açıkça anlaşılmaktadır. İngiltere maliyesini elinde tutan Rothschild Ailesi aynı dönemde Fransa, Rusya, 
Avusturya, Prusya, Yunanistan ve Güney Amerika’da bağımsızlıklarını yeni kazanan devletlere borç vermektedir.10  

Hem siyasal hem de mâlî açıdan büyük hedefleri olan Ailenin, Osmanlı Devleti ile ilişkilere ilgisiz kalması düşünü-
lemezdi ve öyle de oldu. Yunanistan’ın ödeyeceği tazminat bahane edilerek, Nathaniel de Rothschild İstanbul’a geldi 
ve Sultan II. Mahmud’la görüşmeye muvaffak oldu.11 Hükümetlerle, iyi ilişkiler kurmayı başlıca prensip olarak kabul 
eden Rothschild Ailesi için Sultan’la yapılacak bir görüşmenin ne denli önemli olduğu ortaya çıkar. Sultan II. Mah-
mud’la Nathaniel de Rothschild’in görüşmesinin ayrıntılarına dair elimizde belge bulunmamaktadır. Bununla birlikte 
İngiltere’de yayınlanan The Monthly Chronicle serisinde, Nathaniel de Rothschild’in Sultan’ı gizli bir şekilde ziyaret 
ettiği ve ziyaretin asıl maksadının 36 çeşit gümüş paranın kullanıldığı12 Osmanlı ülkesinde yapılması düşünülen para 
reformuyla ilişkili olduğu ifade olunmaktadır.13 Fakat bu niyet, elimizde bulunan Osmanlı belgelerine yansımamıştır. 

Rothschild Ailesi ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler 1830’lu yıllardan 1850’li yıllara kadar çok fazla bel-
geye konu olmamıştır. 1853-1856 Kırım Savaşı sırasında Avrupa’dan borç aranıldığı sırada başvurulan ilk kapılardan 
biri yine Rothschild Ailesi’ydi. Rothschildlerden büyük miktarlı ilk borç, Kırım Savaşı devam ederken, 1855 yılında 
alınmıştır. Bununla beraber, elimizdeki belgelerden anlaşıldığına göre bu tarihten önce Rothschildlerle ticari ilişkilere 
girilmiş ve kısa vadeli olarak büyük meblağda borç da alınmıştır.14 Kısa ve uzun vadeli borçların yanı sıra Kırım Sava-
şı’ndan önce silah alımı15 ve Paris Sefareti’nin masrafları16 ve 1855 borcunun taksitlerini ödemek17 için de Rothschild 
Ailesi’nden kredi alınmıştır. Dışarıdan yapılan borçlanmaların artması üzerine hem bu borçların ödemelerini gerçek-
leştirmek hem de mâlî düzeni sağlamak maksadıyla, her zamankinden fazla bir devlet bankasına ihtiyaç bulunduğu 
ortaya çıkmıştı. Bu amaçla aralarında Rothschildlerin de bulunduğu Avrupalı bankerler Osmanlı Bankası’nın kuruluşu 
için teklif vermişlerdir.18

Sultan II. Abdülhamid Döneminde Filistin’deki Rothschild Kolonileri 

Yukarıda kısa gelişimini ele aldığımız Rothschild Ailesi ile Osmanlı Devleti arasındaki ilişkiler Sultan II. Abdül-
hamid devrinde doruk noktasına çıkmıştır. Bu dönemde Rothschild Ailesi ile olan ilişkiler, Filistin’de arazi satışları, 
dış borçlar ve Aile üyelerine verilen nişan ve madalya tevcihlerini kapsamaktadır. 

Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti’nin Filistin’le ve Rothschildlerle olan ilişkisi Parisli Baron 
Edmond Rothschild etrafında gelişmiştir. Edmond de Rothschild, diğer iki kardeşinin aksine bankacılıkla ilgilenme-
miş, gençliğinden beri sanata ilgi duymuş, koleksiyoncu biriydi. Özellikle Rusya’da Yahudilere uygulanan pogromla 
birlikte bütün ömrünü ve servetini din ve ırkdaşlarının refahına harcamıştır. Bu bakımdan Yahudiler arasında hayırse-
ver ve Yishuv’un Babası olarak anılmıştır.

Edmond James de Rothschild, Rusya’dan gelen Yahudiler için ilk önce Filistin’de ‘Uyun el-Kara, daha sonra 
Zikhron Ya’akov ve Ekron el-Betty kolonilerini kurarak Filistin’de toprak satın almaya başlamıştır. Theodor Herzl’in 
aksine o sessiz yerleşimi savunmuştur. Kolonilerine Fransa’dan Versailles ya da Montpellier diplomalı doktor, he-

8 London Courier, 29 Temmuz 1834, s. 3; Hereford Journal, 6 Ağustos 1834, s. 1.
9 BOA, HAT, No: 1231/47985.
10 Jacques Attali, Yahudiler Dünya ve Para, (Çev. Berna Günen), 2. Baskı, İstanbul 2014, s. 298.
11 BOA, HAT, No: 647/31735.
12 Rıfat Önsoy, Mali Tutsaklığa Giden Yol: Osmanlı Borçları, (1854-1914), Ankara 1999, s. 23.
13 The Monthly Chronicle, IV, July-December 1839, London 1839, s. 68. 
14 1852-1853 yıllarında Rothschild Ailesi’yle yapılan borç görüşmeleri için bkz. BOA, Y. EE, No: 137/5; BOA, Y. EE, No: 137/11; BOA,  İ. HR, 

No: 92/4495; BOA, HR. TO, No: 70/188; BOA, HR. TO, No: 418/121.
15 BOA, A. MKT. UM, No: 131/77; Mehmet Çetin-Recep Kök, “Kırım Savaşı Sırasında Osmanlı Devleti İle Müttefik Devletler Arasında Silah 

Ticareti (1854-1856)”, History Studies, VIII/4, Aralık 2016, s. 39, 42-43; BOA, HR. MKT, No: 63/77; BOA, HR.  MKT, No: 63/77.
16 BOA, HR. TO, No: 421/4.
17 BOA, HR. TO, No: 421/35; BOA, HR. TO, No: 421/34; BOA, HR. TO, No: 422/27; BOA, HR. TO, No: 424/16; BOA, HR. MKT, No: 155/88.
18 Rothschild Ailesi’nin Osmanlı Bankası’nın kuruluşunda verdiği teklif için bkz. BOA, HR. TO, No: 375/36.
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kim, mühendis gibi pek çok uzman getirtmiş, bataklıkları kurutmuştur. 1900 yılında kolonilerini Jewish Colonisation 
Assocation’a devrettiği zaman 250 bin dönümden oluşan 12 yerleşim birimine 14 milyon frank harcamıştı. Osmanlı 
idaresindeki Filistin’i ve kolonilerini 1887, 1893, 1899 ve 1914 yıllarında dört defa ziyaret etmiştir. Birinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra da Filistin’de şarap endüstrisinin oluşumunda önemli katkıları olduğu gibi Filistin Elektrik Şirke-
ti’nin sponsorluğunu yapmış, Hebrew Üniversitesi’ni kurdurmuştur. 1923’te Filistin Yahudi Kolonizasyon Birliği’ni 
(Palestine Jewish Colonisation Association/PICA) oğlu James’in başkanlığında yeniden organize etmiştir. Golan, 
Havran ve Samaria’da yeni yerleşim birimleri kurmuştur. 1925’te Filistin’i son defa ziyaret etmiş ve 1934’te ölmüş-
tür. Öldüğünde 30 yerleşim biriminde 500 bin dönümden fazla arazi satın almıştı. 1954 yılında eşiyle kendisinin Paris 
Pére Lachaise Mezarlığı’ndaki naaşları, Zikhron Ya’akov yakınlarındaki Ramat ha-Nadiv’e nakledilmiştir. 1954’teki 
mezar nakil töreni sırasında Weizmann ve David Ben-Gurion’un yaptıkları konuşma Edmond James de Rothschild’in 
İsrail ve Siyonizme olan hizmetlerini özetlemektedir: Kimse ondan daha fazla İsrail’e hizmet etmemiştir.19

Yahudiler için Filistin’de yurt kurma çabaları, Rothschildlerle başlamış değildir. 1799 yılında, Napolyon, Akkâ 
kuşatması sırasında, Filistin’deki Yahudilere, Suriye’nin işgalinden sonra, Kudüs ve civarında bir hükümet vaad et-
mişti.20 İngiltere’nin, Hindistan yolu üzerinde bulunan Musevilerle ilgilenmesi de bundan sonradır ve XIX. yüzyılın 
ilk yarısında başlamıştır. Filistin’de Yahudilerin yurt kurması için faaliyette bulunan Nathan Rothschild’in yakını 
siyasî aktivist Moses Montefiore’ye, Kraliçe Victoria’nın Sir unvanı vermesi de bu yüzdendir.21 Rothschild Ailesi’nin 
stratejik kararlarında, Disraeli kadar etkili rol oynayan Sefarad Montefiore, yüz yıl kadar süren uzun hayatı boyunca 
giriştiği siyasal faaliyetlerinde, Filistin konusunda, İngiltere Dışişleri Bakanlığı’yla hep işbirliği halinde kalmıştır. Sir 
Moses Montefiore, aynı zamanda Nathan Mayer de Rothschild’in de bacanağıydı.22 

Filistin’de bir Yahudi Devleti kurulması fikrini hayata geçirmeye çalışan ilk kişi Haham Zevi Hirsch Kalisc-
her’dir. Kalischer, 1836 gibi erken bir tarihte Frankfurt’taki Amschel Mayer von Rothschild’e zamanın Filistin ve 
Mısır Valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’dan Kudüs’ün satın alınması için bir girişimde bulunmalarını rica etmiştir. 
Bir süre sonra Sir Moses Montefiore ile de görüşerek yine aynı istekte bulunmuştur.23 Yani Rothschildler, Filistin ve 
Siyonizm meselesiyle 1836 yılından itibaren temas halinde olmuşlardır.

İngiltere’nin, Filistin’e ilgisi bilhassa Disraeli’nin Başbakanlığı döneminde artmıştır. Bu yıllarda, İngiltere kon-
solosları, Osmanlı ülkesinde Avusturya, Rusya, Fransa yahut başka bir devletin vatandaşı olan Yahudilerin herhangi 
bir sorununda, metbû’ devletin ilgisiz kalması halinde, Yahudiler lehine duruma müdahale edebileceklerine dair yetki-
lendirilmişlerdi. İngiltere’nin izlediği bu politikadan ürken bazı devletler de Filistin’e gelen Yahudilere himaye belgesi 
dağıtmaya başlamışlardır. 1877-78 Osmanlı-Rus savaşında Osmanlı Devleti’nin güçsüzlüğü ortaya çıkınca, İngiltere 
Başbakanı Disraeli, uzun süreden beridir düşündüğü planı hayata geçirmek için harekete geçmiştir. Sir Laurence Olip-
hant ve Lord Salisbury ile hazırladıkları ve Musevilerin Filistin’e yerleştirilmesine dair bir projeyi, II. Abdülhamid’e 
sunmuşlardır.24 Fakat Saray, 16 Mayıs 1880 tarihinde bu isteği reddetmiştir.25 Bu sıralarda, Rusya’da Musevilere karşı 
düzenlenen saldırılar (pogrom) bunların ülkeden kitle halinde göç etmelerine (aliya) ve siyasal örgütler kurmalarına 
sebep olmuştur.  1881’de Odessa’da Hovevei Zion adlı dernek, sonra Biluim hareketi, Filistin’e dönüş emelini savun-
maya başlamıştır. 

Yahudilere yeni bir yurt bulma yolunda, 16 Haziran 1869 tarihli Ecânibe Toprak Satışını düzenleyen kanun, Ro-
thschild Ailesi’nin işini çok kolaylaştırmıştır. Buna göre, yabancılar Hicaz Vilâyeti dışında kalan Osmanlı ülkesinde 
mülk edinebileceklerdi.26 Elimizdeki belgelere göre, Rothschild Ailesi adına, Filistin’de satın alınan toprakların tapu 
kayıtları da Rusya’da Yahudilere uygulanan pogromla aynı zamana tesadüf etmektedir. Rothschild, Filistin’deki ilk 
araziyi 1882’de satın almıştır. İleride etraflıca anlatılacağı üzere bu tarihten sonra Rothschild Ailesi çeşitli yollarla 
Filistin’den yüz binlerce dönüm arazi satın almıştır. Yoğun biçimde arazi satın alma yılları olan 1880’lerde, Osmanlı 
Devleti ile Rothschildler arasında ciddi bir anlaşmazlık yoktur. Bir müddet sonra, Filistin’de toprak satışlarının ve bina 
yapımının artmasından endişe duyan II. Abdülhamid, bu tür işlemleri kesinlikle yasaklamıştır. 

19 Getzel Kressel, “Rothschild, Baron Edmond James De”, EJ, XVII, Second Edition, New York 2007, s. 491-492.
20 Mim Kemal Öke, II. Abdülhamid Siyonistler ve Filistin Meselesi, İstanbul 1980, s. 17.
21 Ali Arslan, “Avrupa’dan Türkiye’ye Yahudi Göçünün Stratejik Olarak Kullanılması (1880- 1920)”, Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Güvenlik 

Stratejileri Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 5, s. 11.
22 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 393.
23 Johnson, Yahudi Tarihi, s. 443; Frankel, Jonathan, The Damascus Affair “Ritual Murder”, Politics, and the Jews in 1840, Cambridge Univer-

sity Press, New York 1997., s. 312; Mim Kemal Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu (1880-1923), Kırmızı Kedi Yay., II. Baskı, İstanbul 2011, 
31.

24 Arslan, “Avrupa’dan Türkiye’ye Yahudi Göçünün”, s. 12.
25 Cevat Mustafa, Sultan II. Abdülhamid Han’ın Gazze ve Filistin İradeleri, Beylik Yay., İstanbul 2015, s. 47. 
26 Necip H. Chiha, “Osmanlı Devleti’inde Gayr-i Menkul Mülkiyeti Bakımından Yabancıların Hukuki Durumu”, (Çev., Halil Cin), AÜHF Der-

gisi, 1967, sayı 24, s.246-274.
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Rothschildlerin Rus Yahudilerinin Filistin’e yerleştirilmesini talep ettikleri ilk belgeler 1891 yılı ortalarına te-
sadüf etmektedir.  Bu tarih aynı zamanda 5 Mart 1891’de Rothschild Ailesi’yle yapılan istikrazın hemen sonrasına 
rastlamaktadır. Birinci Lord Nathaniel Mayer de Rothschild, Rus ve Polonyalı Musevilerin Filistin’e yerleştirilmesi 
için İngiltere Hükümeti’ne müracaat etmiştir. Oysaki bu tarihten çok önce Rusya ve Doğu Avrupa’dan Filistin’e yoğun 
bir şekilde Yahudi göçü başlamıştı. Çünkü Rus Çarlığı bir müddetten beri ülkesinde yaşayan Musevileri kaçırmak 
için şiddetli baskı -pogrom-  uyguluyordu. Bilhassa Rum tüccarların kışkırtması ile patlak veren olaylarda Museviler, 
topluca katliama uğramıştır. Pek çok Musevi, Dünya’nın bazı bölgelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Önceki say-
falarda ifade ettiğimiz gibi Rusya’dan göç eden Musevilerin bir kısmı Osmanlı ülkesinde iskân edilmiştir. Rothschild 
Ailesi’nin Rusya’ya çok büyük miktarlarda borç para verdiği 1889 ve 1890 yıllarında da Musevilere uygulanan ağır 
baskı devam etmiştir. İşte Rothschildlerin İngiltere Hükümeti’ne müracaatı bu tarihlere tesadüf etmektedir. Londra Se-
fareti’nden alınan bilgiye göre Rusların zulmünden kaçan Museviler için, İngiltere’de yardım kampanyaları açılmıştır. 
Bu sırada Lord Rothschild, Musevilerin Filistin topraklarına daha büyük miktarlarda yerleşmesi için Lord Salisbury 
liderliğindeki hükümetten destek beklemektedir. Elçi, Başbakanla bu konuyu görüşmüştür. Başbakan, kendisine böyle 
bir tasarı verildiğini fakat bu hususta tedbirli hareket edeceğini, Osmanlı Hükümeti’nin politikasına aykırı bir hare-
kette bulunmak istemediğini söylemiştir. Babıâlî’nin düşüncelerini anlamak bakımından da tasarıyı, İstanbul’daki 
İngiltere Elçisi Sir William Arthur Whit’a göndermiştir.27 Buradan, şu hükme kolayca ulaşılabilir. Rothschild Ailesi, 
krallara, sultanlara, Çar’a, cumhuriyetlere borç para temin ettiği gibi aynı zamanda uluslararası siyasette bir aktör gibi 
hareket etmektedir. 

Bu tarihten üç ay sonra 27 Eylül 1891’de Kudüs Mutasarrıflığı maiyetinde Kaymakam Mülazımı olarak istihdam 
edilen Boyacıyan Mihran Efendi’nin bir mektubu Filistin’deki muhacir Yahudilerin yayılmacı faaliyetlerini ayrıntılı 
olarak incelemiş ve alınması gereken tedbirleri sıralamıştır. Boyacıyan Mihran’a göre Gazze ve Yafa sahili arasındaki 
arazilerin yüzde 50’si Yahudilerce satın alınmıştır. 5-10 sene evvel 10 kuruşa satılan bir arazi şimdi 200-300 kuruşa 
satılmaktadır. Belgeye göre kolonileştirilen köylerde 2 milyon kök üzüm asması bulunmaktadır. Yahudilerin Filistin’e 
olan göçlerini ise Rothschild, Hirsch ve Alliance Israélite Universelle organize etmektedir. Boyacıyan Mihran’ın tes-
pitine göre Rothschild şimdiden beynlerinde ilk padişah sülalesi sırasına geçdiğine nazaran Benî İsrail Devleti top 
tüfenk ile değil belki tasarruf-ı arazi vasıtasıyla bilâ-muharebe teşkil olunacaktır.28 Gerçekten de sonraki gelişmeler 
Boyacıyan Mihran’ı haklı çıkarmıştır.

Sultan’ın yasaklamasına rağmen, Suriye ve Filistin bölgesine hem Rusya’dan hem de Avrupa’nın diğer bölge-
lerinden türlü yollarla Museviler gelmişler ve bölgenin belirli kesimlerine yerleşmişlerdir. Yerleşimciler, Rothschild-
lerin himayesindedir. Nitekim Rothschildlerin Vekili ve Paris Musevi Cemiyet-i Hayriyesi Sekreteri Elie Scheid 15 
Haziran 1892’de, Beyrut Vilâyeti’ne dilekçe vererek, ziraat işlerinden anlayan, seçeceği 100 hane kadar Musevi’nin 
bir sene içinde Suriye’ye kabul edilmelerini istemiştir.29 Bundan bir ay sonra 25 Temmuz 1892’de Elie Scheid, Sultan 
Abdülhamid’in yakınlarından Serkurenâ Hacı Ali Bey’e bir mektup yazarak Baron Rothschild’in satın aldığı arazi-
lerin boş durduğunu, yabancı ülkelerden gelen göçmenlerin burada iskân edilmelerine izin verilirse, hem üretimin 
hem de vergilerin artmasıyla Devlet hazinesinin kârlı çıkacağını ifade etmiştir. Elie Scheid’in bu talebi de kabul 
görmemiştir.30 Rusların 1892 yılında Museviler üzerinde kurdukları baskıları şiddetlendirmeleri üzerine ikinci aliya 
baş göstermiştir. Osmanlı Devleti de göçleri sınırlandırmak maksadıyla, kimi tedbirler almaya çalışmış fakat hareket, 
Rothschild Ailesi’nin bilgisi ve örgütlemesi ile yapıldığı için bütün tedbirler etkisiz kalmıştır.

Baron Edmond James de Rothschild’in Filistin’deki İlk Kolonileri

Rothschildlerin Vekili Elie Scheid’in bu yasakları hiç dikkate almadığı, 25 Nisan 1893’te, gönderdiği mektu-
bundan anlaşılmaktadır. Rus Hükümetinin baskısı altında olan Musevileri, Osmanlı ülkesinde, Filistin’e yerleştirmek 
maksadıyla kurulan birçok cemiyetten birisi olan, Paris’teki örgütün vekili Elie Scheid, daha önce satın alınmış olan 
arazilere, 100 kadar muhacir Musevi ailesini iskân etmek niyetindedir. Bunun için de söz konusu arazinin satış işlem-
lerine, Hükümet tarafından izin verilmesini istemektedir. Baron Edmond James de Rothschild tarafından, daha evvel 
Filistin’e yerleştirilen Musevilerin ziraat yaparak refah içerisinde bulunduklarını, bunların da aynı yolu izleyeceklerini 
söylemektedir. Ayrıca Suriye’de olan ve Hazineye faydası olmayan, bataklık sahaları da imar etmekten geri durma-
yacaklarını ilave etmektedir. Bunların gerçekleşebilmesi için de daha önce satın alınmış, büyük kısmının işlemleri 

27 BOA, HR. TO, No: 65/24.
28 Osmanlı Belgelerinde Filistin, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yay., İstanbul 2009, s. 258.
29 BOA, BEO, No: 107/7982.
30 Vahdettin Engin, Pazarlık, Yeditepe Yay., İstanbul 2010, s. 52; Çiğdem Bayraktar Ör, Sör Siyonist, İngiltere’den Filistin’e Toprak Kavgası, 

Yeditepe Yay., İstanbul 2012, s. 115-116.
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bitmiş olan arazilerin üzerindeki yasağın kalkmasını istemektedir. Bu isteğin hemen ardından, Musevi örgütlerinin her 
bakımdan lideri olan Baron Edmond James de Rothschild’in dilekçesi Sadaret’e ulaşmıştır. Baron’un Vekili, Suriye ve 
Beyrut Vilâyetlerinde müvekkilinin satın almış olduğu arazilerin geciken işlemlerinin, sona erdirilmesi için başvuruyu 
yaptığını ifade etmektedir.31 

29 Nisan 1893 tarihini taşıyan ve Baron Rothschild’in, bir plânlama dairesinde satın aldığı arazilerin yer ve dö-
nümünü de göstermesi açısından ilgi çekici belgede şöyle denilmektedir: 

Baron Edmond Rothschild’in Suriye ve Beyrut taraflarında iştirâ etmiş olduğu çiftliklerin bu ana kadar teehhür 
etmiş olan muamele-i ferağiyelerinin icrasına müsaade buyurulmasını istirham ma’rûzâtında şurasını huzur-ı âlî-i Sa-
daretpenâhîlerine inhaya mücaseret eyliyorum ki mumaileyh iskân… gibi sırf insani ve hayrî bir hâl için Hükümet-i 
Seniyye’ye teşkilat ihdasını bi’t-tâbi bir vecihle arzu eylemiş olduğundan işbu arazi maddesinde bir tavr-ı tenekkürâ-
nede durmayı tercih ve dolayısıyla icra-yı muameleyi tensib etmiştir. Fakat keyfiyetin mechûl bulunmadığını gördü-
ğünde işlerinin yolunda cereyan etmesi… binaen işbu arazi ve emlâkin kapitülasyonlara yani ecnebîlerin Memâlik-i 
Şahane’de istimlâk-i arazi ve emlâka olan salahiyet-i ahdiyelerine tevfikan kendi namına muamele-i ferağiyelerinin 
ikmal ve ifa olunmasını istirhama bendenizi memur eyledi. Adalet ve hakkaniyet-i âlîyelerinden ümidvâr ve müste-
diyâtın nezd-i Samilerinde karin-i isaf olacağına emn ve itimâdı ber-kemâldir. Bir de Beyrut Valisiyle Kudüs-i Şerif 
Mutasarrıfı mumaileyhin millet elindeki çiftliklerindeki vekillerine daimi surette ita-yı mezahim ve müşkilât eyle-
mekte ve muamele-i mezkûreyi bilhassa Kudüs Mutasarrıfı, Baron Rothschild’in namına karşı güya irade-i aliyyeye 
istinaden vuku’bulduğu gibi bir hareket-nümâ şikarâne suretinde göstermekten çekinmemekte olduğundan bu hare-
ket-i gayr-i lâyıkiye dahi bir nihayet verilmesi Rothschild’in ahz-ı temenniyâtıdır. Mumaileyh Hükümet-i Seniyye’nin 
daima hayırhâhı bulunmuş olduğu halde makamât-ı âlîyeden la-yenkati irae olunan tesâübâtdan müteellim ve müte-
essif olduğunu teminen beyan eyliyor. Bütün mutasarrıflıkların muameleleri birden bire tebeddül ederek her nereye 
şikâyet için müracaat edilmişse bu emirlerin Dersaadet’ten vürûd ettiğini bir suret-i müeyyedede tefhim etmektedirler. 

Baron Rothschild’in yeniden arazi ve emlâk iştirâ etmek niyetinde olmadığına bu kere dahi resmen arz-ı teminât 
eyler mevcut olanları hakkında ber-vech-i zîr beyanı ma’lûmâta cüret eyliyorum. Şöyle ki;

Evvela; Akkâ Sancağı’na tâbi Hayfa Kaymakamlığı dahilinde Zemarin nam mevkideki arazidir ki Zemarin - 
Deyrkume- Tanturah- Şefeya- Şefeya Nesl-i Ümmülcemal çiftliklerinden ibaret olup 1883 ve 1886 meyânelerinde 
iştirâ edilerek Michel Erlanger ve Nissim Behar namlarına koçanları mevcuttur. Tahminen 22 bin dönüm olup deru-
nunda 130 familya sakindir.

Saniyen; yine Akkâ Sancağı’na tâbi Safed Kaymakamlığı dahilinde Câ’ûne nam mevkideki arazidir ki Câ’ûne 
-Kır’ım-Kabaye-Zübeyd çiftliklerinden mürekkeb olup 1883, 1886 ve 1891 senelerinde iştirâ edilmiştir. Koçanları 
Elie Scheid namına mukayyed olarak 16 bin dönümden ibaret ve 70 familya ile meskûndur.

Salisen; Kudüs Sancağı’nda Yafa Kaymakamlığı dahilinde Mulabbis Çiftliği’dir ki 1882 senesinde iştirâ edil-
miştir. 14 bin dönümden ibaret olup 60 familyayı muhtevidir ki koçanları Erlanger ve [Joel Mose] Salomon ve Pines 
namlarına mukayyeddir.

Rabian; Kudüs-i Şerif Sancağı’nda Yafa Kaymakamlığı dahilinde ‘Uyun el-Kara ve La’un mevkilerindeki arazi 
olup 1882 ve 1885 senelerinde alınarak Erlanger ismine mukayyeddir. Tahminen 7 bin dönüm araziden mürekkeb olup 
80 familya iskân edilmiştir.

Hamisen; Kudüs Mutasarrıflığı dahilinde Yafa Kaymakamlığı’nda vaki’ Ekron el-Betty çiftliği olup 1883 sene-
sinde iştirâ edilip koçanları Samuel Hirsch namına mukayyeddir. Tahminen 7 bin dönümden ibaret olup derununda 
40 familya sakindir.

Sadisen; Kudüs Sancağı’nda Gazze Kaymakamlığı’nda Kasdiniyye nam mevkideki arazi olup 1886 senesinde 
iştirâ edilerek Qara ve Scheid isimlerine mukayyeddir. Tahminen 13 bin dönümden ibaret olup derununda 30 familya 
iskân edilmiştir.

Efkâr-ı hakkaniyet nessar-ı Sadaretpenâhîlerine bila-güzâr keyfiyeti ber-vech-i bâlâ huzur-ı sami-i Hıdîv-i ek-
remîlerine arz ve beyana cüret eyledim. Ol-bâbda ve herhalde emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.32

Yukarıdaki belgede ismi verilen köylerdeki Rothschild arazileri, 1882 ve 1883 yıllarında satın alınmıştır. Bu 
tarih aynı zamanda Rusya’da 1881 yılından itibaren uygulanan pogromla eş zamanlıdır. Baron Edmond Rothschild’in 
Filistin’de satın aldığı arazilerdeki faaliyetleri ise şu şekildedir:

31 BOA, BEO, No: 204/15282.
32 BOA, BEO, No:204/15282. Aynı belgenin köy isimleri, arazi miktarı ve nüfustan bahseden kısımları için ayrıca bkz. BOA, ŞD, No:2292/34, 

leff 2; BOA, BEO, No:22/ 1592, leff 4; BOA, BEO, No:346/25906, leff 5; BOA, ŞD, No:2657/32, leff 4.
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‘Uyun el-Kara (Rishon le-Zion) 

Rothschild Ailesi’nin Filistin’de kurduğu ilk koloni Tel Aviv-Yafa’nın güneyinde bulunan ‘Uyun el-Kara’dır.33 

İbranice adı Rishon le-Zion olan koloninin kelime anlamı, Siyonda İlk’tir.  Yukarıda 7 bin dönüm arazi ile 80 aileden 
oluştuğu görülen köyün ilk kurucuları, Temmuz 1882 sonunda, Zalman David Levontin ve Kimyager Joseph Feinberg 
öncülüğünde Rusya’dan gelen Siyon Aşıklarına mensup 10 kişiydi.34 Levontin, burada Ein Hakoirah35 olarak bilinen 
ve suyu olmayan araziye dönüm başına 16 frank ödemiştir.36 Kolonideki 3.340 dönümlük arazi daha önce Yafa İngiliz 
Konsolos Yardımcısı Haim Amzalak tarafından yerleşimcilere verilmiştir. Mikveh İsrael’den 100 Bilu yerleşimcisinin 
gelmesiyle koloninin nüfusu artmıştır. Koloni, kendini finanse etmekte zorlanınca 1883’te Baron Edmond’un hima-
yesine girmiştir. Baron Edmond, başta buraya 25 bin frank hibe etmiştir. Daha sonra koloniye Versailles bahçıvanlık 
okulundan mezun olup Paris Belediyesi, Mısır ve Cezayir’de çalışmış olan Justin Dugord’u görevlendirmiştir. Ardın-
dan 1883 sonunda koloninin güneydoğusundaki 4 bin dönümlük arazi satın alınmış, arazilere arpa ve buğday ekil-
miştir. Bataklıkların kurutulmasına başlanmış, ardından da asma dikilerek, şarap mahzenleri inşa edilmiştir. 1899’da 
ayrıca bir ispirto fabrikası37 da kurulmuştur. Burada üretilen şaraplar The Carmel Wine adıyla 1900 yılında Paris’te 
yapılan bir yarışmada altın madalya kazanmıştır.38 1907’de koloninin arazisi 12.900 dönüme ulaşmıştır. Bu arazile-
rin 3.340 dönümü Baron Edmond tarafından Filistin’in zengin ve seçkin ailelerinden olan Dacanîlerden39 alınmıştır. 
Nüfusu, Doğu Avrupa ve Yemen’den gelen Yahudilerle 1897’de 500, 1917’de 2.130’a ulaşan koloni, 1950’de şehir 
statüsünü almıştır. 2002’de nüfusu 211.600 olan Rishon le-Zion, günümüzde İsrail’in dördüncü büyük kentidir.40 

Birinci Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesi’nden bulunan Fahrettin Altay, 1970 yılında kaleme aldığı anıların-
da Baron Rothschild’in kolonileri hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir. Savaş içerisinde birliği ile ‘Uyun el-Kara’ya 
yerleşen Altay, burada güzel bir likör ve şarap fabrikasının bulunduğunu, Rothschild kolonilerinin imar ve refahın-
dan hayranlıkla söz etmektedir.41 İsrail Devleti’nin ilk Başbakanı ve İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan David 
Ben-Gurion 20 yaşında iken bir süre bu kolonide çalışmıştır.  Yukarıda Rothschild Ailesi’nin Vekili Elie Scheid’in 
dilekçesinde asla varidât getirmeyen çorak sahaları imar için sarf-ı gayret ve ikdam şeklinde ifade ettiği, bataklıkların 
kurutulması işine oldukça önem ve özen gösterdikleri anlaşılmaktadır. Burada görevlendirilen ilk doktor, Yafa’da 
yaşayan Stein adında biriydi. 1887’de ise yerine d’Arbela görevlendirilmiştir.42

Ekron el-Betty (Mazkeret Batya/Bathiah)

Belgede adı geçen Ekron el-Betty çiftliği günümüzde Mazkeret Batya’dır. Ekron, adını arazisi üzerine kurulduğu 
Kefr Akir/Akier43 köyünden almıştır. Yafa ile Kudüs arasındadır. 1883’te kurulan koloni, adını Baron Edmond Roths-
child’in annesi Betty Rothschild’e borçludur. 1883’te Samuel Hirsch adına kayıtlı olan köyde Rothschild’in 7 bin dö-
nüm arazisi üzerinde 40 aile iskân edilmiştir. Polonya ve Rusyalı Yahudilerden oluşan köyün 1888 yılındaki yöneticisi 
Türkleri de yakından tanıyan ve uzun süre İstanbul’daki Alliance Okullarının müdürlüğünü de yapmış olan ve akıcı bir 
şekilde Türkçe ve Arapça konuşabilen Alsacelı Alphonse Bloch’tur.44 Bloch, 1888’de yerleşimcilerle anlaşamayınca 
görevden alınmıştır.45 1900 yılına kadar genellikle Ekron ismiyle bilinen bu yerleşim birimi 7 km’dir ve günümüzde 
10 bin kadar bir nüfusa sahiptir.46 1890’larda buradaki bataklık tamamen yok edilmiş, su kuyuları açılmış, tahıl ürün-
lerinin yanı sıra limon ve kayısı tarımına da başlanmıştır.47 Koloniyi 1913’te ziyaret eden Gordon’a göre Baron’un 
kolonilerindeki ilk zeytin ağacı dikimi buraya yapılmıştır. Nüfusu, 66 aileden -12’si Kafkasya kökenli- oluşan 323 
kişiydi. Kolonideki arazi miktarı da 10 bin dönüme ulaşmıştı. Köyde bulunan Beth Haseifer okulda ikisi bayan beş öğ-
retmen ve 80 öğrenci bulunmaktaydı. Okulun eğitim dili ise İbranice’ydi. Sinagog ise hemen okulun bitişiğindeydi.48

33 Ömer Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü ve Siyonizm (1880-1914), Kitabevi Yay., İstanbul 2015, s. 73, 151, 162.
34 David Druck, Baron Edmond Rothschild The Story of A Practical Idealist, New York 1928, s. 35.
35 A.g.e. s. 36.
36 Simon Schama, İki Rothschild İsrail Devletinin Kuruluşu, (Çev. Belkıs Çorakçı Dişbudak), Alfa Tarih Yay., İstanbul 2016, s. 97.
37 BOA, DH. MKT, No: 2207/130; Azmi Erkan, Osmanlıların Son Döneminde (1840-1920) Filistin’de Yabancılar İle Yahudilerin Toprak Mülki-

yeti, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi), İstanbul 2015, s. 158.
38 Schama, İki Rothschild, s. 98, 114, 215.
39 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 185.
40 Tsevi Atsmon-Shaked Gilboa, “Rishon le-Zion”, EJ, XVII, Second Edition, New York 2007, s. 344.
41 Fahrettin Altay, Görüp Geçirdiklerim 10 Yıl Savaş 1912-1922 ve Sonrası, İnsel Yay., İstanbul 1970, s. 122-124.
42 Schama, İki Rothschild, s. 135.
43 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 187; Benj. L. Gordon, “Ekron: A Jewish Colony in the Land of the Philistines”, Maccabaean, XXIII/6, 

June 1913, s. 167, 170.
44 Druck, Baron Edmond Rothschild, s. 147.
45 Schama, İki Rothschild, s. 160, 163.
46 Efraim Orni-Shaked Gilboa, “Mazkeret Batyah”, EJ, XIII, Second Edition, New York 2007, s. 707.
47 Schama, İki Rothschild, s. 114.
48 Gordon, “Ekron”, s. 169.
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Zemarin (Zikhron Ya’akov)

Köyün İbranice ismi Zikhron Ya’akov’dur. Bu koloni, Baron Edmond James de Rothschild’in ‘Uyun el-Kara’dan 
sonraki ikinci köyüdür. Zikhron Ya’akov (Memory of Jacob), ismini Baron Edmond’un babası James’in İbranice adı 
Jakov’dan (Jacob) almıştır. Köyün ismi olan Zemarin, Arapça Shomron’dan türemiştir. İsrail’in kuzeyinde Karmel 
Dağı’nın eteklerinde Galiçya’dan göçen Romanya ve Polonya Yahudileri için 1882’de kurulmuştur.49 1893’te 22 bin 
dönüm arazi ve 130 ailenin sakin olduğu Zemarin,  Tanturah’ın 30 km güneyindedir. Bu arazinin 600 dönümü 1882’de 
Hayfalı iki spekülatörden alınmıştır. Satın alma işleminin ardından koloniye 60 aile yerleştirilmiştir. Baron tarafından 
Zemarin’e  gönderilen Elie Scheid, 1883 sonbaharında görevine başlamıştı. Bu yıllarda yeniden ortaya çıkan kolera 
ve sarılığa yakalanan 108 kişinin 29’u ölmüştür. Bu yüzden burada devamlı surette bir doktorla bir eczacı görevlen-
dirilmiştir. Burada görevlendirilen ilk doktorlar Litvanyalı Goldberg ile Hillel Yaffe’dir.50 Zemarin köyünü ilk önce 
Romanya’daki Galata Komitesi adına Avukat İsidor Loebel satın almıştır. Loebel, 1884’te öldüğünde arazi Elie Scheid 
tarafından Michel Erlanger adına tapulandırılmıştır. Baron, buradaki bataklığın kurutulması ve yamaçlardaki taşların 
temizlenmesi için 42 bin frank harcamıştır. Köy ile sahil arasındaki alana ise çok miktarda okaliptüs ağaçları dikilmiş-
tir. Köydeki plantasyon işlerine Lyon ve Zürih’te eğitim görmüş olan M. Rosen nezaret ediyordu. Köyün 1899’daki 
mühendisi Adolphe Starkmeth’ti.51 

Köy şaraplık üzümleriyle meşhurdur. Birinci Dünya Savaşı içerisinde, Osmanlı Ordularına karşı İngiliz ve Fran-
sız kuvvetleriyle birlikte hareket eden Aaron Aaronsohn ve kız kardeşi Sarah’ın teşkil ettikleri, NİLİ adlı casusluk 
şebekesi de Zemarin’de kurulmuştur.  Bu teşkilatın kurulduğu ev günümüzde müze olarak kullanılmaktadır. 2002 
nüfusu 14.300’dür. 1954’te Baron Edmond Rothschild ile eşi Adelheid’in mezarı buraya nakledilmiştir.52 Edmond 
ile eşinin mezarının bulunduğu Ramat ha-Nadiv arazisi Hristiyan Arap el-Huri ailesinden satın alınmıştır.53 Zikhron 
Ya’akov’un bitişiğinde kurulan yerleşim birimine ise Edmond’un İbranice ismi olan Benjamin’e atfen Binyamine ismi 
verilmiştir.54

Bat Shelomo

Zemarin’in yakınında 1889’da kurulan kolonilerden biri de Salomon’un Kızı anlamına gelen Bat Shelomo’dur. 
Bu köy adını Viyanalı Salomon von Rothschild’in kızı, Baron James de Rothschild’in eşi Betty von Rothschild’den 
almıştır. Burası da şaraplık üzümleriyle meşhurdur.55 Koloniye 1897’de 13 bin şeftali ve bir o kadar zeytin ile 50 bin 
badem ağacı dikilmiştir.56

Câ’ûne (Rosh Pinnah)

Osmanlı belgelerinde Câ’ûne olarak geçen yerleşim birimi İbranî kaynaklarında Rosh Pinnah (Köşe Taşı)  adını 
almıştır. Câ’ûne, Yukarı Galile bölgesindeydi. Câ’ûne, aynı zamanda bu bölgedeki Mahanaim, Mishmar ha-Yarden ve 
Yesud ha-Ma’alah kolonilerinin merkezi olarak tasavvur edilmiştir.57 Burayı Rothschild adına satın alan ve adını de-
ğiştiren Romanyalı Yahudi Moshe David Schub’tur. Rosh Pinnah, İsrail’in kuzeyinde Huleh Vadisi’nin güneyinde Ca-
naan dağları eteğinde 1882’de kurulmuştur. David Shub, 1882’de 1.700 dönüm kadar taşlık araziyi üzerindeki 16 ev 
ile birlikte satın almıştır. Buraya ilk etapta 30 aile yerleştirilmiştir. Edmond James de Rothschild’in vekilleri tarafından 
bu ailelere hane başına ayda 10 frank ödeme yapılıyordu. 1892’de Elie Scheid adına kayıtlı olan kolonide 1 fırın, 36 
ahır, 2 dükkân ve 56 ev bulunuyordu.58 Kolonide kuru tarım yanında ipekböcekçiliği de yapılmaktaydı. Câ’ûne’de 
ham ipek eğiren bir dokuma fabrikası da vardı. Bu fabrikada 1903 yılında 150 kişi çalışıyordu. 1910 yılında Câ’ûne, 
Galile yerleşimleri arasındaki en kalabalık merkez haline gelmiştir. Câ’ûne’nin ilk yöneticilerinden biri de 1885’te 
Ben Schimol idi. Ben Schimol, Mikveh İsrael’deki tarım okulunda çalışırken, Baron tarafından Câ’ûne’ye atanmıştır. 
Câ’ûne’de açılan okulun öğretmeni, yine Mikveh İsrael’den yetişmiş olan Oschri; bahçıvanı ise Deshayes’ti.59 Câ’û-
ne’de inşa edilen binalardan biri de Belarus Yahudisi meşhur Yahudi yazarı Zalman Epstein’in kardeşi Izhac Epstein’e 

49 Shaked Gilboa, “Zikhron Ya’akov”, EJ, XXI, Second Edition, New York 2007, s. 529-530; Theodore Norman, An Outstretched Arm A History 
of the Jewish Colonisation, Routledge&Kegan Paul, London-Boston-Melbourne-Henley 1985, s. 54, 62.

50 Schama, İki Rothschild, s. 134-135, 151-152.
51 Schama, İki Rothschild, s. 121, 133, 136, 172, 189.
52 Gilboa, “Zikhron Ya’akov, s. 529-530.
53 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 64.
54 Schama, İki Rothschild, s. 83.
55 Efrahim Orni, “Bat Shelomo”, EJ, III, Second Edition, New York 2007, s. 214.
56 Schama, İki Rothschild, s. 164.
57 A.g.e., s.164.
58 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 147.
59 Schama, İki Rothschild, s. 96, 111, 115, 124-125, 166, 171, 237, 261; Norman, Jewish Colonisation, s. 54, 62.
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aitti. Izhac Epstein, 1886’da Baron Edmond James de Rothschild’in kolonilerinde tarım eğitimi vermek için Filistin’e 
gelmiştir.60 1949’da belediyeye dönüşen Câ’ûne’nin 2002 yılı nüfusu 2.210’dur.61

Zübeyd (Yesud ha-Ma’allah)

1893 tarihli Baron Edmond’un Galile bölgesindeki arazi listesinde bulunan Zübeyd Çiftliği, Kır’ım, Kabaye 
çiftlikleri ile birlikte Câ’ûne’ye bağlı bir yerleşimdi. Zübeyd arazisi de Elie Scheid adına kayıtlıydı.62 Avneri’ye göre 
Zübeyd arazisi, Filistin’in Mehmet Ali Paşa yönetiminde bulunduğu sırada Mısır’dan gelerek buraya yerleştirilen 
Bedevî ez-Zübeyd Aşireti’nden satın alınmıştır. ez-Zübeyd aşireti, 1858’de çıkarılan Arazi Kanunnâmesi’ne göre bu 
bölgede sahip oldukları arazilerin vergisi vermemek için kendi üzerlerine kaydedilmesinden kaçınmışlardı.63 

Yahudilerce Yesud ha-Ma’allah olarak isimlendirilen Zübeyd kolonisi, 1883’te Polonya Musevilerince kurul-
muştur. Sıtmalı olan bölge, daha sonra Baron Edmond’un himayesine girmiştir.64 1891’de 600 hektarlık arazisi bulu-
nan kolonide 12 aile yaşamaktaydı.65 Bu koloniye ait arazilerin tapu satış işlemleri kanuna aykırı olarak 1892’de Safed 
Naibi’nin oğlu Sait Efendi tarafından yapılmıştır. Bu tarihte Elie Scheid adına kayıtlı olan kolonide 3 ahır, 1 mağaza ve 
23 ev bulunuyordu.66 1890-91’de buraya dut ağaçları dikilmiştir. Dut ağaçlarının plantasyonunu yapan M. Rosen’di. 
Baron burada ipek, çiçekçilik ve parfüm sanayini geliştirmiştir. Zübeyd’te üretilen parfümlerden birkaç şişe Filistin’i 
ziyaret eden Alman İmparatoruna hediye edilmiştir.67 Koloninin arazisi ‘Alma, Rihaniye, Marute (Marutieh), Dellata 
arazilerinin birleşimiyle daha da genişletilmiş, 1900 yılında koloniye ait arazi miktarı 11.325 dönüme ulaşmıştır.68 

Günümüzde belediye statüsünde bulunan Yesud ha-Ma’allah’ın 2002 yılı nüfusu 1.160 kişidir.69

Cisr-i Benân (Mishmar ha-Yarden)

Osmanlı belgelerinde Cisr-i Benân arazisi, şeklinde geçen koloninin İbranicesi Mishmar ha-Yarden’dir. Kelime 
anlamı Ürdün’ün Koruyucusu demektir. Galile bölgesinde Ürdün Nehri’nin kenarında, İsrail’in kuzeyindedir. Burayı 
ilk önce 1884’te Amerikan Yahudileri, 1890’da ise Baron Edmond Rothschild’in desteğiyle Rusya’dan gelen Siyon 
Aşıkları grubu satın almıştır. 1890 yılında70 kolonide 20 aile 300 hektarlık bir arazide tarımla uğraşıyordu. Tapu 
kaydına göre koloninin 2.500 dönümlük arazisi önce 1883’te Simon Jourdain’e daha sonra da Nathan Nersis’e aitti.  
1891’deki yöneticisi Romanyalı Yahudi Moshe David Schub’tu. 1895’ten sonraki yöneticisi ise Kalvaryski’ydi. Kolo-
nide 1896’da 13 aile,71 1900’de ise 18 hane ve 20 aile bulunuyordu.72 2002 yılında nüfusu 364’tür.73

Mulabbis (Petah Tikvah)

1893’te 14 bin dönüm arazi ile 60 aileyi barındıran ve Osmanlı belgelerinde Mulabbis olarak anılan bu koloni, 
Tel Aviv’in 12 km doğusunda bulunan Petah Tikvah’tır. İbranice Umut Kapısı demektir. Koloni, 1878’de Yarkon Neh-
ri yanındaki Mulabbis adlı Arap köyünden satın alınan 3.400 dönümlük sıtmalı arazi üzerine kurulmuştur. İsrail’de 
kurulan ilk koloni olması bakımından moshavotun annesi olarak nitelendirilmiştir. Kurucuları Joel Moses Salomon, 
David Guttmann ve Yehoshua Stampfer’dir. 1882’de 10 ev ile birlikte 66 nüfusu bulunuyordu. 1887’de74 Edmond, 
Filistin’i ziyaret ettiğinde yaşanılan maddi sıkıntı üzerine burayı himayesine almıştır.  Nüfusu 1891’de 464, 1900’de 
818, 1930’da 8.768, 1939’da 20 bine ulaşmıştır. 1920’de belediye, 1939’da da şehir statüsüne kavuşan Petah Tik-
vah’ın 2002 nüfusu 151 bindir.75 Kolonide kız ve erkek çocuklar için okullar inşa edilmiştir. Ayrıca bir ziraat okulu da 
bulunan koloni, 1913’te Filistin’de en geniş araziye sahip olan yerleşim birimiydi.76 Burada Posta ve Telgraf Nezare-

60 “Epstein, Izhac”, EJ, VI, Second Edition, New York 2007, s. 471.
61 Efraim Orni-Shaked Gilboa, “Rosh Pinnah”, EJ, XVII, Second Edition, New York 2007, s. 466-467.
62 BOA, BEO, No: 204/15282, leff 2, 17 Nisan 1309/29 Nisan 1893.
63 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 188.
64 Efraim Orni-Shaked Gilboa, “Yesud ha-Ma’allah”, EJ, XXI, Second Edition, New York 2007, s. 322.
65 Mordechai Eliav, Britain and The Holy Land 1838-1914,Selected Documents from the British Consulate in Jerusalem, Yad Izhak Ben-Zvi 

Press, Jerusalem 1997, s. 262.
66 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 146-147.
67 Schama, İki Rothschild, s. 171, 172, 209,
68 BOA, ŞD, No: 2292/34.
69 Efraim Orni-Shaked Gilboa, “Yesud ha-Ma’allah”, EJ, XXI, Second Edition, New York 2007, s. 322.
70 Eliav, Britain and The Holy Land, s. 262.
71 Norman, Jewish Colonisation, s. 59.
72 BOA, ŞD, No: 2292/34.
73 Efraim Orni, “Mishmar ha-Yarden”, EJ, XIV, Second Edition, New York 2007, s. 317; Schama, İki Rothschild, s. 262; Norman, Jewish Colo-

nisation, s. 55, 59.
74 Schama, İki Rothschild, s. 150.
75 Shlomo Hasson-Shaked Gilboa, “Petah Tikvah”, EJ, XVI, Second Edition, New York 2007, s. 14-15; Eliav, Britain and The Holy Land, s. 262; 

Norman, Jewish Colonisation, s. 55.
76 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 181.
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ti’ne bağlı bir posta şubesi de kurulmuştur.77

Kasdiniyye (Kastinya/Be’er Taviyyah)

1886’da 13 bin dönüm arazi ile 30 ailenin yerleştirildiği Kasdiniyye’nin İbranice adı Kastinya’dır. 1886’da köy 
Elie Schied adına kayıtlıydı. Kastinya, Aşkelon ile Gazze arasındadır.78 Baron Edmond, 1887’de Filistin’e geldiğinde 
vekili Ossowetzky aracılığı ile 7 bin dönüm daha arazi satın alarak hemen bitişiğine Be’er Taviyyah adlı koloniyi 
kurmuştur.79 Bundan sonra Kasdiniyye adı da Be’er Taviyyah (Tobiah) olarak anılmaya başlanmıştır.80 

Şefeya (Meir Shefeya/Shefeyah/Shfeia)

Zikron Ya’akov’un (Zemarin) kuzeyindedir. Buradaki Rothschild arazisi Michel Erlanger ile Nissim Behar adına 
kayıtlıydı. 1892’de Baron Edmond tarafından kurulmuştur. Şefeya’ya Zikhron Ya’akov’daki (Zemarin) yerleşimci-
lerin çocuklarının eğitimi için bir tarım okulu açılmış, çiftlik evleri inşa edilmiştir. 1904’te Kishinev pogromundan 
kaçan Israel Belkind tarafından buraya bir yurt yapılmıştır.81  Yapılan harcamalarla koloni o kadar güzelleşmişti ki Elie 
Scheid, Şefeya için karasal cennet tabirini kullanmaktan çekinmemiştir.82 

Yukarıdaki belgede adı geçen Samuel Hirsch,  Baron Edmond James de Rothschild’in vekiliydi ve aynı zaman-
dan Filistin’de ilk kurulan koloni olan Mikveh İsrael’deki Tarım Okulu’nun da müdürüydü. Samuel Hirsch, Filistin’e 
kaçak yollardan gelen Yahudileri, kolonilere yerleştiriyordu. Bu amaçla ilk önce Mikveh İsrael’deki Tarım Okulu’na 
100 kişi yerleştirmiştir. Yerleşimciler, başta Yafa’da Türk makamları tarafından tutuklanmışlarsa da sonradan Samuel 
Hirsch’in girişimleriyle serbest bırakılmıştır.83

Yukarıda isimlerini verdiğimiz kolonilerdeki arazilerin tapuları, Baron Edmond James de Rothschild üzerine 
kayıtlıdır ve Kasım 1893 tarihlidir.84  Osmanlı Devleti, kolonilerin siyasi maksatlarla kurulduğunu düşünmektedir. Ba-
ron Rothschild’in vekili Elie Scheid, müvekkilinin insani amaçlarla bu işle ilgilendiğini iddia etmektedir. Yukarıdaki 
dilekçedeki bilgilerden anlaşıldığına göre,  Rothschildler, Filistin’in stratejik önemi haiz bölgelerinden, 1882 yılından 
itibaren 80 bin dönüme yakın bir miktarda arazi satın almış görünmektedirler. Yani bir başka deyişle Baron Ed-
mond’un Filistin’de arazi satın alması, İmparatorluğun malî iflasının en büyük dönüm noktalarından biri olan Düyun-ı 
Umumiye İdaresi’nin kurulmasından hemen bir yıl sonradır. Dilekçede belirtilen rakamlara göre, bu arazilere 400’ü 
aşkın aile iskân edilmiştir. Arazi alınan yerler, Akkâ Sancağı’na bağlı Hayfa Kaymakamlığı dahilindeki Zemarin 
(Zikhron Ya’akov) başta olmak üzere bazı köylerdir. Akkâ Sancağı ve Hayfa Kazası, Filistin bölgesinin Akdeniz’e açı-
lan başlıca liman şehridir. Buralar, Michel Erlanger, Samuel Hirsch, Elie Scheid ve Nissim Behar adlarına alınmıştır. 

Yine Akkâ Sancağı’na bağlı, Safed Kaymakamlığı bölgesinde Câ’ûne (Jâ’ûna/Rosh Pinnah) başta olmak üzere, 
birçok köyde geniş arazi alımları olmuştur. Buraları da Elie Scheid üzerine kayıtlıdır. Kudüs Sancağı’na bağlı, Yafa 
Kaymakamlığı bölgesinde Mulabbis Çiftliği, ‘Uyun el-Kara (Rishon le-Zion), Ekron el-Betty (Mazkeret Batya)  de-
nilen mevkideki toprakları da Rothschild vekilleri satın almışlardır. Arazinin kayıtları Erlanger, Salomon ve Y. M. 
Pines ve Samuel Hirsch üzerindedir. Gazze bölgesinde Kasdiniyye (Kastinya/Be’er Taviyyah) mevkiinde de kayıtları 
Qara ve Scheid üzerinde olan pek çok arazi Rothschildler tarafından satın alınmış görünmektedir. Yeni devletin inşası, 
yukarıda sözü edilen mahallerden başlayacaktır. 

Rothschild’in vekili, bu arazilerde bulunan çiftliklerdeki, Rothschildlerin tayin ettiği sorumlulara karşı Kudüs 
Mutasarrıfı İbrahim Hakkı Paşa ile Beyrut Valisi Halil Halit Bey’in daima zorluklar çıkardığını söyleyerek, Hükümete 
şikâyette bulunmaktadır. Vekil, Baron’un yeniden arazi satın almak niyeti olmadığını da dilekçesinde beyan etmek-
tedir. 

Tevfik Efendi ve Arkadaşlarının İhbar Mektubu

Liderliğini Baron Rothschild’in yaptığı örgütler, Filistin’de Musevilerin iskân edilmesini sağlamak için her türlü 
yola başvurmaktadır. Bu yollardan en etkili olanı ise hiç şüphe yok ki rüşvetti. Rüşvet, yerel idare ile olan sorunların 
halledilmesinde en büyük araç olmuştur. Belgelerden anlaşıldığı üzere Filistin’de nüfus memurundan, mutasarrıfa 

77 Kemal Giray, Filistin’de Osmanlı Postaları 1840-1918, II, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yay., İstanbul 2007, s. 128-129.
78 Schama, İki Rothschild, s. 162.
79 Schama, İki Rothschild, s. 146, 149.
80 Gordon, “Ekron”, s. 167; Druck, Baron Edmond Rothschild, s. 114.
81 Efraim Orni-Shaked Gilboa, “Me’ir Shefeyah”, EJ, XIII, Second Edition, New York 2007, s. 788.
82 Schama, İki Rothschild, s. 164.
83 Schama, İki Rothschild, s. 98, 113; Druck, Baron Edmond Rothschild, s. 46.
84 BOA, ŞD, No: 2292/34.
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kadar rüşvet yaygınlaşmıştır. 
Filistin’de merkezden gelen emirlere rağmen Baron Edmond James de Rothschild başta olmak üzere Yahudi 

derneklerine arazi satışlarının yapılması devam etmiştir. Bu satışlarda verilen rüşveti ise Edmond’un vekilleri orga-
nize ediyordu. Rothschild’in vekilleri aynı zamanda rüşvet verdikleri memurların ayrıntılı listesini de tutuyorlardı.85 

Bu vekiller her fırsatta Türk ve Araplarla iyi ilişkiler kurmaktan asla kaçınmamıştır. Kalvaryski’nin yazışmalarında 
bu tür fırsatlar gayet net açıklanmıştır. O’na göre Türklerin yönetimindeki bahşiş adı altındaki rüşvet kavramı, iş 
dünyasındaki altın tokalaşmalardan farklı değildi. Vergi memurlarının, polislerin hatta yargıçların bile son derece 
düşük maaşla çalıştığı İmparatorlukta bahşiş, yetkililerle olan ilişkileri, gereksiz sürtüşmelerden koruyan bir araçtı. 
Baron Edmond Rothschild’in Vekili Kalvaryski’nin hesap defterinde bu tür bahşişler şöyle yer tutmuştu: Kadıya bir 
küheylan, Kadının ev hizmetçilerinin maaşları, Taberiye Kaymakamına halılar, perdeler… Kalvaryski’ye göre bu tür 
harcamaların hepsi halkla ilişkiler gideriydi. Sosyal nezakete oldukça özen gösteren Kalvaryski, Taberiye Kayma-
kamının kızının düğününe gidiyor, Hayfa Kaymakamı ile yemek yiyor, otomobilini Safed Kaymakamının hizmetine 
veriyordu.86 1902-1904 yılları arasında Kudüs Mutasarrıflığı yapan Osman Kâzım Bey’in aldığı 42 kalem rüşvet, 16 
Temmuz 1903’te Kudüs Kumandanlığı tarafından bir tutanakla tespit edilmiştir. Buna göre Osman Kâzım Bey’in 42 
kalem halinde aldığı rüşvetin toplamı 11.530 liraydı. Bunun 3.050 lirasını ise Yahudilerden almıştır.87 

Öte yandan, Osmanlı yönetimi de kontrolü sağlamak için çaba göstermektedir. Bölgede bulunan bir kısım me-
murların bu yasakları nasıl etkisiz hale getirdiklerini, Akkâ Sancağı Eski Müdde-i Umumi Muavini Nabluslu Mehmet 
Tevfik Efendi ve arkadaşları Belka Sancağı Reji Eski Müdürü Hayfalı Sait Mehmet ve Belka dahilinde Şa’raviyye-i 
Şarkiyye Nahiyesi Eski Müdürü Beyrutlu Suphi tarafından kaleme alınan, ihbar mektubundan öğreniyoruz. 15 Ağus-
tos 1893 tarihli mektup, doğrudan Padişah’a gönderilmiştir ve şu iddiada bulunulmaktadır:

Akkâ Mutasarrıfı Sadık Paşa, Hayfa Kaymakamı Mustafa Efendi, Akkâ Müftüsü Ali Efendi, Hayfa Belediye 
Başkanı Mustafa Efendi ve Hayfa İdare Meclisi Azası Necip Efendi, iskânı yasak olmasına rağmen Rus ve Romanyalı 
140 Yahudi ailesini 1890 yılında rüşvetle Hayfa’ya kabul etmişlerdir. Mutasarrıf Sadık Paşa’nın biraderi ise Adana 
eski Valisi Şakir Paşa’dır. Akkâ Müftüsü Ali Efendi, Şakir Paşa’nın adamıdır. Oldukça ayrıntılı olan bu mektupta 
yukarıda ismi verilen idareciler Cebel-i Lübnan ahalisinden Selim Nasrullah el-Huri’nin arazisini 18 bin liraya Yahu-
dilere satmışlar, bu iş için ise 2 bin lira rüşvet almışlardır. Arazi satışı yapıldıktan sonra geceleyin Hayfa Polislerinden 
Aziz ve Hayfa Zabıta Memuru Yüzbaşı Ali Beylerin nezaretinde Hayfa limanında vapurda bekleyen Yahudiler sahi-
le çıkarılmıştır. Bunlara eski tarihli ruhsatnameler verilerek güya bunlar bölgenin eski halkındanmış gibi muamele 
yapılmıştır. 140 aile, nüfusa kayd edilmeden Taberiye ve Safed’te doğmuş gibi gösterilmiş, tezkere-i Osmaniyeleri 
verilerek nüfusa kaydedilmişlerdir. Bunların muktedirlerinden işlemler için birer beyaz Mecidiye alınmıştır. Böylece 
ecnebî ve kaçak olarak Hayfa’ya gelen Yahudiler, ahali-i kadîme hükmüne girmiştir. Ne zaman Hayfa’ya bir vapur 
gelse bu işlemler tekerrür etmektedir. Rothschildlerin elinde bulunan Zemarin (Zikhron Ya’akov) köyünün asıl sahibi 
ise mirasçısı olmadan ölen biriydi. Ne yapıldıysa bu köy de Yahudilere satıldı. Zemarin’in (Zikhron Ya’akov) etrafın-
daki Şefeya (Meir Shefeya), Ümmüttut (Ummelzouth/Umm el-Zout) ve Ümmülcemel köyleri de Zemarin’e (Zikhron 
Ya’akov) ilhak edildi. Bu köylerdeki 2-3 bin kuruşluk harap araziler Sadık Paşa tarafından 2 bin lira karşılığında 
Yahudilere satıldı. Böylece Yahudilerin satın aldığı arazilerin sınırı, Haşmüzzerka’daki arazi-i Seniyye’ye dayanmıştı. 
Hayfa Belediye Başkanı Mustafa Efendi ile İdare Meclisi Azası Necip Efendi ise Yahudiler dışında Alman, Fransız ve 
İngiliz rahiplerine de arazi satıyordu.88 

Bu şekilde nüfus kayıtlarında rüşvet karşılığında tahrifat yaparak, bölgeye gelen muhacir Musevileri, yerli halk-
mış gibi gösterenlerden biri Safed Kazası Nüfus Memuru Zeki Efendi’ydi. Yine Gazze Mal Müdürü Mahmut Efendi, 
Kudüs Başkomiseri Süleyman Efendi, Kudüs Mutasarrıfı İbrahim Hakkı Paşa, Osman Kâzım Bey, Yafa Kaymakamı 
Musa Kazım Efendi Yahudilere toprak satışına yardım eden, kaçak yollardan gelen yerleşimcileri rüşvetle Filistin’e 
sokanların sadece birkaçıdır.89 Bu dönemde Kudüs Mutasarrıflığı’nda bulunan Tevfik [Biren], hatıralarında memurla-
rın rüşvet aldığını kabul etmektedir.90 

Mehmet Tevfik Efendi ve arkadaşlarının ihbar mektubunu gören Sultan II. Abdülhamid, Rusya’dan gelen 140 

85 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 132.
86 Schama, İki Rothschild, s. 267-268, 343.
87 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 140-145.
88 Brahim Bouazi, 19. Yüzyılda Filistin’de Arazi Satışları, (Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilimdalı, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi), İstanbul 2011, s. 194-198; Erkan, Osmanlıların Son Döneminde, s. 133-165; Serbestoğlu, age, s. 224-225;  Tellioğlu, Filistin’e 
Musevi Göçü, s. 139; Osmanlı Belgelerinde Filistin, s. 269-272.

89 Ayrıntılı bilgi için bkz. Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 120, 122, 137-145.
90 [Tevfik Biren], Bürokrat Tevfik Biren’in II. Abdülhamid, Meşrutiyet ve Mütareke Hatıraları, (Haz. Fatma Reza Hürmen), Pınar Yay., İstanbul 

2006, s. 124.
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hane Musevi’nin yasak olduğu halde, Hayfa’da topluca iskân olunduklarını ve Yahudilerden oluşan büyük ölçekli 
köylerin kurulduğunu haber aldığını söyleyerek, Sadrazam Cevat Paşa’ya bunun doğruluğunu sormuştur. Yine Sultan, 
ihbarı yapanlardan eski Akkâ Müdde-i Umumisi Tevfik Efendi’nin Ba’albek, Bekaülaziz yahut Akkâ Mutasarrıflı-
ğı’na atanması için dilekçesi olduğunu da ilave ederek, hakkında tahkikât yapılmasını istemiştir. Sadrazam, Beyrut 
Vilâyeti nezdinde girişimlerde bulunduktan sonra, 5 Eylül 1893’te hazırladığı cevabı Saray’a göndermiştir.91 Beyrut 
Valisi Halil Halit Beydir. O’nun söylediğine göre Hayfa Kazası’nda, Yahudilerin iskân edildiği arazinin büyük kısmı, 
Rothschildlere aittir. Başka bir Yahudi’ye ait, küçük bir arazi daha vardır. 1882 tarihinden beri, Rothschildlerin ara-
zisinde yaklaşık olarak 200 nüfus iskân edilmiş olup, toplamı 1.400’den ibarettir ve ehemmiyetsizdirler. Hem ihbarcı 
Tevfik Efendi, rüşvet almaktan mahkûm olmuştur. Vali, Filistin’e Musevi muhacereti konusundaki yazışmalarda sıkça 
kullanılmaya başlayan ve tekerleme haline dönüşen şu ifadeyi kullanmayı da ihmal etmemiştir. Yahudi muhacereti, 
gelecekte mahzurlu olabileceği için her türlü tedbir alınmaktadır.

İstanbul’daki yöneticiler için tatmin edici olan bu cevaba, Sultan II. Abdülhamid hiç ehemmiyet vermemiştir. 
Nitekim Sadrazam ve Yaver-i Ekrem Cevat Paşa’nın bu cevapları Saray’a göndermesinden sonra Sadrazam’ın cevabı, 
Sultan tarafından tatmin edici bulunmamıştır. Padişah, yasaklara rağmen Hayfa’da Musevi köylerinin oluşturulması-
nın sebebini anlamak istemektedir. Bu yüzden, meselenin önünü almak için Meclis-i Vükelâ’da konunun görüşülme-
sini salık vermiştir. 92

Nihayet, birçok yazışmadan sonra birçok şeyin, Filistin ve Suriye’deki Osmanlı idarecilerinin kontrolünde olma-
dığı anlaşılmış, buralardaki Musevilerin gerçeğe yakın bir görüntüsü ortaya çıkmaya başlamıştır. Kudüs Mutasarrıflı-
ğı’nın tespitine göre; Yafa Kazası’nda, Museviler ellerine geçirdikleri arazilere ruhsatsız olarak ev, dükkân, fırın, ma-
ğaza ve mabet gibi 148 parça bina inşa etmişlerdir. Mabedler, Rothschildler tarafından inşa ettirilmiştir. Diğer yerlerde 
yaptırılan büyük binalar da ruhsatsızdır. Museviler, gece-gündüz bina inşaatına devam etmektedirler. Museviler, yeni 
muhacir getirmeyeceklerine ve iskân etmeyeceklerine dair verdikleri taahhüdü tutmamaktadırlar. Padişah iradesiyle, 
Musevi göçü yasaklanıncaya kadar bölgeye gelen muhacir sayısı 40 bini aşkındır. Yasaktan sonra gelenlerin mevcudu 
da idarecilerin söylediği gibi, üç-dört yüz aileden ibaret değildir. Musevilerin organizasyonunu, Rothschildlerin vekil-
leri yapmaktadırlar. Filistin’e eskiden yerleşmiş Museviler, yasakları hükümsüz bırakmak istemektedirler. Bu meyân-
da, yabancı Musevileri bölgeye yerleştirmektedirler. Muvazaa ile arazi ve emlâk edinmekte ve bunları muhacirlerin 
iskânına açmaktadırlar. Kolonizasyonun finansı, Rothschildler tarafından yerine getirilmektedir. Bir yandan da Rusya 
Musevileri, örgütlerin kontrolünde olarak, gizlice buralara gönderilmektedir. Bu faaliyetlerin önünün alınabilmesi 
için, muhacir Musevilerin kabul edilmemesi ve durumun, derhal telgrafla Hükümete bildirilmesi gerekmektedir. Suri-
ye ve Filistin bölgesindeki yetkililerin, verilen kararlara harfiyen uymaları da sağlanmalıdır.93

Belgelerden anlaşılıyor ki; Saray, Sadrazam, Dahiliye, Hariciye Nazırları, Suriye ve Filistin bölgesindeki vali-
ler, mutasarrıflar Musevilerin planlı, programlı hareketlerinin ileride yaratacağı tehlikelerin farkındadırlar. Fakat öte 
yandan, muhacir Museviler tarafından her gün yeni evler, büyük binalar, değirmenler, fabrikalar inşa edilmekte, Doğu 
Avrupa ve Rusya’dan gelenlerin sayısı hızla artmaktadır. Bu büyük ve kapsamlı hareketi, her açıdan organize eden 
Rothschild Ailesi de bölgeden çok büyük ölçekte arazi alımı faaliyetlerini sürdürmektedir. Yabancıların toprak almala-
rına bir mani olmamakla beraber, buralara muhacir Musevi yerleştirmek yasaktır. Buna rağmen bilhassa Rothschildler 
arazi edinme hususunda ısrarlı davranmaktadırlar. Çünkü Rothschild arazileri, Musevi örgütlerinin kullandığı çeşitli 
yöntemlerle, Filistin’e sokulan muhacir Musevilerce iskân olunmaktadır. 

Yukarıda listesi verilen köylerden başka Rothschild Ailesi, tüm yasaklamalara rağmen arazi alımlarına devam 
etmişlerdir. Satın aldıkları araziler, Yahudi iskânına yönelik büyük ölçekli olanlardı. Rothschildler, projelerini ger-
çekleştirmek için geniş ve yeknesak arazileri satın almak istiyorlardı. Bu yöntem, hem ileride hedeflenen vatan için 
uygun bir zemin hem de mutasavver vatanın yurttaşları olacak, muhacir Musevilerin iktisadî hayatını geliştirmeleri 
için çok gerekliydi. Bu vâdîde, vekilleri aracılığı ile sistemli bir çalışmayı, çok iyi bildikleri sabırla yürütüyorlardı. 
Önce, hedeflenen bölgede geniş arazilere sahip olanlar tespit ediliyor, sonra arazilerin sahipleri ve bilhassa her zaman 
paraya ihtiyaç duyan varisleri ile irtibat kuruluyordu. Daha önceki sayfalarda sözünü ettiğimiz, Raşit Naşit Paşa’nın 
eşi Esma Hanım bunlardandı. Bunlar arasında en önemlileri Hacı Raşit Naşit Paşa ile Şum’âzâde Ahmet Refik Pa-
şa’nın arazileri en önemlileridir.

91 BOA, Y. A. HUS, No: 279/160.
92 BOA, Y. A. HUS, No: 279/160.
93 BOA, BEO, No: 22/1592, leff 2.
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Hacı Raşit Naşit Paşa’nın ‘Atlit Arazisinin Alınması

Rothschildler, 1893 yılında Akkâ civarındaki ‘Atlit Köyü arazisini satın almak için teşebbüse geçmişler ve Def-
ter-i Hakanî Nezareti’ndeki işlemleri de büyük ölçüde tamamlamışlardır. Bu halde iken satış işlemi, Hükümet tarafın-
dan haber alınmış ve araziye ilişkin araştırma başlatılmıştır. Rothschildlere araziyi satmaya çalışan Kastamonu, Aydın, 
Hicaz, Cezayir-i Bahr-i Sefid, Suriye ve Ankara valiliklerinde bulunmuş olan, Mustafa Reşit Paşa’nın himayesinde 
yetişmiş Hacı Raşit Naşit Paşa’nın (ö. 1888) varisleriydi. Aslında Baron Edmond James de Rothschild, vekili Elie 
Scheid’e, paşaların satmak istediği arazileri incelemesi için 1891 yazında talimat vermişti.94 ‘Atlit köyünde bulunan 
arazi, 1890’lı yılların başında Raşit Naşit Paşa’nın eşinden 15 bin sterlin karşılığında satın alınmıştır. Burada ilk önce 
Arap yarıcılar çalıştırılmıştır. ‘Atlit’te bulunan Rothschild kolonisi, 1900 yılında Ein Hod olarak adlandırılmıştır. Ara-
zi satın alındıktan sonra 1901’de buraya Zikhron Ya’akov’dan 10 çiftçi yerleştirilmiştir.95

Fakat satılmakta olan arazide, kadîm bir kalenin de bulunması hasebiyle konu, Seraskerlik makamına ulaştırıl-
mıştır. Asar-ı atikadan olan eserler için, zaten bir hükümdar iradesi vardır. Buna göre, buraları hiç kimsenin tasarru-
funda olamazdı. Seraskerlik, kalenin cihet-i askeriyeye terk edilmesi fikrindedir. Nitekim Akkâ Redif Fırkası’nı devr 
ve teftişle görevli bulunan, Erkan-ı Harbiye Binbaşısı İsmail Bey tetkik için sözü edilen bölgeye gönderilir. İsmail 
Bey tarafından bir rapor hazırlanarak, Seraskerliğe verilir. 18 Aralık 1893 tarihli, söz konusu rapora göre; Raşit Naşit 
Paşa vereselerinin satmak istediği ‘Atlit köyü; kuzey, güney ve batı tarafından denizle çevrilidir. Hayfa Kaza merkezi 
ile Tanturah Köyü arasındadır. Doğusunda karaya bağlantılı bir yarımada bulunmaktadır. Kale ve köy taş yığınından 
ibaret gibi görünmektedir. Yerin altında, 6 adet mahzen vardır. 220 metre uzunluğunda kısmen harap bir sur duvarı, 
denizle huduttur. Raşit Naşit Paşa’nın arazisinde bulunan 18 haneden, 14’ü mahzenler üzerine bina edilmiştir ve 
mahzenlerden birisi, zahire ambarı olarak kullanılmaktadır. Binbaşı İsmail Bey’e göre, kayalıkları tesviye ve ıslah ile 
bir köy teşkil edilmek istenmektedir. Şarap imali için bağcılık yapılacak ve mahzenler de depo olarak kullanılacaktır. 
Köyün ileri gelenleri, Rothschildlerin adamlarıdır.96 

Yine rapora göre; ‘Atlit Köyü’nde 60 hane mevcuttur. Erkek nüfus, 30 kadardır. 60 hanenin, 18’i Hacı Raşit Naşit 
Paşa’ya aittir. Köy, 4 bin dönüm bir araziyi kapsamaktadır. Sultan Abdülmecid zamanında yapılan, uzunluğu 35 metre, 
genişliği 4 metre boyutlarında bir iskele vardır ve taş döşemesi, araziyi Rothschildlere satan Esma Hanım tarafından 
yaptırılmıştır. Pek çok inşaatın taşları, ‘Atlit köyünden temin edilmiştir. Belgelerden anlaşıldığına göre Hacı Raşit 
Naşit Paşa’nın ‘Atlit Köyü’nde bulunan diğer arazileri de daha sonra Rothschildler tarafından satın alınmıştır.97 Hacı 
Raşit Naşit Paşa’nın varislerinin sattığı kale ve diğer araziler, Rothschildlerden geri alınmaya çalışılmışsa da bunda 
başarılı olunamamıştır.98 Köy ve kale 1903’te tamamen Edmond James de Rothschild’in eline geçmiştir.

Seraskerliğin, Filistin sahilinin ruhu mesabesinde99 ve İngiliz entelijansının Filistin’deki beyni100 olan ‘Atlit Kö-
yü’nü askerlik açısından değerlendirmesi ve köy arazisi içinde bulunan Kalenin koruma altına alınmasına dair yakla-
şımının doğruluğu, Birinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkmıştır. Savaş içerisinde, Osmanlı Ordularına karşı İngiliz 
ve Fransız kuvvetleriyle birlikte hareket eden Aaron Aaronsohn ve kız kardeşi Sarah’ın kurdukları, NİLİ adlı casusluk 
şebekesinin başlıca merkezlerinden biri de ‘Atlit Köyü idi.101 

1900 Yılı Başında Filistin’deki Rothschild Arazileri

Hükümet, Filistin ve Suriye bölgesinde, Yahudi örgütleri tarafından plânlı bir şekilde yapılan arazi alımlarını 
engellemek maksadıyla tedbirler alırken, bir taraftan da daha evvel alınmış olan arazilerin durumunu öğrenmek için 
çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla ilk iş olarak Baron Rothschild’in elinde bulunan tapulu ve tapusuz arazilerin bir 
listesi yapılarak işe başlanmıştır. Bu listelerin ilki 24 Haziran 1898 tarihlidir ve şu şekildedir:102 

94 Schama, İki Rothschild, s. 166.
95 Eliav, Britain and The Holy Land, s. 298.
96 BOA, BEO, No: 346/25906, leff 1.
97 BOA, DH. MKT, No:2205/25.
98 Erkan, Osmanlıların Son Döneminde, s. 143.
99 BOA, ŞD, No: 2292/34.
100 Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, s. 238.
101 Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, s. 238.
102 BOA, ŞD, No: No: 2292/34.
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Tablo I. 24 Haziran 1898 Tarihli Rothschild Arazileri

Esâmi-i Kura Muattal olup Henüz 
Tapuya Rapt Edilmeyen 

Tapuya Rapt Edilib Ahali 
Yedinde Bulunan

Tapuya Rapt Edilib Elyevm Baron 
Rothschild Yedinde Bulunan Yekûn

Nezele [Nezly] 475 723 2.169 3.367

Zemarin [Zikhron Ya’akov] 1.510 - 5.715 7.225

Şefeya [Meir Shefeya] 3.950 - 4.203 8.153

Ümmüttut ve Ümmülcemal 1.835 - 3.270 5.105

Derihem - - 100 100

Tanturah - - 184 184

Yekûn 7.770 723 15.641 24.134

Yukarıdaki liste ve açıklamadan Safed Kazası’nın isimleri belirtilen altı köyde Baron Rothschild’in elinde tuttu-
ğu arazinin miktarı 24.134 dönümdür. Bu miktarın 15.641 dönümü tapulu, 7. 770 dönümü ise tapusuzdur.

Belgede adı geçen Nezele, Zemarin’in güneyinde bulunuyordu. Bu dönemde Zemarin’deki Rothschild kolonisi 
Nezele ve onun bitişindeki Şefeya’yı da içine alarak genişletmiştir. 1884 yılı itibarıyla bu üç birimdeki Rothschild 
arazileri 23 bin dönüme ulaşmıştır. Nezele köyünde bulunan arazilerin neredeyse üçte biri satın alınmıştır. Nezele’ye 
dikilen 10 bin portakal ve 500 limon ağacı Yahudi yerleşimlerinin ilk büyük narenciye fidanlığını oluşturulmuştur. Bu 
fidanlık için 1897’de 40 metrelik bir kuyu açılarak su çıkarılmıştır.103

Bu meyânda Akkâ Mutasarrıflığı görevlileri Mühendis Mehmet, Defter-i Hakanî Memuru Abdullah ve Vergi Me-
muru Mehmet Beyler tarafından yapılan tahkikât sonucunda, Rothschild kolonileri hakkında ilk defa ayrıntılı bir rapor 
hazırlanmıştır. Ayrıntılı olan 20 Kasım 1899 tarihli bu rapora göre, sözü edilen yerlerdeki arazinin niteliği,  sahipleri 
ve yerleşimcilerin durumları vs. şöyle tespit edilmiştir.104

Tablo II. 22 Kasım 1899 Tarihli Rapora Göre Rothschild Arazileri

Esâmi-i Kura Bahçe Tarla Yekûn –Dönüm

Câ’ûne 26 4.425 4.451

Zübeyd 10 2.732 2.742

Aynezzeytun - 5.290 5.290

Kaba’a - 1.210 1.210

Kır’ım 25 713 738

‘Alma - 4.066 4.066

Rihaniye - 1.673 1.673

Marute [Marutieh] - 1.470 1.470

Demute - 132 132

Zahariya - 9.000 9.000

Akibe - 3.000 3.000

Beriya - 5.239 5.239

Magar - 162 162

Ekrad - 54 54

Yekûn 61 39.166 39.227

103 Schama, İki Rothschild, s. 136, 164.
104 BOA, ŞD, No: No: 2292/34, 8 Teşrin-i Sani 1315/20 Kasım 1899.
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Tablo III. 22 Kasım 1899 Tarihli Rapora Göre Rothschild Arazileri

Beyan Bahçe Tarla Yekûn Dönümât 

Baron Rothschild Namına İştira Olunan Arazi 61 16.081 16.142

Fransa Tebaasından Simon Jourdain Namına Ferağ Olunan Arazi İle Arazi-i Muattala - - 5.711 

Bedel-i Misle Tabi Bulunan Arazi-i Muattala - - 12.000

- - - 17.771

- - 17.711 17.711

Scheid Namına Bedelât-ı Misliyesi Alınan Muattal Arazi - 4.000 4.000

Tebaa-i Devlet-i Aliyye’den Musevi Taifesinden Nissim Azar namına ferağı icra kılınan - 1.374 1.374

61 29.166 29.227

Yukarıdaki belgede gördüğümüz ‘Ayn Zeytun Köyü, günümüzde Galile bölgesinde ismini değiştirmeden Ein 
Zeitum olarak adlandırılmaktadır. Burası 1891’de Rusya Minsk’ten gelen bir Siyonist grup tarafından kurulmuştur. 
Buraya zeytin ağaçları ve narenciye dikilmiştir. Tarıma elverişli bir bölge değildi. Romanyalı Yahudi Moshe David 
Schub burada bir süre yöneticilik yapmıştır. Köy, Birinci Dünya Savaşı’ndan önce boşaltılmıştır. 1920’lerden sonra 
buraya göçmen iskân edilmeye çalışıldıysa da verimsiz bir arazisi olması sebebiyle gerçekleşmemiştir. Şimdiki hali 
ormanlıktır.105 

Museviler tarafından alınan Kaba’a arazileri de ‘Ayn Zeytun kolonisine dahil edilmiştir. Kaba’a’daki arazilerin 
bir kısmı Osmanlı ordusunda silahaltında bulunanlara aittir. Bunların arazileri yerel hükümetin düzenlediği sahte 
vekâlet ile 1892’de Baron Edmond’un vekili Simon Jourdain’e satılmıştır.106 ‘Alma ile Marute köylerindeki arazinin 
bin dönümü Câ’ûne’nin genel sorumlusu Yehoshua Ossowetzky tarafından satın alınmıştır.107

Hem yukarıda gösterilen etraflı rapordan hem de özetten Örgütün, projenin gerçekleşmesi için Zemarin ve ci-
varındaki muhacir Musevilere her türlü yolu kullandırdığı anlaşılmaktadır. 1899 yılına gelindiğinde Zemarin’in ilk 
16 yılı Baron Edmond’a 11 milyon franka mâl olmuştur. Yapılan bina ve fabrikalar dışında buraya 50 bin okaliptüs, 
100 bin badem ve 20 bin dut ağacı dikilmiştir. Burası 1898’de 125 yerleşimci evi ve bini aşan nüfusuyla yerleşimciler 
arasında küçük Paris olarak adlandırılmıştır.108 

Yine Uygulanamayan Tedbirler…

Sultan Abdülhamid’in Filistin meselesine ilişkin olarak, 1892 yılından başlayarak gösterdiği kararlılık, yukarıda 
sözü edilen pekçok sebepten ötürü, mücadelede istenilen mesafeyi vermemiştir. 1878 yılından sonra, Filistin’e iskân 
hususunda, çok ciddi kazanımlar elde eden muhacir Musevilerin örgütlerine karşı, daha çok yazışmalarda kalan bir ta-
kım yasaklamalar getirilmektedir. Dahiliye Nezareti’nin bu yoldaki bir yazısı, 2 Eylül 1899 tarihinde Suriye Valisi ve 
Kudüs Mutasarrıfına gönderilmiştir. Muhacir Musevi örgütlerine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan yazıda, 
direktifleri yerine getirmeyen memurlara şiddetli ceza uygulanacağı da ihtar edilmektedir.109

Rothschildlerin Kolonilerine Yeni Bir Tahkik Heyeti Gönderiliyor

Baron Rothschild’in, Filistin’de yasak tanımayan tutumunu tespit etmek için Sultan, bir Heyet oluşturulmasını 
istemiştir. Heyet üyeleri Babıâlî’den, Seraskerlikten ve Defter-i Hakanî Nezareti’nden temin edilecektir.110 Akka’ya 
gelen Heyet, Vergi ve Nüfus dairelerinden ilgili kayıtları111 talep ettikten sonra bir rapor hazırlamıştır. Bu kayıtların 

105 Efraim Orni- Shaked Gilboa, “Ein Zeitim”, EJ, VI, Second Edition, New York 2007, s. 264.
106 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 131.
107 Schama, İki Rothschild, s. 164.
108 Schama, İki Rothschild, s. 200, 207.
109 BOA, DH. MKT, No: 2242/15.
110 BOA, DH. MKT, No:2315/68.
111 BOA, ŞD, No: 2292/34.
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incelenmesiyle Filistin’deki Rothschild arazilerinin gerçeğe yakın görüntüsü ortaya çıkmaya başlamıştır. Filistin’deki 
teftişini bitiren Heyet, 21 Temmuz 1900 tarihli raporunu Dahiliye Nezareti’ne göndermiştir. Bilhassa Rothschildlerin 
ve Örgütünün, Filistin’deki etkinliklerini göstermesi bakımından önemi haiz olan raporda şunlar söylenmektedir:

Hayfa Kazası dahilinde Baron Rothschild’e 22.000 dönümden fazla arazi tefviz edilmemesi ve tasarruf eyleye-
ceği mahalde 130’dan fazla hane yaptırılmaması karar-ı kati iktizasından iken mumaileyhin Kaza-i mezkûrda şimdiye 
kadar mikdar-ı muayyenden ziyade hane inşa ve o nisbette muhacirîn-i memnû’a iskân ettiği ve elan inşaatda bulun-
duğu anlaşılmasına binaen mumaileyhin taht-ı tasarrufundaki arazinin tahdidi zımnında mukaddema izâm olunan 
memurîn tarafından fazla olacağı gösterilen arazi hakkında tedkikât-ı mütememmime-i sahiha icrası için ba-İrade-i 
Seniyye-i Cenâb-ı Hilâfetpenâhî memuren tayin olduğumuz cihetle ol-bâbdaki evâmir-i âlîyye suretleri bilistizah ma-
hall-i memuriyet-i çâkerânemize azimet olundu.

Makam-ı Celil-i Sadaretuzma’nın 52 numrolu ve 3 Ağustos 1315 [15 Ağustos 1899] tarihli Beyrut Vilâyeti alîy-
yesine tasdir ve irsal buyrulan emirnâme-i samisinde Baron Rothschild’in Kaza-i mezkûr dahilinde hilâf-ı memnû’iyet 
olarak 1.851 dönüm fazla arazi tefevvuz ve mikdar-ı muayyenden ziyade hane inşa ve o mikdar muhacirîn-i memnû’a 
iskân ettiği gibi bir taraftan da gerek tevsian ve gerek münferiden inşaata devam edilmekte olduğundan 21 Cemazi-
yelevvel 1311 [30 Kasım 1893] tarihinde makam-ı âlî-i Nezaretpenâhîlerinden Beyrut Vilâyeti’ne tebliğ buyrulduğu 
vech üzere birçok muhacirîn-i Museviye Suriye ve Beyrut ve Kudüs cihetlerine giderek orada tavattun eyleyen ile 
tebaa-i ecnebîyeden olan hemmezheplerini peyderpey oralara celp ve iskân ettikleri cihetle atîyen bundan bir mahzûr 
tevellüdüne mahal bırakmamak üzere muhacirîn-i Museviye’nin kabul ve iskânları ve yerli ve ecnebî Musevilerin 
oralarda emlâk ve arazi tefevvüz hususunda evvelce ba-İrade-i Seniyye-i Cenâb-ı Hilâfetpenâhî ittihaz olunan mem-
nû’iyet-i katiyenin muhafazası ve Baron Rothschild’in mikdar-ı muayyenden ziyade arazi ve emlâk tasarruf etmesine 
kasten müsamahada bulunan memurînin mücâzât-ı kanuniyeye çarpılması ve Rothschild namına iştirâ edilen arazinin 
dönüm ve mevkilerini ve bunlarda sakin familyaların adedini mübeyyen vekili tarafından verilen pusulada muharrer 
mikdardan ziyade arazi tefevvüz ve hane inşa ve Musevi iskân etmeyeceğini ifade ve temin etmiş olduğu cihetle şu 
taahhüdünün muhafazası müttehim ve lehinde fazla olan arazi ve mesakini bunları iştirâdan memnû’ olmayan eşhâs-ı 
saireye nihayet bir sene zarfında füruht etmediği ve nüfus-ı zaide kezalik müddet-i mezkûre içinde oradan çıka-
rılmadığı takdirde muamele-i kanuniye icra olunacağının Baron Rothschild’in vekillerine suret-i katiyede tefhimle 
mukarrerât-ı vakanın tatbik ve muhafaza-i ahkâmında zerreten mütekasül ve tesahülleri görülür ise haklarında kanu-
nun tayin ettiği mücâzâtın eşedd-i ihtiyar ve icra olunacağının merkez ve mülhakat-ı vilâyetçe icab eden memurlara 
ekiden ve şediden tekrar tebliğiyle bu bâbda cüzi bir kusuru görülen olursa igmâz edilmeyip usulü dairesinde hemen 
işten el çektirilerek taht-ı muhakemeye alınması lâzım geleceği emr ü irade buyrulmuş ve Makam-ı Nezaret-i celîle-i 
asâfânelerinin salifüzzikr 187 numro ve 21 Cemaziyelevvel 1311 ve 18 Teşrin-i Sani 1309 [30 Kasım 1893] tarihli 
emirnâme-i âlîyyesinde ba-İrade-i Seniyye Hazret-i Şehinşahi ittihaz edilen memnû’iyeti evvelce oralara yerleşmiş 
olan Museviler neticesiz bırakmağa her suretle teşebbüs ederek bilmuvazaa arazi ve emlâk mübaya’asıyla bunları 
muhacirîn iskânına tahsis ettikleri ve yerli ve ecnebî taife-i Museviye’ye her ne nam ile olursa olsun köylerde hiçbir 
suretle emlâk teferru’ ettirilmeyip zaten almış oldukları emlâk ve arazinin dahi muamele-i bey’ ve ferağının icra ve 
ilm ü haberinin ita olunmaması 23 Kanun-ı Evvel 1308 [4 Ocak 1893] tarihinde Beyrut Vilâyeti alîyyesiyle Defter-i 
Hakanî Nezareti celîlesine ve Suriye ve Kudüs Vilâyet ve Mutasarrıflığı’na tebliğ buyurulan karar iktizasından olduğu 
halde ahiren bazı sefaret-i ecnebîye tarafından itirazât dermiyân edilmesine binaen Musevilerin Memâlik-i Şahane’ye 
hicret ve oralarda tavattun ve arazi mübaya’a etmeleri hakkında ba-İrade-i Seniyye-i Cenâb-ı Padişahî müttehaz olan 
memnû’iyetin tamamî-i muhafazasına dikkat ve itina olunup ancak oralarda evvelden beri ikamet edip muhaceretleri 
memnû’ Museviler adadına dahil bulunmadığını mübeyyen mensup olduğu devlet konsolosu tarafından ita ve Hükü-
met-i mahalliyece tasdik olunmuş bir şehadetnâme ibraz eden ve bundan maada iştirâ edeceği şey dahil-i şehirde ise 
bunlara o nevi Musevilerin ikametine müsaade etmeyeceğine ve haric-i şehirde ise orada Musevi muhacir ve mülteci-
lerini yerleştirmeyeceğine dair taahhüdü havi bir beyannâme veren Musevilerin emlâk iştirâ edebilmelerine mümanat 
olunmaması emr-u işâr buyrulmuştur.

Bu bâbdaki tahkikât-ı lâzımeye girişildikte Hayfa Tapu Kalemi’nden ihrac olunan defter mucibince Nezele, Ze-
marin, Şefeya, Ümmüttut  ve Ümmülcemal, Deyrülhime, Tanturah Karyelerinin havi olduğu 24.134 buçuk dönümden 
Nezele Karyesi dahilinde ahali-i kadîmesi yedinde bulunan 723 dönüm bi’t-tenezzül mütebaki 23.411 buçuk dönüm 
olduğu ve Kaza-i mezkûr Vergi Kalemi’nden çıkarılan varakada 173 hane, 1 hamam, 9 dükkân, 1 lokanta, 2 mekteb, 
1 sabunhane, 3 mağaza, 8 ahır, 3 fırın, 1 eczane, 1 şaraphane, 1 değirmen, 1 cam fabrikası, 1 samanlık, 1 su fabrikası 
muharrer bulunduğunu ve Nüfus Kalemi’nden ihrac edilen derkenarda Şefeya ve Ümmüttut ve Tanturah Karyeleri 
nüfusunun hîn-i tahririnde ehli-i İslam’dan yerli ahalisi yazılıp oralarda kuyûdâtça taife-i Museviye’den hiçbir ferd 
sakin olmadığı ve el-yevm Zemarin Karyesi’nde sakin Musevilerin 1301 [1885] senesi tahrir-i nüfusunda 72 hanede 
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311 nefer zükur ve inasın tabiiyet-i Osmaniye’ye dehaletle nüfusları kayd ve tescil edilmiş ve 1309 [1893] senesinde 
Makam-ı Nezaret-i celîle-i asâfânelerinin 7 Temmuz 1309 [19 Temmuz 1893] tarih ve 86 numrolu emirnâmesine 
istinaden karye-i mezbûrede sakin bulunan 133 neferin tabiiyet-i ecnebîyeyi terk ile tebaa-i Osmaniye’ye müced-
deden dahil-i kayd edildikleri gerek bunların ve gerek 1301 [1885] senesinde nüfusları tahrir olunanların mecmuu 
nüfusları 508 zükur ve inasa baliğ ve ahiren tenakih ve tenasül sebebiyle vuku’bulan tevellüdât suretiyle kayd olunan 
ve mecmu’u nüfuslarından diyar-ı ahire nakl-i hane edenler badettenzil el-yevm sırf Devlet-i ‘Aliyye-i Osmaniye 
tebaasından Zemarin’de sakin 496 zükurla 466 inasın ki cem’an 962 nüfusun 209 haneden ibaret olduğu kayden 
anlaşılmış ve ecnebî Musevilerin esasen tavattun ve iskânları memnû’ olduğundan bu gibilerin kaydı olmadığı beyan 
kılınmıştır. Mahall-i memuriyet-i çâkerânemize lede’l-azime Zemarin, Şefeya, Ümmülcemal ve Ümmüttut ve Nezele 
Karyeleri arazisinin hudutları tapu kaydına muvafık olmayıp arazi-i mezkûrenin mukaddema ber-taksim 4.000 mik-
yasında olarak tersim edilmiş olup mahalline tatbik  (ve takometre) aleti vasıtasıyla ledettahkik sıhhat-i kâmilesi ve 
civar kura ahali ve muhtarânının ve ehl-i haberenin verdiği ma’lûmâta nazaran yalnız atîde arz olunacak bazı nikât 
müstesna olmak üzere hudutlarının muvafık bulunduğu anlaşılan haritaya nazaran bi’l-hesab mezkûr kurayı erbaa 
arazisinin 19.003 dönüm idüğü ve Tanturah arazisi ki müteferrik 25 parçadan ibaret olup bunun hududu suret-i kati-
yede belli olmayan 13 parçası Museviler tarafından idare edilmekte olub mikdarı bi’l-mesâha 116 dönüm idüğü ve 
diğer 12 parçası Tanturah ahalisinden Şeyh Eyüb el-Ömer ile suret-i gayr-i resmide mübadele edilmiş olduğundan 
hududları bulunamayıb hesap edilememiş olup ona mukabil ahz ettikleri 128 dönüm arazi ki cem’an 240 dönümden 
ibaret olduğu anlaşılmış ve mecmuu 19.247 dönüme baliğ olmuştur. Bundan Nezele arazisinin Tanturah cihetindeki 
ve mutekadîm haritada B harfi ile irae olunan145 dönüm bataklık arazi Baron Rothschild arazisi meyânında olduğu 
halde kendi hududları dahilinde irae ettikleri ve yine C harfiyle irae olunan arazi yine kendilerine ait olmayıp Feridis 
arazisine müteallik bulunduğu halde mumaileyh Baron Rothschild’in Vekilinin ifadesine nazaran Kaza Tapu Katibinin 
ma’lûmâtı olarak tecavüz ettikleri ve kâtib-i mumaileyten bissual bu bâbda bir günâ ma’lûmâtı olmadığı ifade edilmiş 
olmasına binaen Musevilerin bu gibi tecavüzâta devam edecekleri zannolunmaktadır. Bundan ma’ada 1309 [1893] 
senesinde müteveffa Nâşid Paşa’nın haremi Esma Hanım’ın taht-ı tasarrufunda bulunan ve tapu kuyûdu mucibince 
1.760 dönüm ve iki evlekten ibaret bulunan ‘Atlit arazisinin Defter-i Hakanî Nezareti celîlesi tarafından Dersaadet’te 
Baron Rothschild’in ol-vakit Vekili bulunan Mösyö Elie Scheid’e 50.100 Fransız lirası bedeliyle füruht edilerek iktiza 
eden tapu senedlerinin itası Nezaret-i müşarünileyhanın 4 Teşrin-i Evvel 1309 [16 Ekim 1893] tarihli tahrirât-ı âlîsin-
de bildirilmiş olup ancak muahharan ‘Atlit Karyesi’ndeki kale hasebiyle makam-ı âlî-i Nezaretpenâhîlerinin sene-i 
mezkûredeki işârı üzerine tapu senedlerinin itası tehir edilmiştir. İşbu ‘Atlit arazisinin Baron Rothschild’in mühen-
disleri tarafından tersim ve ledettahkik hududları ahalinin irae eyledikleri hududa mutabık bulunan haritaya nazaran 
mezkûr ‘Atlit karyesi arazisinin mikdarı tapu defterinde mukayyed olduğu gibi 1.760 dönümden ibaret olmayıp 925 
bucuk hektar yani 10.104 dönüm olduğu anlaşılmıştır. Salifüzzikr araziden yine Hayfa Kazası dahilinde Hazire ve 
Derdara ve Nefiat [Hadera] arazisi ki tapu kuyûdu mucibince 30.140 dönümden ibaret olup işbu arazi Rusyalı Musevi 
Yehoshua Hankin tarafından Rusya’dan gelen yüz küsür hane Musevi muhacirînine 1308 [1892] ve dokuz [1893] 
ve 12 [1896] senelerinde bey’ ve füruht olunmuş ve 1312 [1896] senesinde Hayl nam-ı diğer Besalu Serseraşe ve 
Berkitas ve Bereketita ve Bereket Suğra nam bataklıkların Rothschild tarafından iştirâ edildiği ledettahkik anlaşılmış 
ise de Serşeraşe’nin tapuda kaydı bulunmayıp Berkitas ve Bereketita nam bataklıkların sene-i mezkûrede Havabers? 
ve İshak Yakob namlarına füruht edildiği tapu kayıtlarından anlaşılmış ise de mezkûr bataklıkların el-yevm Baron 
Rothschild tarafından Mühendis Mösyö Tereyedil ve 6 nefer refikiyle haritası yapılarak kurutulmakta olduğu tahkikât 
ve müşahedât ile beraber mumaileyh Baron’un el-yevm Zemarin’deki vekili Mösyö (Şitarkmet)’in ifadesiyle sabit ol-
duğuna nazaran mezkûr Hazire ve Derdare ve Nefiat arazisinin dahi Baron Rothschild tarafından Mösyö Ossowetzky 
nam vekil ile idare edilmekte olduğu tebeyyün eylemiştir.

Emakin-i mevcûdeye gelince; Zemarin, Şefeya ve Ümmülcemal maa’ Ümmüttut ve Nezele karye ve arazisinin 
152 hane, 3 han, 55 oda, 19 ahır, 2 mağaza, 31 baraka, 4 bağ köşkü, 1 hotel, 2 alafranga hamam, 2 sinagog, 3 mektep, 
3 muhafaza kulübesi, 2 arpalık, 1 eczane, 2 hastane, 9 dükkân, 1 bonmarşe, 1 cesim buharlı şarap fabrikası, 3 fabrika 
anbarı, 1 kantarhane, 2 şarap mağazası, 1 fıçı imaline mahsus fabrika, 3 buharlı su fabrikası, 1 buharlı dakik değir-
meni, 1 gaz deposu, 2 fırun ve 35 kişilik bir itfaiye deposu, 1 cam fabrikası mevcud olduğu bi’t-tadâd anlaşılmıştır ve 
Hazire [Hadera] Karyesi’nde 75 hane ve baraka ve 10 oda ve 10 ahırlu atik 1 han ve 1 eczane ve deniz kenarında 
ahşab olarak 30 hane mevcut bulunduğu görülmüştür. 

“Hulâsa-i Tahkikât”: Hayfa Kazası’nda Baron Rothschild’in emlâk ve arazisi ve iskânı memnû’ muhacirîn-i 
Museviyenin arazi ve emakinin tafsilâtı bâlâda arz olunduğu üzere Zemarin, Şefeya  Ümmülcemal maa Ümmüttut ve 
Nezele ve Tanturah kurasındaki arazinin mikdarı 19.247 ve ‘Atlit karyesindeki arazinin 10.104 dönüm dahi 100 küsûr 
hane muhacirîn-i Museviye namına mukayyed ise de Baron-ı mumaileyhin adamları tarafından idare olunmakta ol-



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1106

duğu görüldüğünden Hayfa Kazası dahilinde cem’an 59.491 dönüm araziye mutasarrıf oldukları ve ‘Atlit’den maada 
Zemarin, Şefeya [Meir Shefeya], Ümmülcemal maa’ Ümmüttut  ve Tanturah ve Nezele’de   312 emakin ve Hazire ve 
Dardare’de dahi 106 ki cem’an 418 emakinden ibaret bulunduğu ve nüfus-ı muharreresi ise Devlet-i ‘Aliyye tebaası 
olarak 290 hanede 962 nüfusun mukayyed bulunduğu ve Hazire ve Dardare’deki bataklıkların kurutulması henüz ik-
mal olunmadığı cihetle karyeteyn-i mezkûreteyn Musevi ahalisi mevsim-i sayf hasebiyle şu günlerde Yafa ve Kudüs ve 
Zemarin  cihetlerinde ikamet eylemekte oldukları ve mezkûr kurada yalnız amele bulunduğu görülmüş ve bunlardan 
maada Zemarin’de ecnebî olarak İdare Heyetiyle ziraat mühendisleri ve sair amele bulunmakta olduğu müşahede 
kılınmış idüğü ma’rûzdur. Ol-bâbda emr ü ferman hazret-i memlehül emrindir.112

Raporun giriş kısmında, muhacir Musevilerin iskânı ve Rothschild’in satın aldığı araziler hakkında önceki sayfa-
larda da belirttiğimiz direktiflerden söz edilmektedir. Heyet’in tespit ettiği hususlar şunlardır.
a. Hayfa’da, Baron Rothschild’in sahip olduğu arazinin miktarı 22 bin dönüm değil, 59.491 dönümdür.
b. Raşit Naşit Paşa varislerinin, Rothschild’in adamı Elie Scheid’e 50.100 Fransız lirasına sattıkları arazinin mik-

tarı, tapu kayıtlarında görüldüğü gibi 1.760 dönüm ve iki evlekten ibaret değildir. Bu arazi 10.104 dönümdür.
c. Hayfa Kazası dahilinde Hazire, Derdara ve Nefiat arazisinde, 100’den fazla hane iskân edilmiştir. Arazinin sa-

hibi, Yehoshua Hankin adlı bir Rus Musevisi görünmektedir. Buralarının miktarı da 30.140 dönümdür. Daha 
önceki belgelerde konu edilmeyen Hazire, Derdara ve Nefiat arazilerinden oluşan Rothschild kolonisinin adı Ha-
dera’dır.113 Hayfa ile Yafa arasında bulunan Hadera, 1890 yılında Riga, Kovno ve Vilna’dan gelen Siyon Aşıkları 
tarafından kurulmuştur. Bataklık olan bölge, 1895’te Baron Edmond’un himayesine alınmıştır. Baron Rothschild, 
bu bataklık bölgeyi kurutmak ve sıtmanın önüne geçmek için Avusturalya’dan Hadera’nın simgesi olan okaliptüs 
ağaçları getirtmiş, sıtmaya karşı bağışıklık kazanmış olan Sudanlılara diktirtmiştir. 1896 yılında kolonide 36 aile 
bulunmaktaydı. 1952’de belediye olan Hadera’nın 2002 nüfusu 74 bindir.114 Hadera kolonisinin 30.140 dönüm 
olan arazisini Baron adına Yehoshua Hankin satın almış ve buraya Rus muhacirleri yerleştirilmiştir. Arazi, bu 
bölgedeki aşiretlerden Şeyh Mustafa el-Abdullah’ın idaresindeki Nefiat urbanına aitti ve Sadık Paşa tarafından 
sattırılmıştır.115

d. Rothschild, Hayfa’nın Tanturah Köyü civarındaki 145 dönümlük bataklık araziyi satın almış ve halen kurutmak-
tadır.

e. Rothschild’in köylere yerleştirdiği muhacirler, bazı komşu yerli köylerin arazilerine tecavüz etmektedir.
f. Binalara gelince; Heyet Zemarin, Şefeya, Ümmülcemal, Ümmüttut, Nezele arazisinde 152 hane, 3 han, 55 oda, 2 

mağaza, 31 baraka, 4 bağ köşkü, 1 otel, 2 alafaranga hamam, 2 sinagog, 3 mektep, 3 muhafaza kulübesi, 2 arpa-
lık, 1 eczane, 2 hastane, 9 dükkân, 1 bonmarche,  1 büyük buharlı şarap fabrikası, 3 fabrika anbarı, 1 kantarhane, 
2 şarap mağazası, 1 fıçı imalatı yapan fabrika, 3 buharlı su fabrikası, 1 buharlı un değirmeni, 1 gaz deposu, 2 
fırın, 35 kişilik bir itfaiye deposu, 1 cam fabrikası tespit etmiştir. Hazire Köyü’nde de 75 hane ve baraka, 10 oda, 
10 ahırlı eski bir han, 1 eczane ve deniz kenarında 30 ahşap hane olduğu yine Heyetce rapora kaydedilmiştir. 
Şefeya’daki tarım okulunun adı, Me’ir Shefeyah idi ve 1892’de Baron Edmond James de Rothschild tarafından 
yaptırılmıştır. Okulun şimdiki adı Mayer Amschel Rothschild’dir.116

g. Hayfa’da, Rothschild’e ve adamlarına ait köylerde 418 bina ve Osmanlı tabiiyetinde olarak 290 hanede, 962 
nüfus kayıtlı bulunmaktadır. Mevsim yaz olması hasebiyle, Musevilerin büyük kısmı Yafa, Kudüs ve Zemarin’de 
bulunduklarından Heyet, tahkikât esnasında idare heyeti, mühendisler ve ameleyle karşılaşmıştır. Nüfusu oluştu-
ran halk, gerçek rakamın tesbit edilmemesi için tahkikât bölgesinden uzaklaştırılmıştır.
Konu ile ilgili ikinci bir tahkikât raporu, Heyet üyeleri olan Beyrut Vilâyeti İdare Meclisi İkinci Kâtibi Sait Efen-

di ve Erkan-ı Harbiye Kaymakamı Mehmet Tevfik Bey’ce hazırlanmış ve 20 Kasım 1900 tarihinde, Beyrut Valiliği 
marifetiyle, Dahiliye Nezareti’ne gönderilmiştir. Ciddi bir çabanın ürünü olan ve Filistin’de Rothschild kolonilerinin 
durumunu, gerçeğe yakın şekilde gösteren tahkikât raporuna göre; Baron’un Filistin’de sahip bulunduğu köylerdeki 
işler, Beyrut’ta bir merkez tarafından idare ve kontrol edilmektedir. 117

Yukarıda belgelerde ayrıntılarıyla ifade etmeye çalıştığımız Rothschild arazileriyle ve diğer kolonilerin Encyclo-
paedia Judaica’ya göre 1898 yılındaki nüfus ve arazi miktarı şu şekildedir:118

112 BOA, Y. A. RES, No: 112/53.
113 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 236.
114 Shlomo Hasson-Shaked Gilboa, “Haderah”, EJ, VIII, Second Edition, New York 2007, s.189-190; Norman, Jewish Colonisation, s. 55, 59.
115 Tellioğlu, Filistin’e Musevi Göçü, s. 235.
116 Efraim Orni-Shaked Gilboa, “Me’ir Shefeyah”, EJ, XIII, Second Edition, New York 2007, s. 788.
117 BOA, ŞD, No: 2292/34.
118 Raanan Weitz, “Settlement, Israel, State of: Aliyah and Absorption”, EJ, X, Second Edition, New York 2007, s. 358.
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Tablo IV. 1898’deki Yahudi Yerleşimleri Alanı ve Nüfusu

Koloni Adı Nüfus Arazi (Dönüm)

Be’er Toviyyah/Kasdiniyye 105 5.630

Ein Zeitim/Ayn Zeytun 51 5.600

Ekron (Mazkeret Batya) 150 4.090

Gedera 69 3.400

Hadera/Nefiat-Hazire-Derdare 870 29.880

Hartuv 28 5.000

Kefar Sava 153 7.500

Mahanayim - 8.500

Meron - 2.000

Metullah 233 12.000

Mihmar ha-Yarden/Cisr-i Benân 93 2.380

Mikveh İsrael 225 2.600

Moza 15 650

Nes Ziyyonah 121 1.800

Petah Tikvah/Mulabbis 502 13.850

Rehovot 281 10.500

Rishon le-Zion/‘Uyun el-Kara 531 6.800

Rosh Pinnah/Câ’ûne 325 14.000

Şecera/Sejerah - 27.000

Tanturah ve ‘Atlit 1.070 20.000

Yesud ha-Ma’allah/Zübeyd 100 12.500

Zikhron Ya’akov/Zemarin - -

Toplam 4.722 195.680

Yukarıdaki tabloya göre 1898 yılında mevcut olan yerleşim yeri sayısı 22’dir. Bu 22 yerleşim biriminde 4. 722 
göçmen ikamet etmektedir. Satın alınan arazi miktarı ise toplamda 195.680 dönümdür. Bununla birlikte, Osmanlı 
belgeleri ile yukarıdaki 1898 tarihli listede bazı farklılıklar bulunmaktadır. Daha önce de söz ettiğimiz gibi 1893’te 
Zikhron Ya’akov’da 130 muhacir aile ile 22 bin dönüm arazi; Rosh Pinnah’da 70 aile ile 16 bin dönüm arazi; Ekron’da 
40 aile ile 7 bin dönüm arazi Baron Edmond James de Rothschild adına kayıtlı bulunmaktaydı.

Filistin’de Rothschildlerin gösterdiği faaliyetler, 1901 yılından sonra belgelere yansımamış görünmektedir.  Bu-
nun sebebi ise Baron Rothschild’in Filistin’de bulunan kolonilerinin Ocak 1900’den itibaren Baron Hirsch’in Yahudi 
Kolonizasyon Şirketi (JCA) himayesine girmesidir.119 Kısa adı JCA olan Jewish Colonisation Association’ın 6 üyeli 
yönetim kurulunun başkanı da Baron Edmond James de Rothschild’di.120 Baron Edmond James de Rothschild’in Fi-
listin’deki kolonileri bu tarihten yani 1900 yılından 1924’te kadar JCA adı altında yönetilecektir.

Baron Edmond James de Rothschild’in kolonilerini JCA’ya devretme kararı almasındaki sebep, sağlığındaki ani 
bozulmaydı. Oğlu James ise bu sırada Cambridge’de öğrenciydi ve yerleşimlerle ilgili iş yükünü kaldırmaya hazır de-
ğildi. Edmond, 1899’daki Filistin ziyareti sırasında, kolonilerinin 15 yıl içinde geldiği aşamayı da yakından görmüştü. 

119 Bayraktar Ör, Sör Siyonist, s. 194-195; Ran Aaronsohn, “The Beginnings of Modern Jewish Agriculture”, Agriculturel History, Vol 69/3, 
1995, s. 439; Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu,  s.38; Yuval Ben-bassat, “Proto-Zionist Arab Encounters in Late Nineteenth Century Palestine: 
Socioregional Dimensions”, Journal of Palestine Studies, Vol. XXXVIII/2, 2009, s. 53.

120 Anne Ussishkin, “The Jewish Colonisation and A Rothschild in Palestine”, Middle East Studies, IX/3, Ekim 1973, s. 348; Norman, Jewish 
Colonisation, s. 61.
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Edmond öldüğünde yerleşimlerinin yok olmamasını sağlamak zorundaydı. Bu durumda engeller ne olursa olsun yer-
leşimlerini ayakta tutma ve refaha kavuşmalarını sağlamaya kararlıydı. Bu amaçla JCA ile bir mutabakata varmıştır. 
Böylece 1 Ocak 1901’den itibaren kolonilerini JCA’ya devretmiştir. Bununla birlikte JCA’dan çok yine kendisi tek 
finansman kaynağı olmayı sürdürmüştür.121

Sonuç

Rothschildler, Filistin’in stratejik önemi haiz bölgelerinden, 1882-1898 yılları arasında Osmanlı belgelerine göre 
80, Encyclopaedia Judaica’ya göre ise 195 bin dönüm arazi satın almışlardır.  Yani bir başka deyişle Baron Ed-
mond’un Filistin’de arazi satın alması, İmparatorluğun malî iflasının en büyük dönüm noktalarından biri olan Düyun-ı 
Umumiye İdaresi’nin kurulmasından hemen bir yıl sonra olduğu gibi aynı zamanda Doğu Avrupa’dan ve Rusya’dan 
aliyah olarak adlandırılan kitlesel Yahudi göçlerinin yapıldığı tarihe rastlamaktadır. Rothschild arazileri daha çok 
Akka ve Hayfa kazaları dahilindedir. Çünkü bu iki yerleşim birimi Akdeniz’e açılan başlıca liman şehirleridir. Satın 
alınan arazilerin bir kısmı bizzat Edmond Rothschild adına diğerleri de Michel Erlanger, Samuel Hirsch, Elie Scheid 
ve Nissim Behar adlı vekilleri adına tapulandırılmıştır. Tapulandırılan arazilere daha sonra yasak olmasına rağmen 
Yahudi mülteciler yerleştirilmiştir. Yeni devletin inşası, yukarıda sözü edilen Rothschild kolonilerinden başlamıştır.

Filistin’de yabancılara arazi satışı ve Yahudi mülteci iskânı yasak olmasına rağmen Filistin’deki Yahudi yerleşi-
minin kalıcı olmasının ve geniş alanlara yayılmasının önünü açılmıştır. Yasaklar ise daha çok kâğıt üzerinde kalmıştır. 
Bu suretle Filistin’e yerleşen Yahudiler, Rothschildlerin kolonilerinde yaşamaya, tarım yapmaya ve yeni bir yurt 
kurmaya başlamışlardır. Özellikle Hayfa’dan Yafa’ya uzanan düzlük boyunca arazi satın almış olan Baron Edmond 
James de Rothschild’in yukarıda da görüldüğü üzere kolonilerine yönetici, ziraatçi, hekim, öğretmen ve mühendis 
göndermesinin de kolonilerin gelişiminde büyük rolü olmuştur. 

ÖZET

Bu bildiride Sultan II. Abdülhamid devrinde Rothschild Ailesi’nin Filistin’de satın aldığı ilk araziler üzerinde 
durulacaktır. Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Devleti’nin Filistin’le ve Rothschildlerle olan ilişkisi Parisli 
Baron Edmond Rothschild etrafında gelişmiştir. Rothschildler, Filistin’in stratejik önemi haiz bölgelerinden, 1882 
yılından itibaren 80 bin dönüme yakın bir arazi satın almışlardır. Yani bir başka deyişle Baron Edmond’un Filis-
tin’de arazi satın alması, İmparatorluğun malî iflasının en büyük dönüm noktalarından biri olan Düyun-ı Umumiye 
İdaresi’nin kurulmasından hemen bir yıl sonradır. Arazi alınan yerler, Akkâ Sancağı’na bağlı Hayfa Kaymakamlığı 
dahilindeki Zemarin başta olmak üzere bazı köylerdir. Akkâ Sancağı ve Hayfa Kazası, Filistin bölgesinin Akdeniz’e 
açılan başlıca liman şehridir. Buralar, Michel Erlanger, Samuel Hirsch, Elie Scheid ve Nissim Behar adlarına alınmış-
tır. Özellikle Hayfa’dan Yafa’ya uzanan düzlük boyunca arazi satın almış olan Baron Edmond James de Rothschild’in 
kolonilerine yönetici, ziraatçı, hekim, öğretmen ve mühendis göndermesinin de kolonilerin gelişiminde büyük rolü 
olmuştur. Edmond, Filistin’de kurduğu 40 yerleşim yeri için Yishuv’un Babası namını almaya hak kazanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Filistin, Rothschild, II. Abdülhamid, Osmanlı Devleti

ABSTRACT 

In this paper, during the reign of Sultan II. Abdulhamid, the first land purchased by the Rothschild family in 
Palestine will be focused on. During the reign of Sultan II. Abdülhamid, the Ottoman Empire’s relationship with the 
Palestinians and the Rothschilds developed around the Parisian Baron Edmond Rothschild. Rothschilds have purcha-
sed a land 80 thousand acres from 1882 onwards, from the region of strategic importance of Palestine. In other words, 
Baron Edmond’s purchase of land in Palestine is just one year after the establishment Ottoman Public Debt Administ-
ration which is one of the biggest turning points of the financial bankruptcy of the Empire. Land taken some villages 
especially Zemarin, which is within the governorate of Haifa due to Akkâ Sanjak. Akkâ Sanjak and Haifa district are 
the main port cities of the Palestinian region. These were bought by Michel Erlanger, Samuel Hirsch, Elie Scheid and 
Nissim Behar. Especially those who bought land along the plains stretching from Haifa, Jaffa Baron Edmond James 
de Rothschild colonial administrators, agronomists, doctors, teachers and engineers have also been sending large role 
in the development of the colony. Edmond was awarded the title “Yishuv’s Father” for his 40 settlements in Palestine. 

Key Words: Palestine, Rothschild, II. Abdulhamid, Ottoman Empire

121 Schama, İki Rothschild, s. 212-213.
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OSMANLI DEVLETİNDEN GÜNÜMÜZE AZINLIK VAKIFLARININ 
TAŞINMAZ EDİMİ

Sinan ŞIĞVA*

4. Giriş

Türkiye’de azınlık vakıflarının taşınmaz ediniminde yaşanan sorunların çözümü özelde hem azınlık haklarının 
hem de mülkiyet hakkının sağlıklaştırılmasını sağlayacak genelde ise temel hak ve özgürlüklere hizmet edecektir.

İnsan hakları, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların eşit bir şekilde yararlanabileceği, 
vazgeçilmez ve devredilmez haklardır. Taşınmazlar mülkiyet hakkının konusu içerisine girmektedir. Mülkiyet hakkı, 
bir insan hakkı olması itibariyle, pek çok devletin anayasasında ve uluslararası sözleşmelerde yer almış bulunmaktadır. 
Mülkiyet hakkını içeren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) Ek 1 no’lu protokolün onaylanması ile mülkiyet 
hakkı uluslararası hukukta teminatlandırılmıştır. 

Azınlık kavramı uluslararası hukukta sistemleştirilememiştir. Dolayısıyla kavram yoruma açık olup; bir nevi 
devletlerin takdirine bırakılmıştır. Türkiye’de genel anlamda hangi grupların hangi özelliklere göre azınlık kavramı 
içine gireceği hala tartışılmaktadır. İslam hukuku azınlıkları Gayrimüslimler olarak tanımlandırmaktadır. Azınlıklar 
Mekke’nin fethinden sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Azınlıklar için İslam yazınında “Muâhid, Ehl-i Ahd, Ehl-i 
Zimme, Zimmîler, sair millet, el-Ekalliyât” gibi kavramlar kullanılmıştır1. Osmanlı hukukunda ise azınlıklar etnik 
ve dinsel kimlikleri ile tanımlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti devletinde ise azınlıklar Türkiye’nin kurucu antlaşması 
olan Lozan Antlaşmasında Azınlık olup olmama tartışmalarında, “gayrimüslim” olmanın kıstas alınacağı konusunda, 
müzakerelere katılan taraflarca uzlaşmaya varılmış ve antlaşma da bu temelde imzalanmıştır.

Çalışmada öncelikle İslam Hukuku açısından azınlık vakıflarının durumuna değinilecek, Osmanlı Devletinden 
günümüze azınlık vakıflarının taşınmaz ediniminin tarihçesi anlatılarak, azınlık vakıflarının taşınmaz ediniminde 
karşılaştıkları yasal engellemelere değinilecek, azınlık vakıflarının taşınmaz ediniminde Türk mevzuat ve yargı 
uygulamalarını etkilemeleri bakımından emsal teşkil eden AİHM kararları incelenecektir. Çalışmada azınlık 
vakıflarının taşınmaz ediniminin konusundaki Türk iç hukuk mevzuatının ilgili maddeleri ele alınıp, Türk iç hukuk 
mevzuatında ve Türk yargı sisteminin yaşanan köklü değişimi gözler önüne serilecektir. Ayrıca günümüz itibariyle 
azınlık vakıflarının taşınmaz edinimlerinde yaşadıkları sorunların tespiti yapılacak ve çözüm önerileri getirilecektir. 
Biz bu çalışmayla Türkiye’de azınlık vakıflarının taşınmaz edinimine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.   

5. Azınlık Vakıfları Taşınmaz Ediniminin Tarihçesi

5.1. İslam Hukukundan Osmanlı Hukukuna Azınlık Vakıflarının Taşınmaz Edinimi

İslam hukukunda azınlık vakıfları deyince akla zimmi vakıflar gelmektedir. Zimmiler İslam Devletinin vatandaşları 
olan gayrimüslimlerdir. İslam hukukunda vakfeden açısından bir problem yoktur. Vakfeden Müslüman,  gayrimüslim 
ve müstemen de olabilir ki burada müstemenden kasıt belirli bir süre İslam Devletinde vizeli ve pasaportlu olarak 

* Doktora Öğrencisi, Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Tapu ve Ka-
dastro Uzmanı, Ankara, sinansigva@hotmail.com

1 Muhammed Çuçak, İslami Literatürlerde Gayrimüslim Azınlık Kavramının Ortaya Çıkışı ve Tarihi Süreci, Bingöl Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı:7 (2016), s.119.
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yaşayan gayrimüslimlerdir.  Müstemenin İslam devletinin sınırları içindeyken yaptığı vakıflar geçerli kabul edildiği 
halde, müstemene yapılan vakıflar geçerli kabul edilmemektedir. Genel olarak İslam hukuku İslam Devleti sınırları 
içinde Müslüman haricinde yabancının yararlanması için yapılan vakıfları kabul etmemektedir2.

Osmanlı devletinde Tanzimat Devrine kadar azınlık vakıflarına ilişkin hükümlerde İslam hukukundaki 
zimmîlerle ilgili hükümler belirleyici olmuştur. Osmanlı hukukunda teorik olarak Gayrimüslimlerin ibadethanelerinin 
yapımına izin verilmemektedir. Ancak Müslümanlardan uzak, ahalisi tamamen Gayrimüslimlerden oluşan yerlerde 
Osmanlı padişahının yeni Gayrimüslim ibadethanelerinin yapımına izin vermeye yetkili olduğu görülmektedir. 
Ayrıca, Gayrimüslimlerin mevcut ibadethanelerinin aslına uygun olarak tamir edilmesi veya bazı kısımlarının yeniden 
inşasının da sultanın onayına bağlı olduğu ve tamirat esnasında binanın genişletilmesi veya yükseltilmesinin yasak 
olduğu görülmektedir3.

Gayrimüslimlerin ibadethanelerinin yeni baştan yapılması önceleri yasakken bu yasağın çeşitli iç ve dış etkilerle 
18. yüzyıldan itibaren kalktığı, yeni ibadethane yapılmasına izin verildiği görülmektedir. Hatta 20. yüzyıl başlarında, 
artık bütün gayrimüslim unsurlar, hem yeni ibadethane, hastane, okul vb. binalar inşa edilmekte hem de mevcut 
binaları, eski bünyelerine çeşitli ekler ve değişiklikler yaparak onarabilmektedirler4.

1839 tarihinde Tanzimat Fermanı’nın ilanı ile birlikte din, mezhep, cins ve ırk farkı gözetmeksizin kanun 
önünde bütün Osmanlı tebaasının eşitliği ilkesinin benimsenmiştir. Ancak Gayrimüslimlerin ibadethanelerinin 
konusunda geleneksel uygulamalar ve şer‘î uygunluk, ilam ve fetva alınması usulü devam etmiştir. Bununla birlikte 
Tanzimat döneminde fetvalar Şeyhülislamlıktan değil, Fetvahane’den alınmaktadır5. 1856 tarihli Islahat Fermanında 
gayrimüslim mabetlerinin tamirine mani olunmayacağı ancak bunların yeniden yapılmalarının Babıali’nin iznine tabi 
olduğu hükmü yer almıştır6. Tanzimat Fermanı ve Islahat Hareketinden sonra azınlık azınlıkların idaresi ve ruhani 
reislerinin görev, sorumluluk veya seçimlerini düzenleyen mevzuat olmadığından, 1862 tarihinde Rum Patrikhanesi, 
1863 tarihinde Ermeni Patrikhanesi, 1865 tarihinde de Hahamhane Nizamnamesi tasdik ve kabul edilmiştir7.

5.2. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Azınlık Vakıflarının Taşınmaz Edinimi 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, İmparatorluk sınırları içinde yaşayan azınlıklara özel bir statü tanınmıştır. 
Bu kapsamda azınlıklar, padişah fermanları ile sahip oldukları (kilise, manastır, havra ve sinagog gibi) ibadet 
yerlerinin bakımı ve korunması için dini; okulların korunması ve yaşatılması için ilmi ve hastanelerin veya diğer hayri 
faaliyetlerin yaşatılması için hayri vakıflar kurmuşlardır8.

Osmanlı İmparatorluğunda azınlık vakıflarına, 1328 (1912) tarihli Eshası Hükmiye' nin Emvali Gayrimenkule 
Tasarrufları Hakkındaki Kanunun geçici maddesi ile ilk defa taşınmazlarının kendi tüzel kişilikleri adına tescili ile 
ilgili bir hüküm getirmiştir.1328 tarihli Yasa’nın geçici maddesi; gayrimüslim azınlık vakıflarına ait hayır kurumlarının 
tasarruf ettikleri fakat muvazaa yolu ile gerçek kişiler adına kayıtlı olan taşınmaz mallarının, Yasanın ilanından itibaren 
altı ay içinde başvurmaları halinde, bu kurumlar adına tescil edileceği kabul etmiş bulunuyordu9.

Dikkat edilirse 1328 (1912) tarihli Eshası Hükmiye’nin Emvali Gayrimenkule Tasarrufları Hakkındaki Kanun ile 
Osmanlıda azınlık vakıflarına tüzel kişilikleri verilmiş bulunuyordu.

5.3. Lozan Antlaşmasında Azınlık Vakıfları Taşınmaz Edinimi 

Gayrimüslim Azınlık Vakıfları Lozan Antlaşması’nın 37; 38/1; 39/1,2; 40; 42/1,3 ve 45. Maddelerinde azınlıkların 
statüsüne ilişkin hükümlerde yer almaktadır10.

2 Ahmet Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013 s. 242-
243.

3 Aşkın Koyuncu, “Osmanlı Devleti’nde Kilise ve Havra Politikasına Yeni Bir Bakış: Çanakkale Örneği”, Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 
Dergisi, Yıl: 12 (2014), Sayı: 16, s. 36-38.

4 Ali Güner, Osmanlı Devletinde Gayrimüslimlerin Din-İbadet, Eğitim-Öğretim Hürriyetleri Ve Bu Bakımdan “Kilise Defterleri”nin Kaynak 
Olarak Önemi (4numaralı Kilise Defteri’nden Örnek Fermanlar), Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Der-
gisi, S.9 (1998), s. 160.

5 Koyuncu, a.g.e. s. 54.
6 Mehmet Akman, “Kilise ve Havraların İslam-Osmanlı Hukuk Tarihindeki Yeri”, İlmi Araştırmalar Dergisi, C. 1, S. 2 (1996), s. 140.
7 Pandeli Laki Vingas, “Osmanlıdan Günümüze Azınlık Vakıfları: Azınlıkların Yeni Yönetim Anlayışında Vakıfların Rolü ve Geleceği”; Bal-

kanlarda Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu (2012),  s. 49.
8 Suat Şimşek, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarında Azınlık Vakıflarının Taşınmaz Edinimi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S.88, 

(2010), s.29-30.
9 Aysel Çelikel, “Türk Hukukunda Yabancı Şirketlerin Taşınmaz Edinmelerine İlişkin Yeni Esaslar”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, C. 3, 

S. 5, (2004), s. 203-204.
10 Şimşek, a.g.e., 31.
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Bu hükümlerden konuyla ilgili Lozan Antlaşması 40.42. ve 45. maddeleri şu şekilde düzenlenmiştir;
Madde 40- “Gayrimüslim azınlıklara mensup Türk vatandaşları, hem hukuk bakımından hem de uygulamada, 

öteki Türk vatandaşlarıyla aynı işlemlerden ve aynı güvencelerden yararlanacaktır.” 
Madde 42- “Azınlıkların Türkiye’deki mevcut vakıflarına, din ve hayır işleri kurumlarına her türlü kolaylıklar 

ve izinler sağlanacaktır ve Türk Hükümeti, yeniden din ve hayır kurumları kurulması için, bu nitelikteki öteki özel 
kurumlara sağlanmış gerekli kolaylıklardan hiçbirini esirgemeyecektir.” 

Madde 45- “Türkiye’nin Müslüman-olmayan azınlıklarına tanınmış olan haklar, Yunanistan’ca da, kendi 
ülkesinde bulunan Müslüman azınlığa tanınmıştır.” 

Görülüyor ki Türkiye Cumhuriyeti kurucu antlaşmayla uluslar arası hukukun evrensel ilkelerine uygun olarak 
azınlıklara yönelik olarak bir takım güvenceler vermiştir. 

Dikkat edilmesi gereken bir başka unsur Azınlık vakıfları, 1926 tarihli Türk Medeni Kanunun kabulüyle kendilerine 
Lozan’da tanınan haklardan değil, bu yasada eşit bir şekilde tanınan haklardan yararlanır duruma gelmişlerdir.

5.4. Lozan Antlaşması Sonrasında Azınlık Vakıflarının Taşınmaz Edinimi

Gayrimüslim Azınlık Vakıflarının hukuki durumuna ilişkin olarak 1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 
kabul edilmesi bir dönüm noktası olmuştur. Yasanın 44. maddesi, azınlık vakıflarının vakıf olarak tasarruf ettikleri 
gayrimenkullerin vergi kayıtları, kira sözleşmeleri, tapuya verilmiş defterler ve buna benzer belgelerle anlaşılması ile 
vakıf kütüğüne kaydolunacağını kabul etmiştir. Bu konu, T.B.M.M.’nin 1956 tarihli tefsir kararı ile azınlık vakıflarının 
hükmü şahsiyetlerinin bulunduğu seklinde yorumlanmıştır11.

1936 yılında 2762 sayılı Vakıflar Kanunu’nun muvakkat maddesi ile azınlık vakıflarını idare eden kişilerce 
bilcümle mallarının, gelirlerinin ve bunları sarf ettikleri yeri birer beyanname ile Vakıflar İdaresine bildirilmesi şart 
koşulmuştur. Azınlık Vakıflarının çoğunluğunun vakfiyeleri olmadığından vermiş oldukları 1936 tarihli beyannameler, 
vakfiye olarak kabul edilmektedir12.

Azınlık vakıflarının 1936 yılında verdikleri beyanname sonrasında taşınmaz edinimleri devam etmiştir, ancak 
bu konu çeşitli yargı kararlarına konu olmuş ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 8.5.1974 günlü, E: 1971/2-
820, K: 1974/505 sayılı kararıyla birlikte, bu vakıfların taşınmaz mal edinmelerinin önü kapatılmıştır. Söz konusu 
kararda, azınlık vakıflarının 1936 yılında verdikleri beyannamelerin vakıfname olarak kabulünün zorunlu olduğu, 
vakıfnamelerinde mal ya da bağış kabul edebilecekleri yönünde açıklık bulunmayan vakıfların ise gerek doğrudan 
gerekse vasiyet yoluyla taşınmaz mal iktisap edemeyecekleri belirtilmiştir13. Çünkü vasiyeti kabul, yararına vasiyet 
yapılana ait bir haktır. Vakıf (vakfeden) vakıfnamesinde izin vermedikçe onun iradesi dışına çıkılıp mal kabul 
olunamaz14. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu kararından sonra, azınlık vakıflarının 1936 beyannamesinde 
yer almayan taşınmazları aleyhine açılan davalarda, Yargıtay aynı görüş doğrultusunda kararlar vermeye devam 
etmiştir15. Burada önemle belirtilmesi gereken konu söz konusu beyannamelerin vakıfların fiilen tasarruf ettikleri 
taşınmaz malların tescili amacı ile verilmiş olmasıdır. Vakıfların statülerini, amaçlarını, vasiyet ve bağışlama kabul 
edebileceklerini açıklayan vakıfname niteliğinde olmadıkları gibi Yasa da böyle bir yoruma müsait değildi. Doktrinde, 
Yargıtay’ın verdiği sonucun yasanın amacına aykırı olduğu belirtilmiştir16.

Vakıflarla ilgili olarak, 22.11.2001 tarih 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 101. Maddesinin 3. fıkrasında şu 
şekilde bir düzenle vardır;

Madde 101 - “Cumhuriyetin Anayasa ile belirlenen niteliklerine ve Anayasanın temel ilkelerine, hukuka, ahlaka, 
milli birliğe ve milli menfaatlere aykırı veya belli bir ırk ya da azınlık mensuplarını desteklemek amacıyla vakıf 
kurulamaz.”  

Görüldüğü üzere Türk Medeni Kanununun 101. maddesine göre, belirli bir ırk ve azınlığı desteklemek 
maksadıyla vakıf kurulamaz, bu hüküm bütün yurttaşlar için geçerlidir. Yasa azınlık vakfı kurulmasını hukuken 
mümkün kılmamaktadır17. 

11 Çelikel, a.g.e., 204.
12  Mustafa Çağatay, “Geçmişten Günümüze Azınlık Vakıflarının Mal Edinmeleri Sorunu”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 96, (2011), s. 116.
13 a.g.e., 125-126.
14 Şimşek, a.g.e., 39.
15 Çağatay, a.g.e., 126.
16 Aysel Çelikel, “Gayrimüslim Azınlık Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmesi Ve 27.01.2004 Tarihli Yargıtay Kararı”, İstanbul Ticaret Üniversi-

tesi Dergisi, C. 4, S. 8, (2005), s. 59.
17 Adnan Er, Yeni Mülhak Esnaf Azınlık Vakıflar Mevzuatı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara,  2012, s. 23.
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Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen Türkiye Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde azınlık vakıflarıyla da 
ilgili olarak mevzuatında bir takım değişikler yapmıştır.

Konuyla ilgili 03.08.2002 tarihli 4771 sayılı kanunun 4. Maddesi şu hükümdedir;
Madde 4. – A) “5.6.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 inci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkralar 

eklenmiştir.
Azınlık vakıfları, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Bakanlar Kurulunun izniyle dinî, hayrî, sosyal, 

eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz malları 
üzerinde tasarrufta bulunabilirler.

Bu vakıfların dinî, hayrî, sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her ne suretle 
olursa olsun, tasarrufları altında bulunduğu, vergi kayıtları, kira sözleşmeleri ve diğer belgelerle belirlenen taşınmaz 
mallar, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvurulması hâlinde vakıf adına tescil olunur. 
Azınlık vakıfları adına bağışlanan veya vasiyet olunan taşınmaz mallar da bu madde hükümlerine tâbidir.’’

Konu ile ilgili bir yönetmelik hazırlanmıştır. 04.10.2002 tarih 24896 sayılı Yönetmelikte, Lozan Antlaşması’nın 
45’inci maddesi ile diğer uluslar arası antlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklerin saklı olduğu hükmü (m.9) yer 
almıştır. Yönetmelikte Bakanlar Kurulu’na izin yetkisinin tanınması hakkın iktisabının iktidarın siyasi iradesine 
bağlanması bakımından demokratik bir yaklaşım değildi. Bu yaklaşımın sakıncalarını ortadan kaldırmak için 4 ay 
sonra Vakıflar Kanunu’nun 1. maddesinin 6. fıkrası 2.1.2003 tarihinde 4778 sayılı yasa ile değiştirilerek izin verme 
prosedürü aşağıda anılan 3. Madde gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir18. 

Konuyla ilgili 02.01.2003 tarihli 4778 sayılı kanunun 3. Maddesi şu hükümdedir;
Madde 3. — “5.6.1935 tarihli ve 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 1 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
Azınlık vakıfları, vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın, Vakıflar Genel Müdürlüğünün izniyle dinî, hayrî, 

sosyal, eğitsel, sıhhî ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinebilirler ve taşınmaz 
malları üzerinde tasarrufta bulunabilirler.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Vakıflar Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakanlıkça 
çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.’’

Yukarıda anılan hükümlere dikkat edilirse 4771 ve 4778 sayılı kanunlar azınlık vakıflarının mal edinimlerinin 
yolunu açmıştır. Bu iki kanun 1936 Beyannamelerini bertaraf ederek, vakfiyeleri olsun veya olmasın azınlık vakıflarına 
“Dini, hayri, sosyal, eğitsel, sıhhi ve kültürel alanlardaki” ihtiyaçlarını karşılamak üzere taşınmaz mal edinmek ve 
taşınmaz malları üzerinde tasarrufta bulunmak yetkisini vermiştir.

Bu kanunlarla azınlık vakıflarının sorunları belirli ölçüde çözümlenirken azınlık vakıflarının gayrimenkul 
edinememeleri nedeniyle, nam-ı müstear, nam-ı mevhum olarak tapuda kayıtlı olan, bağış veya vasiyetname bırakmak 
yoluyla bu vakıfların tasarrufuna hatta mülkiyetine geçtikten sonra açılan davalarla tapu kayıtları iptal edilerek Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının mülkiyetine geçen taşınmazlar hakkında bir çözüm getirilememiştir. Bu taşınmazlar azınlık 
vakıflarının tasarrufundan çıktıkları için kanun kapsamı dışında kalmışlardır19.

6. Azınlık Vakıflarının Davaları

Azınlık vakıflarının taşınmazlarıyla ilgili olarak AHİM’ in aldığı kararlar;

6.1. Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı/Türkiye Davası

Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı /Türkiye Davasında20; başvuru yapan kuruluş, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı, 
Osmanlı zamanında Fener’de Yunan Ortaöğretim olanakları vermek amacıyla kurulmuş olan Türk kanunları altında 
mevcut bir kuruluştur. Kuruluşun anayasal dosyaları dinsel azınlıklar için kamu hizmeti veren kuruluşların korun-
masına yönelik  1923 yılı Lozan Barış Antlaşması hükümlerine uymaktadır. 1952 yılında başvuru yapan kurum İs-
tanbul’da bir binanın bir bölümünü hediye (bağış) olarak kazanmış ve 1958 yılında binanın diğer bölümünü de satın 

18 Çelikel, a.g.e., 60.
19 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının mülkiyetinde bulunan taşınmazların Azınlık Vakıflarına geçişinin önü 22.8.2011 tarihinde 5737 Sayılı Vakıf-

lar Kanuna geçici 11. Maddenin eklenmesiyle açılmıştır.
20 Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı/Türkiye Davası 09.01.2007 Başvuru No: 34478/97, http://rightsagenda.org/index.php?option=com_con-

tent&view=article&id=218:takmaahm-fener-rum-erkek-lisesi-tuerkiye-davas&catid=113:takmaavrupainsanhaklarimahkemesikararlari&Ite-
mid=331, [02.01.2018].
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almıştır. 1992 yılında Hazine, Türkiye mahkemelerine başvuran kuruluşun bu mülkteki başlığını kaldıran ve kayıtlı 
olan yerdeki ismini silen bir maddeyle ilgili başvurmuştur. 7 Mart 1996’daki bir kararla, İstanbul Yüksek Mahkemesi 
Hazinenin başvurusunu kabul etmiş ve vakfın mülk tapularının iptal etmiştir. AİHM, bu durumun 1 No’ lu Ek Proto-
kol’ün 1. maddesini ihlal edildiği sonucuna varmıştır.

6.2. Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu/Türkiye Davası

Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu/ Türkiye Davası21; Başvuran 
1832 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişah fermanıyla kurulmuş bir vakıftır. Vakfın statüsü Lozan Ant-
laşması’nın dini azınlık azınlıkleri için kamu hizmeti veren eski vakıfların korunmasına ilişkin hükümlerine uygundur. 

Başvuran 11 Ekim 1955 tarihinde İstanbul Şişli’deki bir taşınmazı hibe yoluyla edinmiştir. Söz konusu bu taşın-
mazlar tapu sicil kaydına başvuran adına tescil edilmiştir. 

İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yargıtay Genel Kurulu’nun 8 Mayıs 1974 tarihli içtihadına atfen başvuran 
vakfın taşınmazlara ilişkin malik sıfatının iptal edilmesi ve mülkiyetin tapu siciline eski sahibi adına kaydedilmesi 
talebiyle 8 Ekim 1998 tarihinde Şişli Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurmuştur. Bu içtihat gereğince vakfın kuruluş 
senedi olarak kabul edilen 1936 tarihli beyannamesinde yer almadığından başvuranın taşınmaz malları edinme hakkı 
bulunmamaktaydı. Başvuran mahkeme önünde Hazine’nin 1936 tarihli beyannamesine atfettiği nitelendirmeye karşı 
çıkmıştır. Asliye Hukuk Mahkemesi 21 Kasım 2000 tarihli bir kararı ile Hazine’nin talebini yerinde bularak başvura-
nın tapu senedinin iptaline ve taşınmazın eski maliki adına tesciline karar vermiştir. Yargıtay 25 Eylül 2001 tarihinde 
ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır. Yargıtay 29 Nisan 2002 tarihinde karar düzeltme talebini reddetmiştir. 
AİHM, bu durumun 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesini ihlal edildiği sonucuna varmıştır.

6.3. Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı/Türkiye Davası

Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı/Türkiye Davası22; Başvuran Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi 
Vakfı 1832 yılında Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişah fermanı ile kurulmuş bir Türk vakfıdır. Söz konusu 
vakfın statüsü, Lozan Antlaşması’nın, dini azınlıklara kamu hizmeti sağlayan eski vakıfların korunmasına ilişkin 
hükümlerine uygundur. 14 Mart 1962 tarihinde, başvuran, Beyoğlu’nda bağış yoluyla bir taşınmazın mülkiyetini 
edinmiştir. Söz konusu mülk başvuran adına tapu siciline kaydedilmiştir. 2 Kasım 1998 tarihinde, Hazine, başvuranın 
tapusunun iptal edilmesi ve tapunun ilk sahibi adına yeniden tescil edilmesi talebiyle Beyoğlu Asliye Hukuk Mahke-
mesi’nde dava açmıştır. Hazine, söz konusu taşınmazın, başvuran tarafından 1936 yılında verilen beyannamede belir-
tilmediğini ve 2762 sayılı Kanunun geçici 7. maddesi uyarınca söz konusu beyannamenin vakfın statüsünü belirleyen 
“vakıf senedi” olarak kabul edildiğini savunmuştur. Hazine başvuranın statüsünün başvurana söz konusu taşınmazları 
edinme hakkı tanımadığını belirtmektedir. Mahkeme önünde, başvuran, tüzel kişilerin taşınmaz mal edinmeleri hakkı-
na ilişkin 1912 sayılı Yasa’nın hükümlerine uygun olarak söz konusu taşınmazı edindiğini ileri sürmüştür. Başvuran, 
İstanbul Valiliği’nin başvuranı tüzel kişi olarak kabul ettiğine ve söz konusu taşınmazları edinme hakkı tanıdığına 
dikkat çekmiş, kazanılmış hakkının sorgulanmasına itiraz etmiştir. Başvuran, Hazine tarafından 1936 beyannameleri-
ne atfedilen statüye karşı çıkmış ve özellikle söz konusu beyannamelerin devlet tarafından istenmesinin tek nedeninin 
vakıfların mal varlığı ve gelirlerini tespit etmek olduğunu ileri sürmüştür. Son olarak, başvuran, taşınmaz edinme hak-
kına sahip olduğunu gösteren vakıf senedini sunmuştur. 9 Mayıs 2001 tarihli bir kararla, Asliye Hukuk Mahkemesi, 
başvuranların 1905 tarihli statülerine dayanarak, söz konusu vakfın yoksul ve hastalara yardım etmek amacıyla kurul-
duğunu ve hastane vakfı olarak nitelendirilmesi gerektiğini tespit etmiştir. Mahkeme, özellikle, söz konusu taşınmazın 
1936 yılında başvuran tarafından sunulan beyannamede belirtilmediği gerekçesi ile başvuranın tapusunu iptal etmiş 
ve söz konusu taşınmazın ilk sahibi adına yeniden tescil edilmesine karar vermiştir. 13 Kasım 2001 tarihli bir kararla, 
Yargıtay, ilk derece mahkemesinin kararını onamıştır. 11 Şubat 2002 tarihinde, Yargıtay, karar düzeltme talebini red-
detmiştir. Böylece, başvuranın tapusu tapu kaydından silinmiş ve söz konusu taşınmaz bağışta bulunan müteveffa Vir-
kinya Basreisyan adına tescil edilmiştir. Bu davada AİHM, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı kararında, dini azınlıklara 
ait vakıflar tarafından 1936 yılında verilen beyannamelerin, bu vakıfların “vakıf senedi” yerine geçtiğine ilişkin 1974 
tarihli içtihadın uygulanmasının “öngörülebilirlik” gereği ile bağdaşmadığı kanaatinde olduğunu belirmiştir. AİHM 
sonuç itibariyle, 1No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiği kanaatindedir.

21 Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kurulu/Türkiye Davası 16.12.2008 Başvuru No: 1480/03, http://
kararara.com/aihm/turkce2/aihm11202.htm, [02.01.2018].

22 Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı/Türkiye Davası 16.12.2008 Başvuru No: 36165/02, http://kararara.com/aihm/turkce2/
aihm11184.htm, [02.01.2018].
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6.4. Fener Rum Patrikliği/Türkiye Davası

Fener Rum Patrikliği/Türkiye Davası23; Olayların gelişimi; Vakıflar Genel Müdürlüğü 22 Ocak 1997 tarihinde 
2762 sayılı Kanun’un 1. maddesine atfen aldığı bir kararla o tarihe kadar mülhak vakıflar kategorisine giren Büyükada 
Rum Erkek Yetimhanesi Vakfını mazbut vakıf olarak nitelendirmiştir.

Bilahare Yetimhane Vakfı söz konusu kararın iptali istemiyle 04.04.1997 tarihinde İstanbul İdare Mahkemesi’ne 
başvurmuştur. Başvuranın talebi ilk önce reddedilmiştir. Bununla birlikte başvuran tarafından yapılan karar düzeltme 
başvurusunun ardından, Danıştay Dava Daireleri Kurulu, 4 Aralık 2008 tarihli bir kararla, belli sayıda taşınmazları 
bulunan ve belli sayıda öğrenciye burs veren Yetimhane Vakfı’nın “mazbut ”değerlendirmesinde bulunulamayacağını 
tespit etmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü, 4 Aralık 2008 tarihli karara karşı karar düzeltme başvurusunda bulunmuştur. 

Konunun AİHM önüne gelmesiyle birlikte AİHM ilgili davada mülkiyet hakkı ihlali olduğunu belirterek; belli 
taşınmazları bulunan ve belli sayıda öğrencilere burs veren Büyükada Rum Erkek Yetimhanesi Vakfını “mazbut” ilan 
edilemeyeceği değerlendirmesinde bulunan Danıştay Dava Daireleri Kurulu’nun 4 Aralık 2008 tarihli kararını dikkate 
almıştır. 

6.5. Türk İç Hukuk Mevzuatında Azınlık Vakıfları Davalarının Değerlendirilmesi

Azınlık vakıfları 20.02.2008 Tarih 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 3. maddesinde tanımlanmıştır. 5737 Sayılı 
Vakıflar Kanunu 3. maddesi şu hükümdedir;

Madde 3 - “Azınlık vakfı: Vakfiyeleri olup olmadığına bakılmaksızın 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince 
tüzel kişilik kazanmış, mensupları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türkiye’deki gayrimüslim azınlıklara ait va-
kıflardır.” 

Yukarıdaki hükümden de anlaşılacağı üzere Azınlık vakıfları tüzel kişiliğe haiz vakıflardır ve mensupları gayri-
müslim olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır.

09.01.2007 tarihinde AİHM, yukarıda ayrıntılarıyla anlatılan Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı /Türkiye Davasında, 
Türk mahkemelerinin kararıyla Fener Rum Erkek Lisesi Vakfının taşınmazların tapularının iptal edilip, Türk Hazinesi 
adına tescil edilmiş olmasını 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesini ihlali anlamına geldiğini söylemektedir. Türki-
ye’deki azınlık vakıfları ile ilgili olarak emsal oluşturan bu kararın ardından yukarıda örneklendirildiği üzere başka 
benzer kararlar gelmiş Türkiye AİHM önünde ve uluslararası kamuoyunda zor durumda kalmıştır. Türkiye azınlık 
vakıfları ile ilgili olarak yaşanan bu durumların ardından 20.02.2008 tarihinde 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu kabul 
etmiştir. 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun azınlık vakıflarıyla ilgili olan geçici 7. maddesi şu hükümdedir;

Geçici Madde 7- “Azınlık vakıflarının;
a. 1936 Beyannamelerinde kayıtlı olup, halen tasarruflarında bulunan nam-ı müstear veya nam-ı mevhumlar adına 

tapuda kayıtlı olan taşınmazlar,
b. 1936 Beyannamesinden sonra azınlık vakıfları tarafından satın alınmış veya azınlık vakıflarına vasiyet edildiği 

veya bağışlandığı halde, mal edinememe gerekçesiyle halen; Hazine veya Genel Müdürlük ya da vasiyet edenler 
veya bağışlayanlar adına tapuda kayıtlı olan taşınmazlar,
tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on sekiz ay 

içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince azınlık vakıfları 
adına tescilleri yapılır.”

Bu maddenin (b) bendine dikkat edilirse Türkiye’ de ilk kez, azınlık vakıflarının el konmuş mülklerin bazılarının 
iadesi için yasal dayanak sağlanmıştır. Bu düzenleme ile 181 adet taşınmaz mal vakfı adına tescil edilmiş olup ayrıca; 
150 adet taşınmazın tapuda isim tashihi yapılmak suretiyle mülkiyet sorunu çözümlenmesine yönelik adım atılmıştır24.

16.12.2008 tarihinde AİHM, Samatya Surp Kevork Ermeni Kilisesi, Mektebi Ve Mezarlığı Vakfı Yönetim Kuru-
lu/Türkiye Davası ve Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı/Türkiye Davası, 15.06.2010 tarihinde Fener Rum 
Patrikliği/Türkiye Davası gibi kararlarında Türkiye’nin 1 No’lu Ek Protokol’ün 1. maddesini ihlal edildiği sonucuna 
varmıştır. Türkiye 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun eklediği geçici 7. Madde yetersiz kalmış konuyla ilgili AİHM 
önünde ve uluslararası kamuoyundaki kötü sicili düzelmemiş bu kez de sorunun çözümüne yönelik olarak 22.8.2011 
tarihinde 651 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17. maddesi ile 5737 Sayılı Vakıflar Kanuna geçici 11. maddeyi 
eklemiştir. Bu madde şu hükümdedir;

23 Fener Rum Patrikliği/Türkiye Davası 15.06.2010 Başvuru No.14340/05., http://kararara.com/aihm/turkce2/aihm11281.htm, [02.01.2018].
24 “Cemaat Vakıfları”, https://www.vgm.gov.tr/vakıf-işlemleri/vakıflar-hakkında/cemaat-vakıfları, [02.01.2018].
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Geçici Madde 11 – “Azınlık vakıflarının;
a. 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup malik hanesi açık olan taşınmazları,
b. 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazları,
c. 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamu kurumları adına tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri,

tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren oniki ay 
içinde müracaat edilmesi halinde, Meclisin olumlu kararından sonra, ilgili tapu sicil müdürlüklerince azınlık vakıfları 
adına tescil edilir.

Azınlık vakıfları tarafından satın alınmış veya azınlık vakıflarına vasiyet edildiği veya bağışlandığı halde, mal 
edinememe gerekçesiyle Hazine veya Genel Müdürlük adına tapuda kayıt edilen taşınmazlardan üçüncü şahıslar adına 
kayıtlı olanların Maliye Bakanlığınca tespit edilen rayiç değeri Hazine veya Genel Müdürlük tarafından ödenir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir. ”
Buna maddeye göre, azınlık vakıflarının 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup, malik hanesi açık olan taşınmazları, 

1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamulaştırma, satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdür-
lüğü, belediye ve il özel idaresi adına kayıtlı taşınmazlarıyla 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup kamu kurumları adına 
tescilli olan mezarlıkları ve çeşmeleri, tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleriyle, 12 ay içinde müracaat edilmesi 
halinde, Meclisin olumlu kararından sonra ilgili tapu müdürlüklerince azınlık vakıfları adına tescil edilecektir. 

Ancak bu düzenlemelerde de bir takım sorunlar ve eksiklikler bulunmaktadır. Bu sorunlar ve eksiklikler25;
a. Geçici 11. maddenin (a) bendi 1936 Beyannamesinde kayıtlı olup malik hanesi açık olan taşınmazların iadesini 

öngörse de, bu durumdaki taşınmazların büyük çoğunluğu Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde daha önce 
kabul edilen yasalarla vakıflar adına tescil edildiği için, yok denecek kadar azdır. 

b. Geçici 11. Maddenin (b) bendinin kamulaştırmaları iade sürecinin dışında bırakması, azınlık vakıflarına ait mülk-
lerin sıklıkla bedelsiz olarak ya da cüzi bir meblağ karşılığında kamulaştırıldığı dikkate alındığında, önemli bir 
sorundur.26

c. Geçici 11. maddenin (c) bendinin 1. fıkrası, mezarlıkların ve çeşmelerin tescilini 1936 Beyannamesinde bulunma 
koşuluna bağlamıştır. Oysa hayrat kapsamında olan mezarlık ve çeşmeler bazı vakıflarca taşınmaz mal kapsa-
mında değerlendirilmemiş ve 1936 Beyannamesi’ne eklenmemiştir. Bu da, söz konusu hayratın vakıflar adına 
tescil edilmemesi olasılığını doğurmaktadır.

d. Geçici 11. maddenin (c) bendinin 2. fıkrası ile azınlık vakıflarına ödenmesi öngörülen tazminat, yalnızca mal 
edinememe gerekçesiyle mülkiyeti azınlık vakfının elinden mahkeme kararıyla çıkıp doğrudan doğruya Hazine 
veya Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçtikten sonra üçüncü kişilere satılan taşınmazları kapsamaktadır. Vakıflar 
Genel Müdürlüğü ve Hazine tarafından açılan birçok davada, dava konusu taşınmazların azınlık vakfı adına olan 
tapu kaydının iptali ve eski sahipleri adına tescil edilmesi talep edilmiş, mahkeme tarafından verilen kararlar da 
genellikle bu doğrultuda olmuştur. Eski sahipleri genellikle mirasçısız ölmüş olduğundan, bu taşınmazlar nihai 
mirasçı sıfatıyla Hazine ya da Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tescil edilmiştir.
Bu durumda kararname, mahkeme kararlarıyla; Eski malik kaydı ihya edilen (mülkiyeti eski sahiplerine geçen) 

taşınmazlar ve eski malik kaydı ihya edildikten sonra mirasçılarına kalıp üçüncü kişilere devredilen ya da satılan ta-
şınmazlar için tazminat ödenmesini öngörmemektedir27. 
e. Geçici 11. Madde metnindeki “meclisin olumlu kararından sonra” ibaresi ile hakkın elde edilmesi süreci Vakıflar 

Meclisi’ne bağlanmaktadır. Ancak Vakıflar Meclisinin hangi ölçütlere göre karar vereceği belirsizdir.
f. Geçici 11. Madde ve sonraki ikincil mevzuat düzenlemelerinde, vasiyetlerin yargı tarafından iptali sonucunda 

vakıfların elinden alınan mülkler konusunda uygulamada yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir yenilik ge-
tirmemektedir.

g. Bir vakfın veya dini kurumun tüzel kişiliği olmadığı gerekçesiyle el konan mülklerle ilgili herhangi bir düzenle-
meye de yer verilmemiştir.

25 “Azınlık vakıfları hukuki ve tarihsel süreç”, http://www.istanbulermenivakiflari.org/tr/azinlik-vakiflari/hukuki-ve-tarihsel-surec/6, 
[07.01.2018].

26 Setrak Davuthan, “Siyasi İrade 651 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Tam Anlamıyla Yansımış mıdır?”, 2012.http://hyetert.blogspot.
com/2012/05/siyasi-irade-651-sayl-kanun-hukmunde.html [08.01.2018].

27 a.g.e.
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h. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından mazbutaya alınan azınlık vakıfları ve bu vakıflara ait mülklerle ilgili her-
hangi bir düzenleme olmaması da, bu yöntemle el konan vakıf ve vakıf mülklerinin bir hayli fazla olduğu düşü-
nüldüğünde, kararname adına büyük bir eksikliktir. 
Ayrıca 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11. Maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik 01.10.2011 

tarih ve 28071 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
Bu yönetmeğin tescil edilecek taşınmazlar başlıklı 5. maddesi şu şekilde düzenlemiştir;
Madde 5 – (1) Azınlık vakıflarının 1936 Beyannamesinde kayıtlı olmak şartıyla; tapuda malik hanesi açık olan 

taşınmazlar, kamulaştırma satış ve trampa dışındaki nedenlerle Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, belediye ve il özel 
idaresi adına tapuda kayıtlı taşınmazlar ile kamu kurumları adına tescilli olup halen bu vasıflarını koruyan mezarlıklar 
ve çeşmelerdir.

Tescil edilen taşınmazlar konusunda yaşanan ilk gelişme Galata Rum İlkokulu Vakfına ait okul binasının vakfa 
iadesinin Vakıflar Meclisi toplantısında kararlaştırılmasıdır28. Bu kapsamda yapılan başvurulara ilişki değerlendirme-
ler 2014 sonu itibarıyla sonuçlandırılmıştır. 

Bu düzenleme ile 333 adet taşınmaz malın vakfı adına tesciline, 21 adet taşınmaz için bedel ödenmesine karar 
verilmiştir29. 

7. Sonuç

İslam hukuku azınlık vakıflarının kurucularının Müslüman olması şartını aramamaktadır. Ancak İslam Huku-
kuna göre azınlık vakfının yararlanıcısı Müslüman haricinde bir kimse olamaz. Geniş bir coğrafyada hüküm süren 
Osmanlı Devletinde ise İslam Hukukunun etkileri görülse de uygulamada daha hoşgörülü davranılmış Gayrimüslim-
lerin mevcut ibadethanelerinin aslına uygun olarak tamir edilmesi veya bazı kısımlarının yeniden inşası ve hatta yeni 
ibadethaneler yapılması sultanın onayına bırakılmıştır. Osmanlı Devletinde azınlık vakıfları 1912 tarihinde Eshası 
Hükmiye’nin Emvali Gayrimenkule Tasarrufları Hakkındaki Kanun ile tüzel kişiliklerini almıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Lozan Antlaşmasıyla azınlıklara din ve hayır kurumları kurmak için güvence vermiştir.  
Daha sonra azınlık vakıfları, 1926 tarihli Türk Medeni Kanunun kabulüyle bu yasada eşit bir şekilde tanınan haklardan 
yararlanır duruma gelmişlerdir. Daha sonra azınlık vakıflarının vakfiyeleri olarak kabul edilen 1936 beyannamesi ile 
bu vakıfların 1936 sonrası edindikleri taşınmazların önü kapatılmış ve konu tartışmalı bir hale gelmiştir.

Türkiye AİHS’ e imza atarak Avrupa Konseyi’nin insan hak ve özgürlükleri konusundaki ideallerine, siyasi gele-
neklerine ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerine ortak olmuştur. AİHM, Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı/Türkiye Dava-
sında, Türk mahkemelerinin kararıyla Fener Rum Erkek Lisesi Vakfının mülk tapularının iptal edilip, mülklerin Türk 
Hazinesi adına tescil edilmiş olmasını mülkiyet hakkı ihlali olduğu sonucuna varmıştır. Türkiye ‘deki azınlık vakıfları 
ile ilgili olarak emsal oluşturan bu kararın ardından başka benzer kararlar gelmiş Türkiye AİHM önünde ve uluslara-
rası kamuoyunda zor durumda kalmıştır. Türkiye azınlık vakıfları ile ilgili olarak yaşanan bu durumun ardından 2008 
ve 2011 yıllarında olumlu düzenlemeler yapılmış ancak konu yinede kökten bir çözüme kavuşturulamamıştır. Her 
iki düzenlemede de azınlık vakıflarının mülkiyet hakları için 1936 beyannamesinin esas alınması 1936 beyannamesi 
olmayan vakıfları mülkiyet hakkından yoksun bırakmaktadır. Örneğin 1936 yılında Türkiye sınırları içerisinde yer 
almayan Hatay ilindeki azınlık vakıfları mülkiyet hakkından yoksun kalmaktadır. Ayrıca son yapılan geçici 11. madde 
düzenlemesi azınlık vakıfları mülkiyetinde bulunan fakat kamu kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar adına ka-
yıtlı bulunan taşınmazlar hakkında bir düzenlemede içermemektedir. Görülmektedir ki Türkiye soruna kalıcı çözüm-
ler getirmek için yeni bir kanun düzenlemesi yapması gerekmektedir. Türkiye’nin azınlık vakıflarına mülkiyet hakkı 
tanırken AİHS doğrultusunda kalıcı düzenlemeler yapması ona uluslararası kamuoyunda saygınlık kazandıracaktır.

ÖZET

İnsan hakları, tüm insanların sadece insan olmalarından dolayı sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere 
denilmektedir. Mülkiyet hakkı ve azınlık hakları insan temel hak ve özgürlüklerinin alt başlıklarının teşkil etmektedir.

Çalışmanın içeriğinde İslam hukuku açısından ve Osmanlı Devletinde azınlık vakıflarının durumları açıklanarak, 
Türkiye Cumhuriyeti’nde azınlık vakıflarının yasal statüleri, taşınmaz edinimlerinde yaşanan -Türk Medeni Kanunun 
kabulü, Türk Vakıflar Kanunun kabulü ve bu kanunda günümüze kadar gerçekleşen değişimler ve 1936 Beyannamesi 
gibi-  kanuni süreçler ele alınacaktır.

28 “Tarihi Jestte İlk Tapu”, http://www.sabah.com.tr/Yasam/2012/03/23/tarihi-jestte-ilk-tapu, [09.12.2017].
29 “Cemaat Vakıfları”, a.g.e.
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Çalışmada Türkiye’de azınlık vakıflarının taşınmaz ediniminde karşılaştıkları yasal engellemelere değinilecek, 
azınlık vakıflarının taşınmaz ediniminde Türk mevzuatının içeriğini ve Türk Yargısının uygulamalarını etkilemeleri 
bakımından emsal teşkil eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları incelenecektir. Çalışmada azınlık 
vakıflarının taşınmaz edinimi konusundaki Türk hukuk mevzuatının ilgili maddeleri ele alınıp, AİHM kararlarının, 
Türk hukuk sitemi üzerine kurduğu baskıyı ve bu baskı sonrasında Türk hukuk mevzuatının ve Türk yargı sisteminin 
yaşadığı köklü değişim gözler önüne serilecektir. Ayrıca günümüz itibariyle azınlık vakıflarının taşınmaz edinimlerinde 
yaşadıkları sorunların tespiti yapılacak ve bu sorunlara yönelik olarak çözüm önerileri getirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Azınlık Vakıfları, Mülkiyet Hakkı, Taşınmaz, Vakıflar Kanunu, Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi.

ABSTRACT

Human rights are called basic rights and freedoms that all people have because of being only human. Property 
rights and minority rights are subheadings of human fundamental rights and freedoms.

The situation of minority foundations in Islamic Law and the Ottoman State will be explained in the context of 
the work. Legal status of minority foundations in the Republic of Turkey,  legal processes -Adoption of Turkish Civil 
Code, Adoption of Turkish Foundations Law and the changes from in this law to the present day, and the Declaration 
of 1936-  in real estate acquisitions will be discussed.

The study will address the legal obstacles in the acquisition of minority foundations in Turkey;  the decisions of 
the European Court of Human Rights (ECHR), which constitute a precedent for the acquisition of property by minority 
foundations, affect Turkish legislation and judicial practices, will be examined. In this study, the relevant articles of 
Turkish civil law legislation on the acquisition of immovable property of minority foundations will be discussed and 
the pressure of ahim decisions on the Turkish legal system and the profound change in Turkish legal legislation and 
Turkish judicial system will be revealed. In addition, as of today, the problems they experienced in the acquisition of 
immovable property of minority foundations will be determined and proposals for solutions will be brought.

Keywords: Minority Foundations, Property Right, Real Estate, Foundations Law, European Court of Human Rights
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LAND REGISTRIES CONSERVED WITH MONTENEGRO 
STATE ARCHIVES - CHALLENGES AND ISSUES WITH THE 
PRESERVATION AND USE OF THIS ARCHIVAL MATERIAL

Snežana PEJOVIĆ*

Mr. Joško KATELAN** 

INTRODUCTION

Land registries have always been considered very important archival material both for individuals and the state, 
for the church and for public and private institutions, in the first place, because of their irreplaceable and essential 
role in proving the ownership over properties. This material contains the pieces of evidence which, for centuries, had 
created the sense of material wellbeing among the individuals, but also testified to the economic strength of the cities, 
regions, states and the church. In the modern era, the significance of these documents is closely linked to the exercise 
of citizens’ rights and freedoms as the foundations for democracy and democratic society. By all their features, land 
registries fall into so called “sensitive” material and require special handling. Archivists have, therefore, rightly been 
advocating for this important and sensitive archival material to be handled professionally, or more precisely, to be 
stored, processed, protected and consulted under the watchful eye of professionals. 

Unfortunately, we have been witnessing that this important archival material had often been inadequately stored 
and used whilst still in the hands of its creators, and/or holders. In most cases, this type of archives arouses enhanced 
interest of the public whilst still outside archival institutions. Consequently, as a rule, archivists’ possibilities to exer-
cise continuous monitoring and to undertake appropriate and prescribed protection activities throughout the long life 
cycle of these archives are/have been very limited. 

There are numerous factors that have negative impact on the preservation of land records. Let us mention but a 
few: substantial political reforms, transitional changes in the society, the changes of state borders, wars and the result-
ing territorial redistribution, as well as similar social phenomena. Were we to look into the distant past we would find 
numerous examples of intentional destruction of land records, as well as of the creation of false documents to replace 
the original and actual ones. It is well known that there have been lengthy, centuries’ long proceedings of proving the 
validity of documents created in this way, mostly those related to endowing and inheriting properties.

In the last several decades, land registries have been “under the attack” especially in the countries and areas with 
intensive investment activities. Good examples of this are the states created in the territories of the former commu-
nist countries, including Yugoslavia. Ownership transformation, impoverished population, undeveloped state control 
mechanisms (stable taxation system, anti-corruption measures...) and similar, create fertile ground for investments to 
the detriment of the respect for land ownership rights of the individuals, as well as of the state or church. This gives 
rise to the need for destroying and forging evidences, targeting also the archival material that contains records on land 
ownership.

Together with their evidential role and importance, these archives are of great scientific importance. They are 
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the subject matter of historiographic researches in different areas: demography, sociology, genealogy, then geography, 
cartography, geodesy, toponymy, rights in general and especially property relations, economic history, agrarian issues 
in particular, etc.

Based on everything said so far, there should be high level of awareness, in every country, of the need for under-
taking systematic and comprehensive measures for adequate evaluation of land registries. More intensive procedures 
should be put in place for their protection using contemporary technologies, or more precisely digitization, in order to 
create the possibility for thorough and at the same time secure access to these important archival sources.

Land Registries in the State Archives – Kotor Historical Archives

Kotor Historical Archives, as of 1992 a department of Montenegro State Archives,1 possesses the oldest archival 
material preserved in Montenegro and stored with the State Archives. These archival sources are related to almost 
entire littoral area of the present-day Montenegro, with its immediate hinterland. The oldest documents dated 1309 
and/or 1326, since when the archival material in Kotor archives has recorded its continuity, in the territory of the actual 
Montenegrin littoral and its immediate hinterland there have been frequent changes of the state borders between sev-
eral powerful states which were exerting their rule in this area through centuries. It was inevitable for such changes of 
various administrations, followed by frequent changes of state borders and migrations, to make significant impact on 
land registries, which was reflected both in the way they were being kept, and in the form and content of these records.

Besides land registries, judicial archives and the archives of the notaries public stored with the State Archives 
constitute an inexhaustible source for tracking the changes in land ownership. Kotor Historical Archives, thus stores 
the so called Judicial-notary acts, the archival fonds spanning from 1326 to 1944.2 The data encompass the area of 
Boka Kotorska Bay, more precisely the territory which for centuries had been stretching from Herceg-Novi, in the 
North of the Montenegrin littoral, to the vicinity of Bar, in the South (the place called Spič). Besides the data on the 
sale of land in different locations of this area, there are numerous data on land lease, both short-term and long-term 
one, on inheritance, endowment, on land provided as dowry, on land division in compliance with judicial decisions, 
and similar, with usually precisely stated boundaries and descriptions of the land in these micro-locations. As there 
are no preserved land registries from that early period, at least not in the form we are familiar nowadays with, these 
archives of the medieval notary’s public office in Kotor can serve as an important source for the reconstruction of land 
ownership and as a substitution, to certain extent, for more contemporary land registries and cadastre, especially in the 
cases where the archives had not been preserved or to provide addition to the actual land records.

According to some data, besides Kotor, notary’s public offices had existed in other towns of the present-day 
Montenegrin littoral; however, their acts have not been preserved. Also, these medieval communes had had their own 
books of statutes, but it is only the Kotor one that has been preserved, as well as a later transcript of the original Budva 
one. Kotor Book of Statutes also contains various provisions and measures related to land ownership, taxation of land 
revenues, regulations on the sale and exchange of properties, on land given as gift, on renting, seizure, cultivation and 
similar, which also constitutes an important addition to land registries.

In the area of Dalmatia which Boka Kotorska Bay had been a part of for several centuries, the first known land 
records existed back in the 14th century (Slukan-Altić, 2000). Despite the decision of the Venetian Senate from 1588 
for mandatory property censuses in Dalmatia every ten years, the same was not being complied with. Land surveys 
became more frequent after the wars between the Venetian Republic and the Ottoman Empire (Cyprus War, War of 
Candia, Morean War, Small War). State borders became stabile only after the Treaty of Passarowitz (1718). Thus, at 
the beginning of the 18th century, cadastral survey was being done in many regions of Dalmatia, especially in those 
where there had been serious demographic fluctuations, Boka Kotorska Bay being one of them. Nevertheless, legally 
regulated land surveys in this region were not being carried out until the first years of the Second Austrian rule in 
Dalmatia and Boka Kotorska Bay (after 1814).

Kotor Historical Archives stores some land registries from the period of the Venetian rule over the coastal area of 
the present-day Montenegro. Thus, in the archival collection of various charters (Doge’s acts and charters) covering 
the period from 1309 to 1822, there is a handwritten book “Grbalj Cadastre” from 14303 (DACG IAK DIL VI-137). 

1 Department within the Section of special importance for the State. 
2 As of 1812, together with the acts of the District Court and of the municipal courts from the territory of Boka Kotorska Bay there are the acts 

of notaries’ public.
3 The original title is: “Catasticum carubbinorum Zoppe de Gherbili Communitatis Catari.” The Cadastre was written on 43 parchment folia, 

bound in wood binding lined in red leather. There are small decorative copper buttons and buckles. The pagination in ink goes to the page 86, 
but according to the content it can be concluded that there had been more pages. It is known that Rouen City Library (France) possesses one 
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It contains the official list of landowners in the villages of Upper and Lower Grbalj. “Venetian Municipality” (Comune 
Venetiarum) is mentioned there as one of the owners, together with the noblemen of Kotor and other citizens. 

However, with the expansion of the Ottoman Empire in the Balkans and along the Adriatic coast, the Venetian 
Republic loses its properties in Boka Kotorska Bay, as well as in the remaining part of the present-day Montenegrin 
littoral. After the occupation of Shkoder, the seat of the Venetian representative moves to Kotor, which was considered 
the administrative centre of the wider region of Boka Kotorska Bay. During several centuries, the Dubrovnik Republic 
had been separating this region from the rest of Dalmatia, making it a separate administrative district called Venetian 
Albania (Albania Veneta).4 For centuries, Kotor had been the seat of the representative of the Venetian Republic, i.e. 
Extraordinary Governor, who had been subordinated to the Governor General seated in Zadar. The name of Venetian 
Albania was being used throughout the Venetian rule in Boka Kotorska Bay, but also retained by its successor, the 
Austrian Monarchy. 

State borders changed frequently in this confined space during various conquests between powerful empires and 
states, which consequently led to the changes of the ownership of land and other real properties. It is well known that 
in 1481 the Ottomans managed to conquer northern part of Boka Kotorska Bay, i.e. Herceg-Novi and Risan. However, 
the two powerful states shared the power over the places located in between these two towns. These areas, divided by 
the state borders, were extremely narrow, resembling some enclaves placed alternately within the Ottoman boundar-
ies, and/or the Venetian ones. Moreover, depending on the wars and the outcomes of the negotiations between these 
two powers, the area of Boka Kotorska Bay and its hinterland would swing back and forth from one powerful state 
to the other. 

During many centuries, state borders alongside the northern part of Boka Kotorska Bay, as well as in the south-
ern part of the Montenegrin littoral were constantly being changed. So, the territory of Grbalj would belong to the 
Ottoman Empire for certain period of time (1497-1647, formally until 1718), while the neighbouring towns and areas 
(Budva, Paštrovići, Lješevići) would remain within the realm of the Venetian Republic. 

In Cyprus War (1570-1573) the Ottomans entered deep into the Adriatic Sea, into the area which had been under 
the sovereign rule of the Venetian Republic for such a long time that it was even called Golfo di Venezia. During this 
war, the Ottomans managed to conquer the areas at the extreme south of the present-day Montenegrin coast (Ulcinj, 
Bar, Spič).

Later on, during the Morean War (1684-1689) the northern part of Boka Kotorska Bay is regained by the Venetian 
Republic (in 1687).5 In the meantime, in between these big wars there were other minor skirmishes because of which 
certain areas in Boka Kotorska Bay would change hands between the Venetian Republic and the Ottoman Empire. 

Not until the Treaty of Passarowitz in 1718, after the so called Small War, did the state borders between the Ot-
toman Empire and the Venetian Republic in the confined area of Boka Kotorska Bay become stable. Naturally, all this 
had to leave certain traces in the land records. 

The Venetians worked intensively on developing land registries in the territory of Boka Kotorska Bay after they 
had managed to regain control over one part of the Bay. The order for surveying was issued in October 1687 concur-
rently with the commencement of intensive displacement of the Moslem population from this area. It was of high pri-
ority to regulate land ownership in the area which had belonged to the Ottoman Empire for the period of two centuries, 
i.e. to Ottoman subjects. Nevertheless, due to extensive migration and chaos created with the displacement of Moslem 
population and the settling of Christians, coupled with the problems with domicile population and their properties, the 
cadastres in Herceg-Novi and Risan were only completed in 1704 and at the beginning of 1705 respectively.6 

It is important to emphasize that the form of these cadastres and/or the selection of what is to be measured and 
recorded was rather a matter of choice of the very surveyors and not the result of a prescribed instruction as to what 
land surveys should look like, i.e. the instruction to be complied with (Stanojević, 1983). The surveys and records 

version of this cadastre from the year 1457 consisting of 246 pages. Contrary to the copy stored with Kotor Archives, the Rouen one contains 
the entire procedure for checking the ownership and for determining new owners, after the Venetian Republic had established its rule in this 
area. It is important to mention that “the old cadastre is mentioned”, which confirms that the Town of Kotor, immediately upon obtaining the 
area of Grbalj from the Serbian King Uroš II in October 1307, distributed the land and established the cadastre.

4 This is interpreted as the expression of constant grief of the Venetian Republic for the lost territory in Albania and its ambition to regain its 
former properties in that part of the Adriatic littoral.

5 Risan belonged to the Venetian Republic at the very beginning of the Morean War in 1684.
6 The original copies of both cadastres are stored with the State Archives of Venice (Archivio di Stato di Venezia – A.S.V.) in the archival fonds 

Sindici Inquisitori in Levante, no. 82-83. Also, their transcripts are stored with Zadar State Archives (DAZ) in the archival fonds “Venetian 
Cadastre. Cadastre Registers” (HR-DAZD-5, 15 and 16). These copies were processed and published in Gligor Stanojević’s book: Cadastres 
of Herceg-Novi and Risan... (Stanojević 1983). Kotor Historical Archives stores the transcripts of both cadastres within the archival fonds 
“Administrative-political acts of the extraordinary governors of the Venetian Republic” in the folder no. CC. 
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varied from one settlement to another within the administrative territories of Herceg Novi and Risan. These cadastres 
specify different types of land (although they stick to the usual division on arable land, meadows and forests), cover-
ing also the territory under water, but also different existing structures which were listed and measured. The units of 
measure are expressed in the so called Paduan campi (campo padovano), quarters (quarto) and tavolas (tavola). 
Tax is expressed in Venetian lira and soldo. Both cadastres are characterized by a large number of toponyms of Slavic 
and Turkish origin using Italian orthography (Venetian idiom). There are also very detailed population data. It should 
also be mentioned that both cadastres contain the names of previous owners, Risan cadastre in particular, substanti-
ating that there had been a larger portion of Turkish population in this area, as compared to the area of Herceg Novi.7 

Both these Venetian cadastres from Boka Kotorska Bay, with the abundance of data contained in them, surpass 
by far the framework typical for the development of land registries, making them exceptionally valuable for scientific 
research.

Archival material of Austro-Hungarian Cadastre in Montenegro State Archives 

The land register created during the time of Austrian rule over Boka Kotorska Bay has been stored with Kotor 
Historical Archives and three other archival departments of Montenegro State Archives, one in Kotor (with modern 
archives), the other in Budva and the third one in Herceg-Novi as of 1997.8

The preparations for cadastre surveys in Dalmatia had started as early as during the First Austrian rule over 
Dalmatia and Boka Kotorska Bay (Guide 2014),9 only to be suspended with the handing over of this region to the 
French following the Pressburg Peace Treaty. The work was resumed after the year 1814, during the Second Austrian 
rule over Dalmatia. The activities commenced in Istria in 1817 and continued from 1823 up to 1838 reaching as far as 
Boka Kotorska Bay. The whole activity was being carried out under the auspices of the Cadastral Surveying Central 
Directorate in Vienna. Cadastral Surveying Directorate was established in 1828 in Zadar, as the main administrative 
centre for the region of Dalmatia and Boka Kotorska Bay, followed by Cadastral Records Bureau in 1842. Cadastral 
bureaus existed in the administrative centres of every district, including Kotor, which had been the centre for Boka 
Kotorska Bay. This cadastre was based on triangulation (detailed recording and field visits followed by data transfer 
onto the maps) and subsequent elaboration of the records where all legal or actual physical changes in the field are 
recorded (Benyovsky, 2005). 

Surveying activity in the region of Boka Kotorska Bay was being carried out during 1837 and 1838, with the 
amendments in 1841 to verify the change of the borders between the Austrian Monarchy and Montenegro.10 Immedi-
ately after the triangulation in 1838, the original maps were transferred to the Central Archives in Vienna, while their 
copies were stored in Zadar with the so called Maps Archives (Archivio provinciale delle mappe) of the Cadastral 
Surveying Directorate.11

This was, therefore, the time when cadastre maps were created for the entire Boka Kotorska Bay (map scale 
1:2880), i.e. for every cadastral municipality, with tabular overviews and registers of land lots and objects. Later on, 
during the 1870-ies, the revision was made of cadastral surveys in accordance with the laws enacted with a view to 
regulating this area. Thus, the establishment of land registers for every tax municipality started in 1881 and lasted until 
1894, depending on a given cadastral municipality. Main registers were kept and updated regularly from 1888 to 1974.

It should be recalled that land registers in Austria were being almost immaculately kept and that the same survey-
ing and ownership registration system was being in force for more than one hundred years. Unfortunately, this system 
was not being kept so diligently in the former Yugoslavia, not even in the territories that had been under the rule of the 
Austrian Monarchy prior to World War One where this system of ownership registration had been well established. 

In the Socialist Yugoslavia, for example, record keeping was being done sporadically and untimely, especially 
following the nationalization procedure. Moreover, in rural areas the transfers of ownership, usually after the demise 
of certain person, would very often not be registered, thus their families would rely on the memory and oral tradition. 
As a rule, the status would be subsequently updated, which would make it a very hard and complex task to deter-
mine the actual ownership. This resulted in a large number of judicial proceedings conducted either between family 

7 It was even established that several Moslem fraternities had existed in Risan area (Stanojević, 1983).
8 There is certain amount of land registry archives stored in the Department of Bar too.
9 New topographic survey of Habsburg Monarchy, so called Franciscan topographic survey, started in 1806.
10 For Spič Municipality, cadastral survey was carried out after 1878, when this territory was attached to Boka Kotorska District with the decision 

of the Berlin Congress, while the neighbouring town of Bar came into possession of Montenegro.
11 On the basis of the agreement between the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Kingdom of Italy from 1923/24 Maps Archives 

was transferred from Zadar to Split Finance Directorate, and since 1982 it has been stored with Split State Archives (Guide, 2014).
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members or with the new owners who acquired the properties by legal ways, but which had previously been illegally 
transferred from one owner to another. Improper keeping of cadastral records by their creators has led to the situation 
where the archival material containing Austrian land registry data continues being highly “operative”. 

In this situation, however, the creator/holder of archival material – Real Estate Administration of Montenegro, 
did nothing to improve the condition. In fact, it contributed to the perpetuation of the situation. It failed to align or 
bring up-to-date the old land records with the data of the new cadastral survey. Moreover, this institution failed to take 
the necessary care of this valuable material with regards to its physical integrity, thus the material reached the Ar-
chives in poor condition, i.e. considerably damaged or even partly destroyed. All this asks for great efforts on the side 
of archivists to preserve this material and protect it in accordance with legislation, both archival and the one related 
to cultural heritage, while concurrently enabling its free and unlimited access and use by extremely large number of 
interested parties. 

Land denationalization and restitution procedures, which became particularly numerous during and after tran-
sitional and other changes in the territory of the former Yugoslavia, resulted in archival institutions becoming over-
loaded with huge number of requests for access to be granted to this kind of property records. Archival institutions 
have therefore become overburdened with the tasks that are strictly speaking not in the domain of archival profession. 
Enormous increase in the number of users of this profile creates a big problem, since they do not perceive the Archives 
as an institution the primary duty of which is to take care of permanent preservation of archival material, especially 
the one which, by its features, belongs to the material of special significance both nationally and internationally, as it 
is the case with these land records. 

Digitization of this archival material imposed itself as a necessity and, if seen from various angles, constitutes 
the most acceptable solution for archival institutions which possess such material in order to be able to ensure access 
and use of these specific archival sources by all interested parties in the safest possible way. Digitization represents 
one step forward in preventing further destruction of this sensitive and already quite damaged material, but it also 
enables its broad accessibility. This is a way to relieve both archives and archivists from the activities which strictly 
speaking do not fall under their realm and because of which archival profession often suffers, when observed from the 
long-term perspective.

Process of digitizing land registries in Montenegro State Archives 

Entire process of digitization of Austrian land registries in Montenegro State Archives was entrusted to the com-
pany ARHIMED from Podgorica, despite the fact that the company had not had previous experience of digitizing ar-
chival material, especially not of historical handwritten records. The choice of the company and negotiation was being 
done by the top management of the State Archives, without prior consultations with the archivists working with this 
archival material on a daily basis. It remained, therefore, unclear to the archivists what references had this company 
had that would recommend it for this complex and responsible task, i.e. digitization of handwritten cultural heritage.12 
(Internet 5). 

ARHIMED concluded the contract with the State Archives for digitization of the entire land related material 
of the Austrian period stored with the archival departments in Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor, as well as in Kotor 
Historical Archives. It should be mentioned that the largest portion of this material is stored in the two departments 
located in Kotor, namely 613 land ownership books related to the total of 49 cadastral municipalities, covering the 
geographical territory of the municipalities of Tivat and Kotor. Besides these books, digitization included the books 
entitled Lists of Parcels, containing the data on surface areas of lots and edifices. These books are stored with Kotor 
Archival Department.

It is important to emphasize that prior to the development of the Terms of Reference and conclusion of the Con-
tract no detailed analysis had been made of the condition of this material, i.e. nobody from ARHIMED had visited the 
archival departments in order to become familiar with this archival material and to collect all the necessary data on 
the quantity and condition of the records, and consequently to decide on the preparatory activities, on the employees 
that would carry out the preparatory activities and, finally, to determine precise dynamics for the entire digitization 
process. More importantly, it was not possible to obtain these data from the client – Montenegro State Archives, and/or 

12 As stated on the Company website, since 2006 ARHIMED has grown into the leader on the market of monitoring and analysing Montenegrin 
media, using the most contemporary system for digital archiving of announcements. The Company possesses the first digitized media archive 
in Montenegro with more than 2 million newspaper articles, 600 thousand TV feature stories and TV shows, as well as 2 million web articles. 
(See: Internet 5)
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the Management, as the sole negotiator, since apart from the inventories of these fonds they had not had the knowledge 
of detailed condition and descriptions of the material. In actual fact, the archivists from the stated archival departments 
themselves had not been in the possession of the accurate data on the condition of the documents in these archival 
fonds, as they had been received in the archival departments from their creators/holders – Real Estate Administration, 
in a totally disorderly condition, non-catalogued, with visible and considerable physical damages, both of the bindings 
and of almost every document in the bundles. From the moment of the takeover of the material to the beginning of 
digitization no detailed archival processing or conservation-restoration interventions had been done.

ARHIMED decided to start with the implementation of the digitization project irrespective of the fact that most 
archivists had had no previous experience with the use of new technologies in arranging and processing of archival 
material, with the exception of the archivists in Kotor Historical Archives. The worst thing, however, is the fact that 
the Project had not envisaged the involvement of archivists, not even for the activity of the preparation of the archival 
material to be digitized! Such attitude, one can quite positively claim, had negative impact on Project implementation, 
since some previous experiences of the archivists, no matter how modest these could be, could have contributed to the 
acceleration of the digitization process. 

With such shortcomings in forecasting, planning and implementation of the Terms of Reference, not before the 
Project implementation had started were all the difficulties of the undertaking and numerous problems perceived. 
Yet another limiting factor was the fact that this project was the first encounter of ARHIMED with this kind of ma-
terial.13 Handwritten material, written in archaic, Italian language (Venetian dialect), coupled with greatly damaged 
documents, torn up and destroyed acts, damaged bindings, created big problems, first of all to the persons hired by 
ARHIMED to do the actual scanning.14 

As the Project had also envisaged the development of a searchable database (by the names of the owners, cadas-
tral municipalities, by the number of land lots and edifices), i.e. the creation  of metadata, the people involved in the 
scanning activity, but also the IT experts from ARHIMED were faced with an additional challenge. It became clear 
at the very beginning of the Project implementation that the failure to involve archivists by both ARHIMED and the 
State Archives would lead to difficulties. These difficulties became apparent at the stage of the preparation of archival 
material for scanning (prior arrangement and processing, as well as conservation activities), but also with regards to 
the collection and processing of data and pieces of information for the creation of metadata.15 

However, with the progressing of the activities the people in ARHIMED became aware that expert assistance of 
archivists was more than necessary. Thus, subsequently and outside the scope of the Terms of Reference, the archivists 
in the respective departments were constantly “standing by” and “at service” in order to clarify, to the extent possible, 
all the queries with regards to the background of land surveys, methods of record keeping, registration and updating 
of entries, etc., as well as to offer their expert assistance with the transcription of handwriting all with the purpose of 
avoiding serious errors in the final digital product. 

Another limiting factor during the Project implementation was reflected in the fact that the digitization process 
was being carried out with the use of non-standardized equipment. In fact, instead of using the scanners capable 
of recording old, damaged and bound handwritten documents, which already exist on the market and meet all the 
standards for digitization of historical records, the process in Kotor Historical Archives and other archival depart-
ments was being performed using manually assembled platforms made of wooden boards and the structure made of 
plumbing tubes, fiberglass and halogen reflector lamps, the handling of which was very difficult. Two Canon 600D 
digital cameras were mounted onto that structure, in the attempt to imitate standardized equipment manufactured by 
the renowned producers. The mere fact that the halogen reflector lamps were emitting impermissibly high amount of 
heat tells enough in support of the fact that some of the fundamental principles and rules for the protection of archival 
material during scanning process were not being observed. 

It should be said that during the scanning process there were frequent equipment failures, which caused inter-
ruptions lasting for several days. The length of the scanning process was a direct result of the use of non-standardized 
equipment. For instance, in Kotor Historical Archives it took 18 months for ARHIMED to complete the process, 
where originally they had planned to complete the entire process within six months at the longest! 

13 Their prior experience with similar material was digitization of a daily newspaper from the post-World War II period.
14 The hired persons were fresh from the University, holding graphic design degrees, without any experience in scanning and digital processing 

of archival material. For them this was the first encounter with archives and archival documents. On top of that, they lacked the knowledge of 
Italian, let alone the one of Palaeography.

15 For instance, registration of ownership in land registers was being done in handwriting and in most cases using archaic Italian language, thus 
when creating the database, the IT experts were being faced with a big problem of having to transcribe personal names, place names, numbers 
etc.
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Digital files were being sent daily, usually on memory sticks, to ARHIMED head office in Podgorica, where to us 
unknown number of people was working on checking the scanned files, on software processing and on the creation of 
metadata. We were also not familiar with the professional background of all the people involved in the whole process.   

With the passing of the time, the responsible persons from ARHIMED started losing patience and were getting 
increasingly eager to finish the whole job in as short a time as possible. Unavoidably, that haste led to mistakes, thus 
certain books, already in a damaged state, would be taken from the storages on several occasions in order to be re-
scanned either in their totality or only some of the pages, which contributed additionally to their wear and worsening 
of the already poor physical condition of the documents. 

It has to be concluded that throughout the procedure no standards or procedures envisaged for the process of 
digitization of archival material were being adhered to: 

1. The cadastre volumes were not scanned in their entirety (from the first to the last page including the binding), 
which means that the rule stipulating that a digital copy of a book (document) must be completely true to its original 
was not being complied with. 

2. The pages containing no text were not being scanned, although it is known that on the occasion of evidential 
procedure during judicial proceedings even the empty pages might be a relevant piece of evidence for adjudication. 

3. For the sake of saving the time and funds, ARHIMED took over the files previously recorded by the archivists 
of Kotor Historical Archives using a digital camera.16 

The scanning was being done by one person per archival department concerned, hired by ARHIMED for this 
purpose. Prior to starting their work, they needed to spend some time to master the scanning technique and to gain 
certain routine, as well as to become well familiar with the storages and the ways how archival material is handled in 
the archives, but also with the physical features and content of the subject archival material. It turned out immediately 
that archivists’ assistance was indispensable, starting from the mere physical one. Thus, at least one archivist in each 
respective archival department would take the archival material out of the storages to be scanned and would then take 
it back once the scanning was completed. Also, archivists would constantly instruct the scanning staff on the ways 
of handling this sensitive and damaged material, as well as inspect the condition of the material after the scanning 
process so as to prevent further damages.

Readiness of Montenegro State Archives and archivists for digitization projects

ARHIMED had obviously not been familiar with international standards related to the digitization of archival 
material, but it turned out that even the State Archives lacked expert knowledge in this area. Another missing thing was 
the awareness of the importance of strategic planning when it comes to the digitization of archival cultural heritage. 
If we were to analyse, for instance, this whole process in view of UNESCO Guidelines (Internet 6), it would become 
quite clear how many mistakes were being made in the process of the implementation of the Project.17

However, we consider that the biggest problem lies in the fact that the State Archives, as someone who commis-
sioned this job, failed to act professionally and in observance of contemporary archival practice. Already during the 
negotiation stage with ARHIMED, the Archives should have set professional postulates which the Project had to be 
implemented upon. 

It can be concluded, nevertheless, that the biggest shortcoming lies in the fact that the entire process of digitization 
of historical material had not been based on the partnership between archivists and IT specialists, which would have 
ensured success for the Project to the mutual benefit and satisfaction and guaranteed a high quality digital “product”.

16 When the gradual takeover of the archival material of Austrian Land register by the State Archives commenced in 1997, Kotor Historical Arcc-
hives managed to attract a donor for the acquisition of a digital camera, Canon EOS 350D Digital, in order to start digitizing the land records 
created for the cadastral municipalities in the territories of the municipalities of Kotor and Tivat. This was a necessary activity as it became 
clear very soon that there was a huge influx of requests for access to this archival material lodged by either natural persons or legal entities so 
as to use the same for evidential purposes in various administrative and judicial proceedings. Therefore, the digital camera was being used for 
the acquisition of digital images of the archival material concerned. These images would then be printed out and certified, all with a view to 
protecting this valuable archival material from excessive use, especially when one is aware of bad physical condition. Besides, digital images 
reduce the possibility for theft and misuse of this archival material. Due to the lack of IT specialists in both Kotor Historical Archives and 
the State Archives, digital imaging and subsequent processing of digital files was being done by the archivists from this archival department. 
ARHIMED took over the image files for three cadastral municipalities. 

17 Let’s recall briefly the wording of the UNESCO Guideline: “...the beginning of any digitization project requires the development of a detailed 
strategy which should offer a clear description of the purpose and objectives, identify the scope of activities (for instance, photographs, au-
dio-visual material, handwritten material etc.), the scope (for instance, large scale digitization, selective digitization etc.), strategic approaches 
(for instance, inter-institutional cooperation, national resources, external assistance), as well as to define digitization methods and applicable 
standards.“
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Archivists, who have been left to handle this digital database, following prior short training delivered by the IT 
specialists from ARHIMED, feel somewhat relieved when they know that there is readiness on the side of this compa-
ny to maintain the database. On the other hand, the said IT specialists are aware of all possible problems that might oc-
cur during the utilization of this newly formed database containing land records from the period of Austro-Hungarian 
rule over this area. It is for this reason that ARHIMED has left the possibility for continuous servicing of the database 
even after the termination of the Project, i.e. to input metadata corrections and intervene in the case of the unexpected 
malfunctioning of the database. 

Working with digital database containing land records and planning its future online use 

The Project had envisaged for the digitized material to be stored on a server which would be accessed via Internet 
by using appropriate access code. However, following the official handover of the digitized database, it became obvi-
ous that the network infrastructure used by the State Archives18 was not capable of enabling downloading of a larger 
number of files, so called “heavy files”. Because of that, ARHIMED supplied each archival department with one per-
sonal computer with complete digitized material stored on the hard disk (every department having digital images of its 
own archival material).19 It should be mentioned that in this stage user access to and insight into the digitized database 
is currently enabled in the reading rooms of the respective archival departments. So far, database browsing is possible 
only in the presence of archivists in charge of attending the users of archival material. The lack of mutual connection 
among these databases in different archival departments and the impossibility of mutual consultation of the digitized 
material render inefficient the user servicing, despite the fact that all this material belongs to one archival fonds. 

However, even at the negotiating stage with ARHIMED, immediately prior to the beginning of Project imple-
mentation, there were discussions on the possibility for the entire database to be uploaded on a public web portal, 
which could be accessed by means of user accounts. This option, which is still being discussed about, might be ac-
hieved within certain time. The development of a web portal would be very important. It would relieve the archival 
departments of the burden of having to attend this type of users. 

Still, certain circumstances remind us that this will not be achieved so easily. One thing is certain, however, grea-
ter financial support needs to be planned and secured. It has been concluded so far that the possibility of online access 
is indeed necessary, only that the overall IT infrastructure in the country is still not ready to support such web portals. 
Moreover, it is necessary to perceive other factors which might have negative impact on the broad accessibility of 
these documents online. In fact, on the basis of the experience of working with the users of the archival material of 
Austrian cadastre, archivists themselves were able to see that the level of computer literacy with most of them is quite 
low. This means that in order to place these digital databases online and create other assumptions for achieving broad 
accessibility and full effect of the existence of digital formats of this material, IT capacity of user population should 
be examined and enhanced in the first place. We are certain that there is a need for Montenegro to develop a special 
strategy for the improvement of IT literacy with this category of users which activity calls for the development of a 
new project.

It should be emphasized, however, that even the current way of utilizing the digitized database was delightfully 
welcomed by the majority of users, amongst other things because of the faster and more efficient acquisition of the 
certified copies of archival documents, despite the fact that on the occasion of delays during the digitization stage 
many users had demonstrated total lack of understanding of the need for archival material to be properly protected in 
the archives, including the one which is essential for exercising civil rights and freedoms. 

As it has already been said, the archivists in charge of the work with the users access the Portal using special 
usernames and passwords, after which the browser window opens.

Almost one-year long experience with this database in Kotor Historical Archives has proved that the funds inves-
ted in this project have been totally justified: 
1. Permanent physical protection of this valuable archival fonds has been achieved, and 
2. User attendance has become quicker and less labour intensive. 
3. Physical handling of the original documents has been almost completely discontinued in all subject archival 

18 The State Archives uses the so called “rented-out-network” intended to be used by all public authorities, including the Government. Because 
of the fear of hacking, the network is strictly controlled in the way that access to social networks and websites is blocked, just like completely 
legal digital databases, which are important for online access. Besides, this is done with no prior announcement or warning. Kotor Historical 
Archives’ web portal “Archivum”, for example, has been a frequent “victim” of such actions.  

19 The State Archives management possesses digital copies of the archival material from all five archival departments.
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departments. (This can be considered exceptionally important when one knows that this material is considered a 
part of the universal cultural heritage). 

Conclusion

If one is to contemplate this project in a comprehensive way, notwithstanding all its stated shortcomings, one 
must say that it constitutes a significant step forward in the area of protection, evaluation and presentation of the mov-
able cultural heritage in Montenegro, in this specific case of the most sensitive one – archival material. 

The activity of digitization of archival material implies certain specificities, especially of land registry and cadas-
tral archives, and it differs in many ways, in terms of the objectives, execution and final product, from the procedures 
archives conduct while handling the original digital records created by various record creators during the performance 
of their regular social and economic activity. 

In the same way, the work of archivists in historical archives is vastly specific in the light of the application of 
new technologies. It is completely clear today that modern times require the development of new profile of archivists 
in all types of archival institutions, first of all as experts who are exceptional connoisseurs of traditional archival sci-
ence and archival practice, but then also the ones with certain quantum of knowledge from the area of ICT, including 
the ones who are closely specialized to work with historical archival material.        

ABSTRACT

In the first part of this paper we give an overview of the land registries conserved with Montenegro State Ar-
chives. The oldest archival material stored with the State Archives is housed with one of its departments - Kotor 
Historical Archives. This material consists of the documents created during the span of seven centuries in the wider 
territory of the present-day Boka Kotorska Bay. Content-wise they refer to a large portion of the territory of the pres-
ent-day Montenegrin littoral. The administrations of different powerful states succeeded one another in this region 
during many centuries, thus the preserved land surveys reflect the ways different administrations had functioned in the 
former powerful countries. They also reflect the implementation of different legislations, changes of social systems, 
demographic changes, frequent changes of state borders even in micro locations, etc. The oldest land survey dates 
back to the early years of the Venetian rule in Boka Kotorska Bay. Unfortunately, there are no preserved land registry 
acts from the period of Ottoman rule in Boka Kotorska Bay and its hinterland. Venetian cadastre from the period when 
the Venetian Republic regained one part of the Bay has also been preserved. 

We have made special reference to the specific archival material like the Austro-Hungarian Land Register, which 
is of importance both for science, but also for evidentiary procedure and in the procedure of exercising citizens’ rights 
and freedoms. It is of exceptional importance, both for the state and for its citizens to apply contemporary technologies 
in the procedures of its durable protection, as well as unrestricted use of land registry data, we have described digitiza-
tion activities undertaken on this type of documents stored with archival departments of Montenegro State Archives. 

It is with the example of a digitization project that we have emphasized the importance of literal implementation 
of international practice and experiences in this field, as well as the necessity of prior planning (short-term and long-
term digitization planning, development of cultural heritage digitization strategy on the national level, etc.)

Key Words: Montenegro State Archives-Kotor Historical Archives, land registries and cadastres, Venetian ca-
dastre, Austro-Hungarian Cadastre
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Legends for images in Pejovic-Katelan’s Paper

(Istanbul 2017)

Fig. 1a, 1b, 1c, “Grbalj Cadastre” from 1430

Fig. 2, Topographic map of Boka kotorska bay shows the divisions of this small territory between Ottoman Empire 
and Venetian Republic before the Treaty from 1718
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Fig. 3a, 3b, Documentation from Venetian Extraordinary Governor office in Kotor, on takeover of proprieties of 
Moslem inhabitants (Slovenian language (Cyrillic letter) and translation on Italian

Fig. 4a, 4b, Cadastre of Herceg-Novi, 1704-1705
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Fig. 5a, 5b, Cadastre of Risan, village Kostanjica with ex Turkish proprietors

Fig. 6, 6a, 6b, Austro-Hungarian Cadastre in Kotor Historical Archives
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Fig. 7, ‘Home page’ of the company ARHIMED that digitized land registries in Montenegro State Archives
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Fig. 8: Manually assembled digitization equipment, with Canon 600D cameras

Fig. 9: Image of the access window
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Fig. 10, 10a: Image of browser window
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OTTOMAN TAX REGISTERS (TAPU TAHRİR DEFTERLERİ) - A 
SOURCE FOR THE DEVELOPMENT OF ORE-MINING IN THE 
SAKAR MOUNTAIN IN 15TH -16TH CENTURY

Stefan DIMITROV* 
Sakar Mountain is located in Southeastern Bulgaria and is situated between the valleys of the Sazliika, Maritsa 

and Tundzha rivers - a territory that has been part of the kaza of Edirne during the relevant period. The mountain is 
low and has a smooth rounded outline with a slightly dissected ridge above which its highest peak Vishegrad (856 
m) rises. The slopes of the Sakar Mountain, descending steadily to the neighboring valleys, are cut by a dense, but 
not very deep, valley network, which for most of the year is waterless. The relief is characterized by well-developed 
flattened surfaces, concentrically located on the slopes of the mountain. In the plains and coastal river areas, arable 
land and pastures extend.1

The development of ore-mining and ore-processing as an economic branch was very important for the crafts, the 
agriculture, the army and the financial status of the Ottoman Empire. Gradually, some of the many centers for mining, 
ore-processing and processing of different types of metals were converted into settlements with specific ethno-reli-
gious and social structure, administrative and tax status.2

Nowadays, the issue of preservation of the flora, fauna and underground water in the exploitation of natural 
resources and the demand for various raw materials as substitutes is very important. Although with contemporary 
ore-mining human labour has been replaced to a considerable degree  by the use of different types of machines, it is 
worth  surveying the issue about the location and ethnic – religious affiliation of the ore-miners in the period 15th 
-16th  century in the Sakar Mountain.

Based on unpublished Ottoman tax registers (tapu tahrir defterleri) kept at the Ottoman archives in Istanbul 
(Başbakanlık Osmanlı Arşivi), with this paper we aim to locate the ore-mining settlements in Sakar Mountain and to 
determine their demographic characteristic.

The ottoman tax registers from 15th-16th century in this paper are arranged chronologically here are as follows:
• Detailed register (mufassal), containing a list of the names of male heads of households, of single men and of 

widow families who inhabited the settlements in the kaza of Edirne in 890 AH/18.01.1485-06.01.1486 (TD 20)3;
• Detailed register (mufassal), containing a list of the names of male heads of households, of single men and of 

widow families who inhabited the settlements in the kaza of Edirne in 925 AH/03.01-23.12.1519 (TD 77)4; 
• Summary register (icmal). It is a record of the total number of households, single males and widows residing in 

the settlements in the kaza of Edirne in 937 AH/25.08.1530-15.08.1531 (TD 370)5;

* Assist. Prof. Dr., Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Historical Studies, e-mail: shdimitrov@gmail.com
1 Румен Пенин, Природна география на България [Prirodna geografiya na Balgariya], С., 2007, с. 190-191.
2 Halil Inalcık, “The Ottoman State: Economy and Society, 1300-1600.”, An Economic and Social History of the Ottoman Empire. Volume I: 

1300-1600. Inalcık, H., D. Quataert (eds.), Cambridge University Press, 1994, p. 77-100.; Şevket Pamuk, “A Monetary History of the Ottoman 
Empire”, Cambridge Studies in Islamic Civilization. Cambridge University Press, 2000, p. 1-40.; Suraiya Faroqhi, Towns and townsmen of 
Ottoman Anatolia. Trade, crafts and food production in an urban setting. 1520-1650. Cambridge, 1984, pp. 171-190.

3 On the dating of the register see 370 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Rum-ili Defteri (937/1530), Ankara, Devlet Arşivleri Genel Müdürülüğü, 
2001, N 1, p. 11.

4 On the dating of the register see 370 Numaralı, p. 11; M. Tayyib Gökbilgin, XV. ve XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa livası. Vakıflar-Mülkler-Mu-
kataalar. Istanbul, 2007, p. 533-534.

5 BOA, Istanbul, TD 370. On the dating of the register see 370 Numaralı, p. 8-9. According to some researchers this register was compiled in 
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• Detailed register containing a list of the names of heads of households, single males and widows living in the 
kaza of Edirne, of 978 AH/05.06.1570-26.05.1571 (TD 494)6;

• Detailed register providing information about the same 978 AH/05.06.1570-26.05.1571 (TD 498)7.
In the whole process of mining, ore processing, transportation and production of metal products, a number of 

categories of population with special obligations participated. This, in turn, gives information about a peculiar division 
of labor and duties in mining and the service sector.

In general, the ore extraction process can be described as follows. First, the task of digging and strengthening the 
mine galleries was designated to the sappers lağımcıs. Subsequently, the mine and furnace workers took over the ore 
extraction and the coal miners systematically supplied the lumber and charcoal needed for the mines and furnaces. 
After that the processed ore or the finished metal products were loaded onto wagons and shipped under the form of 
free labor or against payment. At the end of this production process were the people involved in the processing of the 
acquired metal – blacksmiths, ironmongers, gun manufacturers, goldsmiths, etc.8 

Undoubtedly, the most directly and permanently bound to the mining and the ore processing were the madenci, 
the küreci and the kümürci. The population of interest is the kürecis, who were engaged in the processing of the ore in 
the furnaces, in exchange, they were exempt from extraordinary taxes and state fees [avariz-i divaniye ve tekalif-i örfi-
ye].9 Some categories of population with military support functions –  Yürüks, Vlachs  and Martoloses, have combined 
their duties with the mine work. Their tasks consist of heavy physical work; guarding the mines; and participation in 
the transport of ore or of the wood necessary for its processing.10 

According to the Ottoman tax registers surveyed, the kürecis were registered in two nahiyes - Pravadi and Kızıl 
Agach, which during the period of the 15th-16th centuries belonged to the kaza of Edirne.

In 1485, 77 villages or 36% of all recorded settlements in the kaza of Edirne were part of a hass. In the investi-
gated registers we find the existence of settlements, belonging to both the Sultan’s hass and the hass of other persons 
occupying senior military-administrative positions. It is necessary to point out that in that year, the largest number of 
settlements (38), inhabited by kürecis, belonged to the Sultan’s hass.

The kürecis in the nahiye of Pravadi have been recorded in a separate section titled “Kürecis [in the hass of the 
Padishah]. Belonging to [nahiye] Pravadi.”11 Subsequently, in several sub-headings, only the kürecis in some villages 
were registered under the formula” in the village ... “. Thus, it is clear that the total number of kürecis is 38 Muslim 
households.12

They are all Muslim; as 16 % of them (6) are Christians newly converted to Islam. We assume that the presence 
of converts among the kürecis – the ore smelters, is due to the adoption of Islam by the descendants of the incumbent 
local Christian population engaged in the ore processing or the combining of their military assistance with the mining 
of ores on the part of the Yürüks. As is well known, the Yürük Corps was very often completed with Christians.13

We are led to the assumption that these ore smelters kürecis, are descendants of the welded local mine workers 

the early years of the rule of Sultan Süleyman I (1520-1566) (Р. Ковачев. Администрация за ефективно действие или как бил съставен 
сборният опис TD 370, В: Р. Ковачев (ред.), Из практиката на османската канцелария, [Iz praktikata na osmanskata kancelariya] Соz-
фия, Изд. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 117-136); in the period 1526-1527 (Стр. Димитров, Нови данни 
за демографските отношения в южна Добруджа през първата половина на XVI в., Добруджа, [Dobrudzha] 2001, N 14-16, с. 278-333) 
or in 1528. (М. Кийл, Татар Пазарджък. Развитието на един османски град в Централна България или историята за това как българите 
превзеха Горна Тракия без нито един изстрел 1485-1874, В: М. Кийл, Хора и селища в България през османския период, [Balgariya 
prez osmanskiya period] М. Кипровска, Гр. Бойков (ред.), София, Изд. “Amicitia”, 2005, с. 201)

6 On the dating of the register see 370 Numaralı, p. 11.
7 On the dating of the register see 370 Numaralı, p. 12.
8 Елена Грозданова, Стефан Андреев, Из историята на рударството и металургията в българските земи през XV-XIX век. [Iz istoriyata 

na rudarstvoto i metalurgiyata v balgarskite zemi] С., 1983, с. 59.; Същите, “Категории население със специални задължения и статут 
– правна норма от XVI век и реална практика”, Българският шестнадесети век. [Balgarskiyat shestnadeseti vek] С., 1996, с. 29-32.; 
Румен Ковачев, Самоков и Самоковската каза през XVI в. според описи от истанбулския османски архив. [Samokov I Samokovskata 
kaza prez XVI v. Spored opisi ot Istanbulskiya osmanski arhiv] С., 2001, с. 85-91.

9 E. Грозданова, Ст. Андреев, Из историята на рударството, с. 69.; Вера Мутафчиева, „Категориите зависимо население в нашите земи 
под турска власт през XV-XVI в.”, Османска социално-икономическа история. [Osmanska socialno-ikonomicheska istoriya] Избрани 
произведения. т. 5, Пловдив, 2008, с. 441.

10 E. Грозданова, Ст. Андреев, Из историята на рударството, с. 69.; В. Мутафчиева, Категориите зависимо, с. 441.; Halil Inalcık, “The 
Yürüks: Their Origins, Expansion and Economic Role”, The Middle East and the Balkans under the Ottoman Empire. Essays on Economy and 
Society. Bloomington, 1993, pp. 113-117.

11 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (hereafter BOA), Istanbul, TD 20, f. 135.
12 See Table 1.
13 Страшимир Димитров, „За юрушката организация и ролята й в етноасимилаторските процеси”, Векове [Vekove], 1-2, 1982, с. 39-43.; 

Същият, История на Добруджа. [Istoriya na Dobrudzha] т. 3, С., 1988, с. 33.; Елена Грозданова, „Към въпроса за юруците в българ-
ските и някои от съседните им земи през XV-XVIII в.”, Векове [Vekove], 4, 1984, с. 23-29.; Евгений Радушев, „Имало ли е трайно 
юрушко настаняване в Родопите”, Демографски и етносоциални проблеми в Източните Родопи. [Demografski i etnosocialni problemi 
v Iztochnite Rodopi] Пловдив, 1988, с. 72-73.
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by the fact that 2 of the identified villages (Nusretlü and Evciler) are located in the central part of Sakar Mountain, 
near the northerly Monastery Heights known for its well – grown mining and the presence of iron ore with relatively 
high metal content – 43 %.14

Also it is possible those Muslims, the ore smelters - kürecis, to be yürüks, as it is written in the “Yürük Law” from 
the time of Sultan Suleiman I (1520-1566). In it is indicated that: 

„if one of the sons of that category enrolls as dairymen, oil workers (yagcıs), miners (kürecis), reaya, salt (tuzcus) 
or rice workers (çeltükçüs) […], he does not fall out of the category to which he belongs. So if he is recorded else-
where in the local register (has been awarded the title) he also performs his duties as yürük or Yamak. Whatever his 
service is in the other place where he is recorded, he performs it too.”15

Table 1. The Kürecis in the Nahiye of Pravadi (1485).

Muslims

Villages Households (hane)

In the village of Nusretlü16 2

In the village of Evciler17 5

In the village of Yörücikler 17

In the village of Akçe Alan, nam-i diğer Baş 
Küşan 8

In the village of Koca Yakublu 6

Total 38

 In 1519 no villages, belonging to the sultan’s hass were recorded in nahiye of Pravadi, and in the subsequent 
population registrations (1530 and 1570) the nahiye of Pravadi no longer existed as a territorial-administrative unit 
belonging to the kaza of Edirne.

In 1485, the people involved with ore processing in the kilns (the kürecis) belonged to the Sultan’s hass in the 
nahiye of Kızıl Ağaç. For that year, the kürecis were described in a separate column, and in the sub-headings entitled 
“in the village ...” the kürecis who inhabited the respective settlement were registered by name. In 1485 kürecis were 
recorded from 44 villages, with a total of 254 Muslim households.18

Among these households, the presence of Christians newly converted to Islam is noticeable. Their number is 49 
or 19 % from all recorded ore smelters – kürecis households.

Table 2. The Kürecis in the Nahiye of Kızıl Ağaç (1485).

Muslims

Villages Households (hane)

In the village of Timurcalu19 6

In the village of Aşıklu 10

In the village of Danişmendlü20 4

In the village of Musa Beylü21 2

14 Р. Пенин, Природна география на България, с. 190-191.; Елена Грозданова, „Промени в поселищната мрежа и демографския облик на 
Елховския край през XV-XVII в.”, ИПр [Istoricheski pregled], 6, 1979, с. 114.; E. Грозданова, Ст. Андреев, Из историята на рударствоr-
то, с. 37-39.

15 ТИИПБЗ. [Turski Izvori za Istoriyata na Pravoto po Balgarskite Zemi] т. 1, с. 306.
16 Today the village of Mamarchevо, Yambol, Bulgaria.
17 Today the village of Ravna gora, Haskovo, Bulgaria.
18 See Table 2.
19 Today the village of Boyanovo, Yambol, Bulgaria.
20 Today the village of General Toshevo, Yambol, Bulgaria.
21 Today the village of Musa beyli, Edirne, Turkey.
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In the village of Doğan oğulu 6

In the village of Veled-I Otacı 6

In the village of Çakırcılu 1

In the village of Müsellem Hasan 1

In the village of Umur Bey 6

In the village of Kara Beylü 10

In the village of Eynehan22 13

In the village of Kızıl Ağaç23 2

In the village of Aşıklu 6

In the village of Davud Beylü24 4

In the village of Dudulu 3

In the village of Osmanlu25 4

In the village of Ogul Beylü 2

In the village of Veled-I Karaca İshak 1

In the village of Savcılu 5

In the village of Opanlu 9

In the village of Doğancı 3

In the village of Yagcı 1

From village of Fıruz Hanlu 5

In the village of Kazıklu 26

In the village of Evrenlü26 2

In the village of Ariflü 3

In the village of Kalkal 17

In the village of Sevliler 8

In the village of Düdükciler 3

In the village of Yagcılar 1

In the village of Sevlevi 2

In the village of İnciklü 3

In the village of Paşa İğitlü 6

In the village of Baylalık 14

In the village of Yeni Beylü 11

In the village of Eşreflü 3

In the village of Osmanca 11

In the village of Bazergan 1

In the village of Delücelü 7

In the village of Çakırcılu 2

In the village of Hasan Halife 1

In the village of Küreci nam-i diğer Delü Timur 10

In the village of Danişmendlü 7

In the village of Çarka 6

Total 254

For 1485, we can state that the total number of registered households of kürecis in the nahiye of Pravadi and Kızıl 
Ağaç is 292. After the identification and localization of the registered villages we have found that they are located 
along the eastern and northern (slōps) slopes of the Sakar Mountains and along the Tundzha River.

22 Today the village of Kirilovo, Yambol, Bulgaria.
23 Today the city of Elhovo, Yambol, Bulgaria.
24 Today the village of Zlatinica, Yambol, Bulgaria.
25 Today the village of Simeonovo, Yambol, Bulgaria.
26 Today the village of Slaveykovo, Yambol, Bulgaria.
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In 1519, the kürecis in the nahiye of Kızıl Ağaç still belonged to the hass of the Sultan and were recorded in 22 
villages, and the number of their households was reduced by half, compared to 1485, from 254 to 122.27 All of the 
recorded kürecis are Muslims, As the share, that the converts take among them is 16 %. It is interesting that in 1519 
the villages of Kürecis were populated by müsellems. Regarding the status of the müsellems in these settlements we 
will quote several examples. The first one is for the village of Yeni Beylü, after whose name is recorded: 

„Müsellems live in it. [Its inhabitants] give their tithes to the Müsellems; and the sancak bey of the Müsellems 
collects the “bad-ı hava” and the “marriage” taxes. Kızılca Müsellems [are].”28 

Subsequently, for all settlements, this note is repeated in the sense that the only entries that differ are those of the 
villages of Paşa Iğitlü, Balbalık and Sunkur. For the first village it is recorded that „Kürecis and Müsellems live in 
it”29; for the village of Balbalık it is indicated that „the çeribaşı, belonging to the Gipsy sancak, lives in it”, and “[the 
village population] gives their tithes to the çeribaşı”.30 For the last village Sunkur it is noted that “the Çeribaşı of the 
Müsellems lives in the village” and “[its inhabitants] give their tithes to him. They belong to the Kızılca Müsellems.”31 
It should be noted that among the Müsellems and the Kürecis in these villages it’s noticed the presence of people be-
longing to the Yürük Corps. We assume it is possible that the Yürüks have combined their military obligations with the 
ones of ore processing. As we saw earlier, the „Yürük Law” from the time of Sultan Süleyman I permits the combining 
of such activities.

Table 3. The Kürecis in the Nahiye of Kızıl Ağaç (1519).

Muslims

Villages Households
(hane)

Single males
(mücerred)

Küreci
(hane)

In the village of Yeni Beylü 12 1

In the village of Eşreflü 12

In the village of Veled-i Koca Ishak nam-i diğer Okçulu 9 8 

In the village of of İnciklü 12 1 1 

[ In] the village of Paşa İğitlü 10 10 

[In] the village of Kara Bayezidlü 8 1 2 

[In] the village of Okçulu32 10 5 

[In] the village of Düğüncü33 5 2 

In the village of Balbalık 15 3 13 

In the village of Simavlu 3 3 

In the village of Eyne Hanlı 4 2 4

In the village of Dermanlı 15 15 

In the village of Kara Savcılu 8 8

In the village of Umur bey nam-i diğer Kulmaşlu 9 2 9 

In the village of Hasan Halife nam-i diğer Aziz halife 6 4

In the village of Opan 6 6 

In the village of Semerci 1 1

[In] the village of Ürücükler nam-I diğer Hassas 17 3 

In the village of Karaca Davud nam-i diğer Salih 6 6 

27 See Table 3.
28 BOA, Istanbul, TD 77, f. 331.
29 Ibid, f. 332.
30 Ibid, f. 333.
31 Ibid, ff. 335-336.
32 Today the village of Asenovo, Yambol, Bulgaria.
33 Today the village of Drama, Yambol, Bulgaria.
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In the village of Sunkur 8 8

In the village of Bey Melik 18 6 5

In the village of Otacılar34 9 9 

Total 203 16 122 

By the 30s of the 16th century, the kürecis have been recorded as the cemaat of küreci, belonging to the hass of 
the Sultan. Recorded in 23 villages, their total number continues to decline and reaches 23 Muslim households.35 Ac-
cording to the village notes that repeat those of 1519, in those villages lived together kürecis and müsellem, belonging 
to the group of the Kızılca müsellem. In the registers of 1570 there is no separate rubric in which the kürecis in the 
settlements belonging to Edirne kaza are described by name

Table 4. Cemaat of Kürecis in Kaza of Kızıl Ağaç (1530).

Muslims

Villages Households 
(hane)

Single males 
(mücerred)

Küreci
(hane)

Village of Yeni Beylü 9 5

Village of Eşreflü 2 2

Village of Veled-i Koca Ishak nam-i diğer Okçulu 11 3

Village of İnciklü 6 2

Village of Paşa Beylü 13 1

Village of Kara Bayezidlü 4 1

Village of Okçulu 8 4

Village of Düğüncü 1 1

Village of Balbalık 14 3 3

Village of Simavlu 1 1

Village of Eyne Hanlı 4 2

Village of Dermanlı 6

Village of Kara Savcılu 11 2 1

Village of Umur bey nam-i diğer Kazganlı 17 4

Village of Hasan Halife nam-i diğer Aziz halife 5 5

Village of Opan 24

Village of Semerci 9

Village of Ürücükler nam-i diğer Hassas 6 1 1

Village of Karaca Davud nam-i diğer Salih 6 2

Village of Sinur 10 1 1

Village of Bey Melik 11 1 1

Village of Otacılar 7

Village of Hacı Oğulu 2 1

Total 186 27 23

In conclusion, we have to summarize that the kürecis in the kaza of Edirne have been recorded from two nahiye 

34 Today the village of Salmino, Yambol, Bulgaria.
35 See Table 4.
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- Pravadi and Kızıl Ağaç, and at the beginning of the 16th century Pravadi ceased to exist, as a nahiye belonging to 
the kaza of Edirne. All registered kürecis, heads of households, are Muslim and their total number gradually decreases 
in the period 1485-1530. The settlements, inhabited by them are located along the eastern and northern slopes of the 
Sakar Mountains and along the Tundzha River.

ABSTRACT 

In this article based on unpublished Ottoman tax registers from the Ottoman archives in Istanbul are localized 
settlements with mine workers population in the area of Sakar Mountain, which was part of the Edirne kaza during the 
15-16th century. The ethno – religious characteristics of the population engaged in ore extraction and the categories of 
population with special obligations in ore extraction and ore processing are investigated. The surveyed settlements are 
presented in tables, which show the exact number of mine workers households.36

Key Words: Ottoman tax registers, mine workers, Sakar Mountain, 15 – 16th century, Edirne kaza.

ÖZET 

Makalemde İstanbul’daki Osmanlı Arşivinde muhafaza edilen ve şimdilik yayınlanmamış Osmanlı Tahrir def-
terleri yardımıyla Sakar dağında bulunan ve XV-XVI yüzyıllarda Edirne kazasına bağlı olan madenci yerleşim yerle-
rinin mevkileri tespit edilmektedir. Bunun yanısıra Sakar dağındaki maden ocaklarında çalışan nüfusun etnik ve dini 
mensubiyeti ve ocaklardan maden çıkarılıp işletilmesinde görev gören ve stratejik nedenlerle özel vergi statüsünden 
faydalanan ayrı ayrı sınıflar araştırılmaktadır. Tespit edilen yerleşim yerleri ve orada yaşayagelen madenci ailelerinin 
tam sayısı eklenen listelerde gösterilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Tahrir defterleri, madenciler, Sakar dağı, XV-XVI yüzyıllar, Edirne kazası.
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SUUD TARİH ARAŞTIRMALARINDA OSMANLI BELGELERİNİN 
KULLANIMI VE TESİRLERİ

Süheyl SAPAN* 

GİRİŞ

Suudi Arabistanın, başta payitahtı Riyad olmak üzere, Mekke, Medine, Cidde, Ebha kentlerinde, tarihi belgelerin 
korunup muhafaza edildiği müze, arşiv ve araştırma merkezleri bulunmaktadır. Buralarda Orijinal Osmanlıca belgeler 
çok nadir olmakla beraber, Medine Araştırmaları Merkezinde1, Osmanlıların buradaki son dönemleriyle ilgili yaklaşık 
Yüzbin tahmin edilen orijinal belge bulunmakta ve çoğu Medine’deki devlet daireleri arasındaki resmi yazışmalardır2. 
Osmanlı döneminden kalma, Mekke3 ve Medine4 mahkemelerinde Şeriyye sicilleri bulunmakla beraber, bu siciller 
araştırmaya kapalıdır. Suudlu bazı vatandaşların ellerinde bulunan ve dedelerinden kendilerine intikal eden belgeler 
ise nadiden olup, çoğu berat ve şahısları ilgilendiren özel belgelerdir. 

Halbuki, diğer ülkelerin aksine bugün Suudi Arabistan Krallığının geniş hudutları içerisinde bulunan Hicaz böl-
gesi, altı yıl haricinde (1806-1812)5 dört asır, Ahsa ve Asir Bölgeleri ise yaklaşık iki asır, Osmanlı idaresinde kalmıştır. 
Peki çoğu Bab-ı Ali’den gelen yazışmalardan oluşan bu belgeler, Osmanlı yönetiminin bölgeden ayrılmasıyla nereye 
gitti? Osmanlı idarecileri bunları beraberlerindemi götürdüler, yoksa bölgedeki devlet dairelerinden şahıslaramı inti-
kal etti? 

Başbakanlık Osmanlı Arşivinin çeşitli tasniflerde bulunan belgelerle beraber, düzenli bir şekilde tutulan Mü-
himme, Ayniyat ve Vilayat gelen-giden defterleri olmasaydı, belki de bu bölgeler ile ilgili yazışmaların çoğundan 
haberdar olamayacaktık. Dolayısıyla önce Osmanlılar ve akabinde Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri tarafından tarihi 
belgelere gösterilen ilgi ve hassasiyeti, burada takdirle anmak gerekir. 

Defterlere gelince, az önce işaret edildiği gibi Kadılar tarafından genellikle Arapça düzenlenen Şeriyye Sicilleri, 
Mekke ve Medine mahkeme arşivlerinde hala mevcudiyetinin bir kısmını korumaktadır. Ancak bunlardan yararlan-
mak için özel izin gerekli olup, fotokopi verilmemektedir. Fakat bu sicillerden azade olarak, bir nüshası BOA.Hazine-i 
Hassa d.4125 numaralı tasnifde bulunan Ahsa’daki miri topraklara ait bir defterin6. Bunlardan maada orijinal defter 
veya belgelerin kaderiyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

* Prof.Dr.Kral Suud Ünv.Tarih Bölümü. e-mail: dr_sapan@hotmail.com
1 Medine Araştırmaları Merkezi 1998 yılında, Medine Emiri rahmetli Abdulmecid b.Abdulaziz Al-Suud tarafından Vakıf olarak kuruldu. Mer-

kezin ilk başkanı olan Suriye/Halebli tarihçi Prof.Dr.Abdulabasit Bedr’in, gerek Merkezin kurulması gerekse kısa sürede hakemli bir dergi ile 
yayın faaliyetlerine başlaması uğrundaki gayretlerini takdirle anıyorum.

2 Bu belgelerin muhtevası hakkında belirli süreler içerisinde Medine Araştırmaları Merkezi tarafından 3 ciltlik bir özet yayınlanmıştır. İlki 2001 
de, İkincisi 2003 te, Üçüncüsü ise 2014 yılında okuyucusuyla buluşan kitabın başlığının Türkçesi: Osmanlı Belgelerinde Medine-i Münevve-
re. المدينة المنورة في الوثائق العثمانية

3 Mekke Mahkemesi arşivinde bulunan en eski Şeriyye sicili 1206/1791 yılına ait olup, 1343/1924 yılına kadar bu döneme ait 174 ciltten iba-
rettir. Bundan önceki döneme ait siciller ise bir yangında, ve bir söylentiye göre bir sel’de heba olmuştur. Turki b.Mutlak el-Uteybi/Mekke-i 
Mükerreme Mahkeme Sicillerinin Diplomatik Özellikleri ile Kadıları. Dare.Cilt.36. sayı.1 (Muharrem 1431).ss.169-245
.تركي بن مطلق العتيبي/دراسة فنية لسجالت مكة المكرمة مع بيان أسماء قضاتها

4 Medine Mahkemesi arşivindeki Osmanlıca ve Arapça olarak düzenlenen en eski Şeriyye sicili 960/1553 yılına aittir. Fayiz b.Musa el-Bedrani 
el-Harbi/Medine-i Münevvere Şer’i Sicillerinde Kabile Büyükleri ve Elitleri: 960-1300/1553-1883. 2.Baskı.Riyad:2010. Sy.9
.فايز بن موسى البدراني/بعض أعيان وأعالم القبائل في وثائق المحكمة الشرعية بالمدينة المنورة

5 Abdullah b.Muhammed el-Mutavva/İdaret-u Mekke fi Ahdı’d-Devlet’is-Suudiyye el-Ula.Riyad: 2009
6 Bu defteri, 2010 yılında Hazine-i Hassa 4125 Numaralı Deftere Göre Ahsanın Miri Arazisi ve Çiftlikleri adıyla yayınladık.

.أراضي األحساء ومزارعها الميرية في سجل الخزنة الخاصة رقم 4125 من سجالت األرشيف العثماني.- األحساء: نادي األحساء األدبي، 1431هـ/2010م
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Suudlu Araştırmacıların Arşivle Tanışması

1972 yılında kısa adı DARE olan Kral Abdulaziz Tarih Kurumu kurulduktan kısa bir süre sonra, iki-üç kişilik bir 
heyet İstanbul’a gider. 1.Suudi Ülkesi7 (1744-1818) ile ilgili BOA.Hatt-ı Hümayundaki belgelerin Suudi Arabistan 
ile ilgili olanlarını, normal fotoğraf makinasıyla çeker ve Dare’nin envanterine eklerler. Ancak bu belgeler Osmanlıca 
olduğundan, Suriyeli bir tercüman vasıtasıyla Arapçaya çevrilerek, araştırmacıların hizmetine sunulur. Fakat uzman-
lar dışında8 kimse bu belgelerden haberdar olmaz. Dolayısıyla bu belgelerden yararlanan bir kaç akdemik tezden ileri 
gitmez. Fakat bu dönemde Avrupa’ya, Yüsek Lisans ve Doktora için giden bazı Suudlu akademisyenler, tezlerini 
tamamlamak için arşivden yararlanırlar. Ancak belgelerin dili kendilerine yabancı olduğundan, bunun devamını ge-
tiremezler. 80 li yıllarda da arşivden yararlanan Suudlu araştırmacı çok azdır. 90 lı yıllarda Merhum Cumhurbaşkanı 
Turgut Özal’ın talimatıyla, arşivlerin araştırmacılara kapılarını açması ve daha önceki kısıtlamaların ortadan kaldı-
rılması, gerek Arap gerek Suudlu araştırmacıların buraya gelmelerine neden olmuştur. Ancak akademik çalışmalara 
kısıtlı bir şekilde yansımıştır9.

Geçen dönemde Suudlu yeni ve yakın çağ dönemini araştıranlarların yönelişlerine baktığımızda, ilk etapta araş-
tırma konusunda Başbakanlık Osmanlı Arşivinde gerekli belgelerin bulunup-bulunmadığı hakkında bilgi edinmek 
istediklerini gördük. Tezlerini tescil ettikten sonra da çoğunun İstanbul’a arşive yöneldiklerini, bir kısmının ise gerek 
Dare’de, gerek Körfez ülkelerinde bulunan araştırma merkezlerinde, daha önce BOA inden fotokopileri çekilmiş 
belgelerden yararlandıklarını müşahede ettik. Zira bu merkezlerde bulunan çoğu belgelerin Arapçaya çevrilmiş10 ol-
masından dolayı, araştırmacıları bazan yüklü mikdar tutan tercüme masraflarından kurtarıyordu. Fakat burada vur-
gulayarak belirtmem gereken en önemli mevzu, yirmi yıl öncesine kadar fazla tanınmayan BOA, şimdi Suudlu gerek 
akademisyen gerekse amatör tarihçiler tarafından, diğer tarih kaynaklarıyla beraber yerini almış olmasıdır. Hatta yakın 
çağ tarihçileri tarafından ilk kaynak seviyesine yükseldiğini söylersek, mübalağa etmemiş oluruz. 

Diğer taraftan şahsi bir sıfatla arşivden yararlanan Suudlu amatör Araştırmacalar ise, daha çok aile veya kabilesi-
nin Osmanlı devletiyle olan ilişkilerini araştırıp, kabilelerinin bilinmeyen tarihiyle ilgili belgeleri elde etmek isteme-
leri olmuştur. Bunlara bir örnek olarak Turki el-Uteybi tarafından yayınlanan bir kaç çalışmayı gösterebiliriz11. Bir ta-
raftan belgelere dayanarak kabile tarihlerini yazmakla bir hizmet takdim ettikleri inancını taşıyan bu amatör tarihçiler, 
diğer taraftan kabileleri hakkında yeni bilgileri ortaya çıkarmakla, bunlar nezdinde övgüye layık olmak istemişlerdir. 
1778 yılı Sürresinde Kabile Tahsisatı adıyla, 2008 yılında yayınladığımız çalışma12, işte bu bilinmeyen kabile tarihine 
kapı araladığından dolayı, öteden beri elden ele dolaşmakta ve çeşitli kabile sitelerinde okuyucusuyla buluşmaktadır13. 

Dolayısıyla Suud’lu araştırmacıların, Suudi Arabistanın bugünkü hudutları içinde kalan bölge, kabile, aile, ku-
rumlar vs.nin tarihi hakkında bilgi edinmek istedikleri en önemli kurum Başbakanlık Osmanlı Arşividir. Bu arşivden 
yararlanan Suudlu araştırmacıların sayısında son on yılda, önemli bir artış olmuş ve arşivde yaptıkları araştırmalar, 
akademik çalışmalara yansıdığı gibi, bazı aile tarihlerine de girmiştir. Özellikle Osmanlı padişahları ile Bab-ı Ali’nin 
müteakib hükümetleri nezdinde nişanla taltif edilen dedelerini ilgilendiren fermanlara ulaşmak isteyen torunları üze-
rinde müsbet etki bıraktığını biliyoruz14. Aynı şekilde araştırmacılarda mahalli belgesel araştırmalara doğru hasıl olan 

7 Suudi Arabistan’ın resmi tarih söylemine göre bu ülkenin üç aşaması bulunmaktadır: 1.Suudi Devleti (1744-1818), 2.Suud Devleti (1824-
1891), 3.Suudi Devleti ise Kral Abdulaziz tarafından Riyad’ın 1902 de ele geçirilmesiyle kurulmuş olup, hala devam etmektedir.http://www.
darah.org.sa/index.php/2016-03-03-07-53-45/2016-03-13-09-20-51. Alıntı 23 Eylül 2017 de yapılmıştır.

8 Aslen Suriyeli olup, 1946 da bağımsızlığına kavuşan bu ülkede bir kaç kez bakanlık yaptıktan sonra, siyaseti bırakarak Suudi Arabistan’a 
yerleşen (1962) ve Suudi Arabistan’ın detaylı tarihini yazan Münir el-Aclani (Öl.2004), bu uzmanlardan biri olup, Hatt-ı Hümayun tasnifinden 
çekilen belgeleri, Suudi Arabistan’ın diğer tarihi kaynaklarıyla karşılaştırarak bu belgelerden yararlanmıştır. Tarih’ul-Bilad el-Arabiyye es-Su-
udiye  تاريخ البالد العربية السعودية adıyla I. ve II. Suudi devletini 5 ciltte yazmıştır. III.Suudi devletinin tarihini tamamlayamayarak vefat etmiştir. 
20 den fazla telif eseri bulunmaktadır. (http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=241882&issueno=9344#.WccrEbKGPIU) 
Alıntı 24 Eylül 2017 de yapılmıştır.

9 Bu çalışmalardan birisi de Kral Suud Üniversitesi Tarih Bölümünde çalışan Abdullah es-Subey’i tarafından 1999 da yayınlanan 5 ciltlik Ah-
sa’nın, 1871-1913 yıllarını kapsayan siyasi, ekonomik ve kültür tarihidir.

10 Bayreyn’de bulunan Merkez el-Vesaik’it-Tarihiyye (Tarih Belgeler Merkezi) nin başını çektiği proje, Körfez ülkeleriyle ilgili BOA inde 
bulunan belgelerin bir süretinden, 1985-2000 yılları arasındaki dönemdeki şartlara göre elde edebildikleri belgeler, Osman Zeki Soyyiğit ta-
rafından Arapçaya çevrilmişti. Gerek bu belgelerin bir nüshası gerekse Arapça çevirileri, Körfez ülkelerindeki Milli Arşivlere gönderiliyordu. 
Dolayısıyla Körfez Ülkelerinde bulunan Tarih Kurumlarındaki Osmanlıca belgelerin nüvesini, Bahreyn’deki kurumun BOA inden çektiği ve 
tercüme ettirdiği belge fotokopileri oluşturmuştur.

11 Hida el-Hayl İnde Kabilet-i Uteybe ile, Uteybe Fi Kitabat’ir-Rehhale el-Ğarbiyyiin.
.تركي بن مطلق العتيبي/حداء الخيل عند قبيلة عتيبة؛ عتيبة في كتابات الرحالى الغربيين

12 Bu çalışmanın özgün başlığı: “Muhassasat’ul-Kabail’il-Arabiyye Min Vakı’is-Surre el-Osmaniyye li am 1192/1778”, Kral Suud Ünv. Edebi-
yat Fakültesi Dergisi, Say. 1, C. XX, s. 1-48, (Ocak 2008). مخصصات القبائل العربية من واقع الصرة العثمانية 

13 http://www.algwafel.com/vb/showthread.php?t=16326
14 Bunlara bir örnek olarak, II.Abdulhamid’in İstanbul’da ağırladığı Kral Abdulaziz Al-Suud’un temsilcisi Salih Paşa el-Azl’i zikretmek gerekir. 

1907 de İstanbul’a gerçekleştirdiği ziyaretin, devlet belgelerine yansımasını öğrenmek isteyen Torunu Sultan b.Muhammed el-Azl, ailesi 
hakkında 2007 yılında yayınladığı 2 ciltlik kitabına, BOA inden derlediği belgeleri yerli yerine yerleştirmiştir. Kitabın Arapça başlığı: Min 
Ricalat’il-Melik Abdulaziz Salih Paşa el-Azl: Hayatuhu, A’maluhu, Akribauhu.
سلطان بن محمد صالح العذل/ من رجاالت الملك عبد العزيز صالح باشا العذل: حياته، أعماله، أقرباؤه. 8241هـ/7002م
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yönelme de, Osmanlı belgelerine olan teveccühün müsbet bir yankısı olduğunu düşünüyorum. Zira daha önce hiç 
rastlamadığımız çeşitli konularla ilgili mahalli belge yayını, son on yılda iyi mesafe katettiğini görüyoruz15.

Suudi Arabistan Üniversitelerindeki Tarih Bölümleri ve Osmanlı Arşivi

Suudi Arabistanın çeşitli üniversitelerinde bulunan 7 Tarih bölümünün (Riyad’ta Kral Suud ve İmam Muhammed 
b.Suud, Mekke’de Ummul Kura, Medine’de İslam, Cidde’de Kral Abdulaziz, Ebha’da Kral Halid, Kasim’de Kasim 
üniversitesi) yanısıra, başka bölgelerde bulunan devlet üniversitelerinde, Edebiyat fakültelerinin Sosyoloji bölümle-
rinde ana bilim dalının bir branşı olarak Tarih alt dalında da (Ahsa’da Kral Faysal üniversitesi gibi) Yüksek Lisans 
ve Doktora tezlerinin hazırlanmasında, Başbakanlık Osmanlı Arşivinden yararlanma eğilimi güçlü bir şekilde kendini 
göstermektedir. Örnek olması bağlamında Kral Suud Üniversitesinde verilen tezlerden: Abdulkerim el-Vehbi’nin Ah-
sa’da Osmanlı Yönetimi (1551-1669) adıyla vermiş olduğu Doktora tezi (1997)16, özellikle Mühimme, Tapu ve Ruus 
defterlerini kullanarak, çok önemli bir çalışmaya imza atmış ve Osmanlıların Ahsa bölgesindeki ilk dönemleri hakkın-
da derli-toplu bilgiler aktarmış, Arap tarih kitaplığında bir eksikliği doldurmuştur. Hamed el-Angari’nin/Muhammed 
b.Abdullah al-Reşid’in Necid Yönetimi (1873-1897) adıyla (2004) verdiği Yüksek Lisans tezi ile  Faysal b.Turki’nin 
Maskat, Umman ve Körfez Sahilindeki Şeyhlere Karşı Politikası:1843-1865 adıyla (2015) verdiği Doktora tezinin 
belkemiğini BOA belgeleri oluşturmuş, mevzusuyla ilgili arşivde bulunan belgelerden azami derecede yararlanmıştır.

Yine aynı üniversitede Muhammed b.Musa el-Kurayni’nin Ahsa Mutasarrıflığında Osmanlı Yönetimi (1871-
1913) adıyla Doktora tezi olarak (2001) verilen çalışmasında, BOA inden azami derecede yararlanmış, gerek yorum-
ları, gerekse verdiği istatistikler ve bilgiler, tez’e müsbet yönde yansımış ve Juri heyetinin takdirini kazanmıştır17. 
Aynı şekilde Said b.Muhammed el-Kahtani’nin Osmanlı Devletinin Kral Abdulaziz’e Yönelik Politikası18 (2006) ile 
Dayil b.Ali el-Halidi’nin II.Abdulhamid Döneminde Hicaz’da Osmanlı Yönetimi ve İdari Düzenlemeleri19 (2010) adlı 
doktora tezleri, Bab-ı Ali’nin bölge ile ilgili yazışmaları incelenmiş ve Osmanlı siyaseti ile idaresinin bölgeye bakış 
açısını objektf bir gözle yansıtmaya özen gösterilen her iki tez de, bilahare kitap olarak yayınlanmıştır.

Bunların tersine, tezini bir belge yığınına çevirip, içinden bir türlü çıkamayan araştırmacılara da rastlanabilir. 
Bunlardan 1678 de Haremeyn Sürre’si adıyla verilen master tezi (2017)20, 733 sayfadan oluşmuş bir bilgi ve belge 
yığınına döndüğünden, derli-toplu bir araştırma vasfından yoksun olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde yine Yüksek 
Lisans tezi olarak verilen Aliya Feyyad’ın Osmanlı Döneminde Mekke Harem-i Şerif’in Vakıfları: İdaresi ve Düzen-
lenmesi (1838-1918) adlı tezi (2009), doğrudan yalnızca bir belgeden yararlanmıştır. Bu tez sahibinin bayan olma-
sı, İstanbul’a gidip arşivden yararlanmasında engel teşkil etmiş, menfi yönde çalışmasına yansımıştır. Zira Osmanlı 
Döneminde vakıf idaresi ile yönetimini ele alan bir çalışmanın, gerek BOA inden gerekse Meşihat arşivi gibi diğer 
kurumlardaki vakıf belgelerinden yararlanması gerektiğini düşünüyoruz.

Yukarıda bir kaç örneğini verdiğim, Suudi Arabistan’daki akademik çalışmalarda görüldüğü gibi, Yeni ve Yakın 
Çağ Tarihinde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin ilk başvurdukları arşivlerden birisi, Başbakanlık Osmanlı 
Arşividir. Yaklaşık yirmi yıl öncesinde bu alandaki akademik tezlerin başlıkları ile, ondan sonraki dönemdeki tez baş-
lıkları bile, arşiv açısından müsbet bir değişikliğe doğru, önemli bir mesafe katedildiğini gösteriyor. Zira bir defasında 
arşive giren bir araştırmacı, buradaki belgeler ve muhtevası ile içindeki bilgilerin önemini kavrayıp, gerekli bilgileri 
elde edince gözleri açılır, hiç tahmin etmediği mevzuları işlemeye başlar21.

Gerek araştırmalarıyla gerek öğrencilerini Arabistan yarımadası çalışmalarına yönlendirmesiyle, Osmanlı tarihi-
ne önemli hizmetlerde bulunan Türkiyeden bazı akademisyenlerin çalışmalarını takdirle anmak gerekir. Bu bağlamda 

15 Bu mahalli belgelere örnek olması bağlamında bir kaç eseri zikredebiliriz: Fayiz el-Bedrani el-Harbi/Vesaik Min’el-Ğat, Riyad:2010 (6 cilt); 
Nayif el-Vesmi/El-Vesaik’ıl-Munire fi’l-Muamelat ve Hukuk el-Cire, Riyad: 2006 
فايز البدراني الحربي/من وثائق الغاط؛ نايف الوسمي/الوثائق المنيرة في المعامالت وحقوق الجيرة

16 Müellifi tarafından 2004 yılında Riyad’ta, Osmanlılar ve Doğu Arabistan yarımadası: Lahsa Eyaleti (1547-1671) başlığıyla basılmıştır.
.(عبد الكريم بن عبد الله الوهبي/العثمانيون وشرق شبه الجزيرة العربية: أيالة الحسا (1547 1671-م

17 Kral Abdulaziz Tarih Kurumu (DARE) tarafından2005   yılında yayınlanmıştır.
محمد بن موسى القريني/اإلدارة العثمانية في متصرفية األحساء 1331-1288ه/1913-1871م

18 Kral Abdulaziz Tarih Kurumu tarafından2016   yılında yayınlanmıştır.
(سعيد بن محمد بن مفرح القحطاني/سياسة الدولة العثمانية تجاه الملك عبد العزيز في ضوء المصادر العثمانية (1336-1319ه 1918-1902-م

19 Kral Abdulaziz Tarih Kurumu tarafından2014   yılında yayınlanmıştır.
.(دايل بن علي الخالدي/اإلدارة العثمانية وأنظمتها في الحجاز في عهد السلطان عبد الحميد الثاني (1876 1909-م

20 Medine İslam üniversitesinde Master tezi olarak verilimiştir.
21 Bu bağlamda, BOA nin bazı tasniflerinde tesadüfen gördüğüm bazı Arapça mektuplar, dikkatimi çekmiş ve bunların bir fotokopisini almıştım. 

Bir kaç yıl sonra (2007) Aden’de Yemen Medeniyeti 6. Uluslararası Kongresi adıyla düzenlenen sempozyuma, mektupların içeriğini yansıtan 
bir bildiri (Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinde 1891 Yılında Rodos Adasına Sürgün Edilen Yemenliler) ile katılınca, Yemenlilerden büyük 
takdir almıştı.
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BOA belgelerini kullanıp Arapça kitap yayınlayan22 Zekeriya Kurşun’un ve onun kadar olmasa bile başka akademis-
yenlerin23 Arapçaya çevrilen yayınlarının24, Suudlu araştırmacıların arşive yönelmelerinde ve buradaki belgelerden 
yararlanmaya çalışmalarında önemli bir etken olduğu kanaatindeyim. Bu bağlamda gerek sempozyumlarda, gerek 
akademik kurumlarda ve gerekse hakemli dergilerde yayınladığımız mütevazi çalışmalar25 da, Suudi Arabistan’ın ya-
kın çağ tarihine önemli katkılar sağladığını tahmin ediyorum. Hatta iddia edebilirimki, arşivden belgesel bir çalışma 
ismini taşıyan bir başlık, çalışmanın kabülünde müsbet bir faktördür, bu gerek hakemli bir dergiye verilen bir makale, 
gerek bir sempozyuma takdim edilen bir bildiri olsun.

Tarihçi kimliğiyle Başbakanlık Osmanlı Arşivinden yararlanan mahalli yazarların atıfları, bu arşive atfedilen 
güvenin önemli bir emaresidir. Çoğu Sözlü Tarihe dayanan İngiliz Arşivindeki Körfez ve Arabistan ile ilgili belgelerin 
kafadan verilmiş bilgilere dayanması26, Osmanlı belgelerine olan güven ile, bu belgelere olan ihtiyacı daha da önemli 
bir hale getirmiştir.

Asırlardan beri korunarak bize ulaşan bu belgelerin, Osmanlı Devletinin resmi belgeleri olması ve mahalli bir 
çok tarihi hadiseleri açıklaması, yerli tarihçilerin dikkatini çekmiştir. Zira çoğu belgelerde ve özellikle defterlerde bu-
lunan bilgileri, başka bir yerde görmek mümkün olmamaktadır. Dolayısıyla Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerinin 
kullanıldığı çalışmalar, akademik çevrelerin yanısıra genel okuyucu kitlesi tarafından da kabul görmekte olduğundan, 
bu arşiv belgelerinin çok müsbet bir etki yarattığı bilinmektedir. Hatta bir kabile başkanının seçiminde bile, bir belge-
nin ne denli etki yarattığına ve oluşabilecek kanlı olayları önlemesindeki etkin gücüne, kendim şahit oldum.

Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinin Kullanımı

Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerinin Arabistanda yarattığı tesir, tartışma konusu olmaz. Ancak belgelerin 
kullanımı konusunda bazı aksaklıklar vardır. Bunların başında da bazı şahsi ve politik kaygılar gelmektedir, Şahsi 
kaygılar genel olarak araştırmacıların Osmanlıcaya vakıf olmamaları, arşive ulaşmak için masraflara katlanabilmeleri 
ve araştırmalarını tamamlayabilmeleri için mutlaka bir tercümana ihtiyaç duymaları gibi nedenler yatmaktadır. Politik 
kaygılar ise daha çok belgelerin kullanımı, mahalli veya resmi tarihe ters düşerse, araştırmasını yayınlayamama kay-
gısı yatmaktadır. Mahalli kaygıya bir örnek olarak, herhangi bir aşiretin Osmanlı yönetimi ile olan müsbet ilişkileri, 
değişen Dünyada menfi bir şekilde yansıtılması olarak ifade edilebilir. Resmi kaygı ise, mahalli kroniklere ters düşe-
cek belgelerin, ne denli kullanılabileceği meselesi yatmaktadır..

Osmanlı belgelerinden yararlanmak ve Arap araştırmacıların önünde bir engel teşkil eden gerek belgelerin dili, 
gerekse diplomatikası hakkında derli toplu bilgilerin verilmesi ve şahsi kaygıların ortadan kaldırılması için, Riyad’ta 
bulunan bazı araştırma ve akademik kurumlar tarafından defalarca ‘Osmanlıca Belgeleri Okumaya Giriş Kursu’ adıyla 
faaliyetler düzenlenmiş, ancak yeterli olmamıştır27. Genel olarak Arap okuyucu, belgelerin Arap harfli olmasından 
dolayı bir belgeyi okumakta güçlük çekmeyebilir, ancak Türkçeye vakıf olmadığından ötürü, içeriğini kavrayamaz. 
Dolayısıyla arşiv belgelerinden gerektiği gibi yararlanmak isteyen bir araştırmacının, mutlaka Türkçeyi öğrenmesi 
gerekir.

Arşiv belgelerinin kullanılmasıyla beraber, hiç şüphesiz bir zihniyet değişikliği de ortaya çıkmıştır. Daha önce 
yalnızca mahalli kaynaklardan yararlanan çoğu tarihçiler, arşivle tanıştıktan sonra bu kaynakların yetersizliğini gör-
müş ve arşiv belgelerini kullanmaya başlamışlardır. Hatta az önce işaret ettiğim gibi, bazı Suud’lu akademisyenin Os-
manlı arşiv belgelerini gördükten sonra, bu belgeler ile İngiliz arşiv belgelerini birbiriyle mukayese etmiş ve bölgeyle 
ilgili çoğu İngiliz belgelerinin gerçekleri yansıtmaktan ırak olduğunu yazmışlardır. Ancak şu anda yaşlı olan bir ön-
ceki nesil, genel olarak mahalli tarihlerden başka bir kaynak kullanmamaktadır. Bunların küçük bir kısmı da, belgesel 
çalışmalara şüphe gözüyle bakmakta, içindeki bilgileri yine mahalli kaynaklara dayanarak çürütmeye çalışmaktadır.

22 Zekeriya Hoca’nın arkadaşı Muhammed el-Kurayni ile müşterek yayınladığı kitaplardan: Başbakanlık Osmanlı Arşiv Belgelerinde Necid 
(Lahsa) Sahilleri (2003) ile Sultan el-Heslin’le beraber yayınladığı Tarih Kabile’til-Acman (1999).

23 Gülden Sarıyıldız’ın Hicaz Karantina Teşkilatı (2001), İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın Mekke-i Mükerreme Emirleri (2003)
.جولدن صاري يلدز/الحجري الصحي في الحجاز: 1914-1865م؛ إسماعيل حقي أوزون جارشلي/أشراف مكة المكرمة وأمراؤها في العهد العثماني

24 Zekeriya Kurşun’un Arapça’ya çevrilen yayınları: Necid ve Ahsa’da Osmanlı Hakimiyeti (Arapçaya: Osmanlı Arşivinde Osmanlılar ve Al-Su-
ud başlığıyla yayınlanmıştır) Basra Körfezinde Osmanlı-İngiliz Çekişmesi: Katar’da Osmanlılar  (Arapça’ya: Osmanlı Döneminde Katar: 
1871-1916 başlığıyla yayınlanmıştır).

25 Bu çalışmalarımın bir bibliyografyasını, bu tebliğin sonuna ekleyeceğim.
26 Abdullah Nasır es-Subey’i/el-Hamle el-Askeriyye el-Osmaniyye a’la’l-Ahsa ve’l-Katif ve Katar: 1871-1913: Esbabuha ve Netaicuha (Dirase 

Vesaikiyye). Sy.8
27 Bu bağlamda Kral Abdulaziz Tarih Araştırmaları Kurumu tarafından 4-5 Ocak 2004 tarihinde Osmanlı Belgelerini Okumaya Giriş Kursu 

adıyla, daha sonra 3-5 Mart 2008 tarihinde aynı başlıkla Kral Suud Ünv., Edebiyat Fak. Tarih Bölümünde bir kurs düzenlenmiş ve iştirak eden 
araştırmacılar tarafından büyük ilgi görmüştür.

.
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Her ne olursa olsun, araştırmacıların arşiv belgeleriyle tanışmaları, bu belgelerin düzenli bir şekilde araştırma-
cıların hizmetine sunulması, Osmanlı Devletinin yönettiği topraklar üzerinde kurulan herhangi bir devlette olduğu 
gibi, Suudi Arabistan Tarihi için de bu arşiv ve barındığı belgeler önemli bir değere sahiptir. Bir çok tarihi olayın 
açıklanmasında, detaylarının ortaya çıkmasında, hatta mahalli kaynakların es geçtiği önemli bilgilerin detaylarına 
ulaşmakta, arşiv belgelerinin tek, nadide bir kaynak olduğu şüphesizdir. Buna bir örnek olarak 1818 yılında Kavalalı 
İbrahim Paşa’nın Deriyye’yi istilası esnasında ele geçirdiği kitapları, Medine’deki vakıf kütüphanelerine dağıtması ve 
listelerini İstanbul’a yollaması, Suudi Arabistan tarihi açısından önemli bir iktişaftır28. Mahalli tarihlerin, bu kitapların 
yakıldığı tezini29 çürütmüştür. Nitekim bu kitaplar hakkındaki bazı belgelerin yayınlanmasından sonra bir araştırmacı, 
Medine’de varlığını sürdüren bazı vakıf kütüphanelerine giderek, Deriyye’den alınan kitaplara vakıf olmuş ve bu 
hususta hacimli bir eser yayınlamıştır30.

Sonsöz ve Bazı Öneriler

Suud Tarih araştırmalarında Osmanlı Belgeleri, yirmi-otuz yıl öncesine göre önemli mesafe katetmiş ve diğer 
mahalli kaynaklar gibi birincil olma vasfına haiz olmuştur. Gerek akademik çevrelerin gerekse amatör araştırmacıların 
büyük ilgi gösterdikleri Başbakanlık Osmanlı Arşivinin, Suudi Arabistan tarihine olan önemli katkısından dolayı, bel-
ge kullanımı günden güne genişlemektedir. Ancak bu belgelerden yeteri kadar yararlanamamanın önündeki engellerin 
bir kaçını şu şekilde sıralamak mümkündür:

1 – Genel olarak Arap araştırmacıların Osmanlıcaya vakıf olmamaları ve Türkçeyi bilmemelerinden dolayı, dil 
engeli.

2 – Öteden beri interenet üzerinden erişime açık olan belge özetlerinin Arapçaya çevrilip, Arap okuyucuya sunul-
ması gereği. Bu yalnızca Suudlu araştırmacıları değil, tüm Araplara takdim edilen önemli bir hizmet olacaktır.

3 - Bazı araştırmacıların arşivden yararlanabilmeleri için İstanbul’a uğramak gerekmesi. Bunun, çoğu bayan 
araştırmacılar için zor olduğunu gördük. Her ne kadar son günlerde arşiv idaresi internet üzerinden, belgelere erişimi 
sağlamaya gitse de, banka hesabı üzerinden ve özellikle yurtdışından defalarca denememize rağmen, hala açık olma-
dığını müşahede ettik.

4 - Başbakanlığa bağlı Devlet Arşivi tarafından, Arap araştırmacılara yönelik kursların düzenlenmesi, belgelerin 
gerek tasnif özellikleri, gerek muhtevası ve gerekse diplomatikası hakkında yeterli ve doyurucu bilgilerin verilmesi, 
araştırmacıların Osmanlıca belgelere olan ihtiyacının giderilmesinde önemli bir faktör olacaktır. Yine aynı kurum ta-
rafından Araplara özgü yaz aylarında üç aylık Türkçe kurslarının düzenlenmesi, araştırmacıların doğrudan Osmanlıca 
belgelerinden yararlanmasında önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.

5 – Bir de önemine binaen Osmanlı Arap Araştırmaları Merkezi kurulması gerekir. Böyle bir merkezin kurulması 
halinde yukarıdaki eksiklerin tamamlanması büyük ölçüde sağlanır.

ÖZET

Suudi Arabistanın, başta başkenti Riyad olmak üzere çeşitli kentlerinde müzeler, arşivler ve tarih araştırma mer-
kezleri olmakla beraber, buralarda Osmanlıca belgelere rastlamak nadidendir. Hatta Osmanlı döneminden kalan bel-
geler yok hükmünde olup, yalnızca Medine ve Mekke Şeriyye mahkeme arşivlerinde Osmanlı döneminden kalan 
defterler mevcut olup, araştırmacıların yararlanmalarına kapalıdır.

Suudlu Tarihçilerin Başbakanlık Osmanlı Arşivi ile tanışmaları 1980 öncesi döneme rastgelse de, bu arşivden 
düzenli bir şekilde yararlanmaları gerçek anlamıyla 2000 yılından sonra gerçekleşmiştir. Zira bu yıldan sonra gerek 
akademik tezlerin hazırlanmasında, gerekse aile belgeleriyle ilgilenen amatör yazarların çalışmalarında, Başbakanlık 
Osmanlı Arşiv belgelerine atıflar yapılarak, diğer mahalli Tarih kaynakları gibi yerini almıştır.

Suudi Arabistanın Yedi üniversitesinde bulunan Tarih bölümlerinin, büyük ölçüde Başbakanlık Osmanlı Arşi-
vinden yararlanmaya yöneldikleri, tescil edilen tezlerin hazırlanmasında da araştırmacıların bu arşive yöneldikleri ve 
çeşitli konularda bu arşiv belgelerinden yararlandıkları gözlenmiştir.

Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerine dayanarak hazırlanmış herhangi bir tebliğ, kitap veya makalenin yayın-
lanmasında, belgesel bir çalışma olarak yapılan vurgu, bu çalışmanın yayınlanmasında önemli bir faktördür. Dolayı-

28 Bu kitaplar hakkında BOA inden aldığımız bazı belgeleri ilk defa, Hicaz’ın Kültür Vaziyeti Hakkında Osmanlıca Metinler: Vakıflar, Medrese-
ler, Kütüphaneler (2001) adlı kitabımızda yayınlamıştık.Kral Abdulaziz Kütüphanesi, Riyad.

29 Kasım er-Ruveys/Şezeratun min’et-Tarih’is-Suudi
قاسم بن خلف الرويس/شذرات من التاريخ السعودي. 2016م ص 12

30 Eser başlığının Türkçesi şu şekildedir: I.Suudi Devletinin Yazma Kütüphaneleri/Hamed b.Abdullah Angeri.Riyad: Dare, 2009.
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sıyla Başbakanlık Osmanlı Arşiv belgelerinin Arabistanda yarattığı tesir, tartışma konusu olmamakla beraber, Arap 
tarihçilerin bu belgelerden yeterli derecede yararlanması için bazı tavsiye ve önerilerin ciddi bir şekilde ele alınması 
gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Arşivi, Suudi Arabistan, Yakın Çağ Tarihi, Tarih bölümleri

ABSTRACT

Due to educational growth, museums, archive centers, public and university libraries and research centers have 
sprang up in the cities of the kingdom of Saudi Arabia especially in the capital city of Riyadh, yet they lack the exis-
tence of Ottoman documents with the exception of the archives of the Sharia courts in Mecca and Medina where they 
house official court records from the Ottoman era but unfortunately they are not open to the public.

Saudi scholars and researchers have known and used the Ottoman archives for a long time, but their use of them 
have only intensified after the year 2000 and one can clearly see that in university historical theses written and defend-
ed in seven history departments in the kingdom and also in the tens of books authored by Saudis.

The Ottoman archives indeed has become a major source for the modern history of Saudi Arabia. Using these 
archives is an important element for the acceptance of any research work for publishing in the kingdom. The only 
problem is that the documents of the Ottoman archives have not yet been translated into Arabic which reduced the 
ability of researchers to benefit from them.
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FİZİKSEL KORUMADA ÖNCELİKLER VE RESTORASYONUN 
YERİ

Şekibe Nihal SOMER*

GİRİŞ

Koruma, bilgi içeren malzemelerden, özellikle de arşiv malzemesi ve elyazmalarından sorumlu profesyonellerin 
yönetim işlevinin odağında yer alan öncelikli etik sorumluluğudur. Bu denli önemine karşın, korumanın geniş ölçekli 
uygulamalarında çeşitli engeller ve farklı yaklaşımlarla karşılaşılmaktadır1. Bilindiği gibi günümüzde sayısallaştırma 
programları yaygın olarak uygulanmakta ve fiziksel koruma ikinci plana atılmaktadır. Ülkemizde bu uygulamaların 
tam rayına oturtulmuş olduğu da henüz söylenemez. Sayısallaştırma programlarına daha fazla önem verilmesi ve daha 
çok kaynak ayrılması nedeniyle fiziksel koruma için gereken tüm hususlar, genellikle kısıtlı olan kuruluş bütçesinde 
yeterli paya sahip olamamaktadır. Ayrıca “malzemenin sayısallaştırılmasıyla onun kurtarıldığı, artık tahrip olmayaca-
ğı” algısı da mevcuttur. Oysa arşiv malzemesi ve elyazmaları gibi arşivsel ve kültürel mirasın sayısallaştırma yanı sıra 
fiziksel olarak da korunması gerekmektedir. Bu hususta geç atılan her adım, onların ömürlerini doğrudan etkilemek-
tedir. Ülkemiz için stratejik öneme sahip bu malzemelerin korunmasında kısıtlı kaynaklarla yapılabilecek en doğru 
şey, belirlenecek politika doğrultusunda koruma ihtiyaçlarını ve önceliklerini saptayarak kaynakları doğru yönetmek 
olacaktır. Bu ise, koruma ihtiyaçlarını karşılayacak bir program planlamak ve uygulamaya koymakla mümkündür.

FİZİKSEL KORUMA

Amerikan Arşivciler Derneği’nin “A Glossary of Archival and Records Terminology“ isimli terminoloji sözlü-
ğünde ‘koruma (preservation)’ terimi şöyle tanımlanmaktadır:

 “kültür varlıklarının bilgi kaybını en aza indirmek ve ömrünü uzatmak için kimyasal ve fiziksel bozulmayı ve 
tahribatı en aza indirgeyerek malzemeleri korumaya yönelik profesyonel disiplin”2

Bu disipline; “güvende tutma, bakım, muhafaza ve hayatını sürdürme sanatı”3 olarak bakmak da mümkündür. 
Koruma terimi 1980 lerden itibaren korumaya yönelik tüm faaliyetleri kapsayan şemsiye bir terim olarak kullanılma-
ya başlanmıştır4. Kapsamı içerisine malzemenin korunması için gereken her türlü idari ve mali hususlar, malzemelerin 
depolanması için gereken donanım, bu alanda çalıştırılacak personel, izlenecek politikalar, uygulanacak yöntemler ve 
teknikler girer. Tüm bu hususları içine alan koruma, her kuruluşun üst yönetiminin sorumluluğundadır.

Koruma, tanımından da anlaşılacağı gibi, hem malzemenin içerdiği bilgiyi hem de fiziksel olarak malzemeyi 
korumayı hedefler. Malzemenin içerdiği bilginin korunması için kopyası alınır, başka bir formata aktarılır. Böylece 
içeriğin korunması yanı sıra hem malzemenin içeriğine daha kullanışlı, uygun ve hızlı erişilmesi, hem de malzemenin 
ortam değiştirme, taşıma ve kullanımdan kaynaklanan tahribatının önlenmesi/kısıtlanması sağlanabilir. Aktarma for-
matı olarak uzun yıllar mikrofilm kullanılmış ve malzeme korunmasına önem vermiş birçok ülke tarihi belgelerini ve 
değerli eserlerini mikrofilme almıştır. Ancak günümüzde sayısal ortam mikrofilmin yerini almaktadır ve sayısallaştır-

* Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, e-mail: nihal.somer@gmail.com
1 Mary Lynn Ritzenthaler, Preserving Archives and Manuscripts, SAA, Chicago 2010, s. xvii.
2 Richard Pearce-Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology. SAA. Chicago 2005, s.304. 6 Ekim 2017 tarihinde http://files.arc-

hivists.org/pubs/free/SAA-Glossary-2005.pdf adresinden erişildi.
3 Mirjam M. Foot (revised by Caroline Peach), Building a Preservation Policy. BL-PAC. London 2013, s.1.
4 NDDC-Preservation 101- Session 1-What is preservation. 28 Ekim 2017 tarihinde https://www.ndcc.org/preservation101/session-1/

what-is-preservation#Definitionshttps adresinden erişildi.
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ma projelerinin sayısı her geçen gün artmaktadır.
Malzemenin içeriğini korumak ve ona kolayca erişmek, malzeme tahribatına olumlu katkı yapsa da sayısallaştı-

rılan ve/veya mikrofilme alınan arşiv malzemesi, el yazması, nadir eser vb. malzemenin fiziksel olarak da korunması 
hukuki, kültürel, entelektüel, sanatsal, estetik vs. açıdan önemli ve gereklidir.

Fiziksel korumanın iki cephesi vardır. Bunlardan ilki, malzemenin bulunduğu durumu tahrip olmadan sürdü-
rebilmesi için yapılan çalışmaları ve alınan önlemleri içeren ‘önleyici koruma’ cephesidir; ’ileriye yönelik koruma’, 
‘pasif konservasyon’, ‘önleyici konservasyon’ olarak da adlandırılmaktadır. Amacı, malzemenin ileride tahrip olma-
sını önlemek, varsa hastalıklarını durdurmaktır. Bir nevi koruyucu hekimlik gibi düşünülebilir. Bunun içerisine çevre 
kontrolü, depolama ve kullanım koşullarının düzenlenmesi, afetlere hazırlıklı olma, güvenlik gibi malzemede tahribat 
ve bozulma yapabilecek, yok olmasına neden olabilecek olası nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik tüm çalışmalar 
girer. Ayrıca malzemenin başka bir formata aktarılması da bir önleyici koruma faaliyetidir.

Fiziksel korumanın ikinci cephesi ise, tahrip olmuş malzemeyi mümkün olduğu ölçüde orijinal durumuna getire-
bilmek için uygulanan çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemleri kapsayan ‘iyileştirici koruma’ yaklaşımıdır; ‘geriye dönük 
koruma’, ‘aktif konservasyon’ olarak da adlandırılmaktadır. Amacı, tahrip olmuş malzemeyi onarmaktır. Bu amaç 
gerçekleştirilirken malzemenin durumuna bağlı olarak çeşitli işlemler uygulanır: biyolojik zararlıların yok edilmesi, 
asitten arındırma, temizleme, kesik ve yırtıkların onarımı, eksik kısımların tamamlanması, deliklerin doldurulması, 
laminasyon/kaplama, yıkama, nemlendirme, beyazlatma, düzleştirme, güçlendirme vs.

Fiziksel Korumada Restorasyonun Yeri

Önceleri yukarıda sıralanan geriye dönük iyileştirme işlemleri restorasyon işlemleri olarak dillendiriliyordu ve 
“dengelemek, sağlamlaştırmak, güçlendirmek” anlamını da içeriyordu. Günümüzde ise “restorasyon” terimi eskiden 
kullanıldığı şeklinden ziyade “estetik/görünüm açısından iyileştirme yapmak” anlamında kullanılmaktadır; “denge-
lemek, sağlamlaştırmak, güçlendirmek” anlamında “konservasyon” kelimesi kullanılmaktadır5. Bu demektir ki kon-
servasyon ve restorasyon terimlerinin kullanımları zaman içerisinde kısmen bağlamlarına bağlı olarak değişiklikler 
göstermiştir. Genel olarak restorasyona arşivsel bir faaliyet olarak bakılmamakta6, sadece seçilmiş malzemeler üze-
rinde uygulandığı ve malzemeyi orijinal görünümüne döndürmek için yapıldığı ifade edilmektedir7. Bu durumda 
restorasyon, konservasyon muameleleri içerisinde yer alan yalnızca estetik kaygılarla ve/veya orijinal görünümü elde 
etmek amacıyla yapılan işlemlere atfedilen terim olarak ortaya çıkmaktadır. Nitekim Amerikan Arşivciler Derneği’nin 
terminoloji sözlüğünde konservasyon ve restorasyon tanımları şöyle verilmektedir:

Konservasyon: malzemelerin mümkün olan en uzun süre orijinal formunda hayatta kalmalarını sağlamak için 
kimyasal veya fiziksel tedaviyle onların onarımı veya stabilizasyonu8;

Restorasyon: bir malzemeyi mümkün olduğu ölçüde orijinal durumuna geri getiren rehabilitasyon süreci9.
Bu anlamda düşünüldüğünde asitli bir belgenin asitinden arındırılması restorasyon işlemlerinden ziyade kon-

servasyon işlemleri içerisinde yer alması gerekir, çünkü estetik kaygılarla ya da orijinal görünümüne döndürmekten 
daha çok belgenin ömrünü uzatmak için yapılması gereken bir işlemdir. Ayrıca ‘temizleme’ gibi bir takım işlemleri 
her ikisi için de yapmak gerekir. Bu durumda iki kavram arasındaki farkı işlemler yerine uygulama nedenlerine göre 
değerlendirmek yerinde olacaktır.

Aktif konservasyon muamelelerinin nedenleri şöyle sıralanabilir: 
• Malzemenin orijinali kullanılacaksa ve eğer fiziksel bütünlük açısından durumu kullanmaya uygun değilse onu 

kullanılabilir duruma getirmek için,
• Malzemenin görünümü estetik açıdan önem taşıyorsa, onu mümkün olduğu ölçüde orijinal görünümüne getire-

bilmek için,
• Kopyalama, başka bir formata aktarma gibi işlemler için malzemenin fiziksel bütünlüğü gerekiyorsa, onu kararlı 

hale getirerek güvenli biçimde kopyalayabilmek, başka bir formata aktarabilmek için,
• Daha önce yapılmış birtakım muamelelerin (örneğin yanlış malzeme ile yapılan onarımların) malzemeye verdiği 

zararı gidermek için,

5 M. L. Ritzenthaler, Preserving Archives and Manuscripts, s.3.
6 Michael Roper and Laura Millar (Ed.), Preserving Records, ICA-ARMT, London1999, s.34.
7 A.g.e., s.35.
8 R. Pearce-Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology, s.87.
9 A.g.e., s.346.
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• Malzeme üzerinde daha önce kullanılmış olan ve malzemeye zarar vermiş olduğu anlaşılan kötü kalitede bileşen-
leri (örneğin kullanılan yapıştırıcıları) değiştirmek için,

• Malzeme üzerinde daha önce kullanılmış olan ve malzemeye zarar vermiş olduğu anlaşılan ancak değiştirilmesi 
mümkün olmayan kötü kalitede bileşenlerin (örneğin asitli mürekkeplerin) zararlı etkisini gidermek için,

• Bilgi okunabilirliğini olumsuz etkilemiş nedenleri (örneğin yazıların okunmasına engel olan mürekkep vs. ‘kabul 
edilemez lekeler’i) ortadan kaldırmak için,

• Malzemenin kendi yapısında (örneğin asidik bileşen içeren hammadde ile üretilmiş kağıtlarda) bulunan olumsuz 
bileşenlerin zararlı etkisini gidermek için.
Yukarıda sıralanan nedenlerden ilk üçü için yapılacak işlemler malzemenin görünümünün iyileştirilmesine yö-

neliktir, okunabilirliği etkileyen lekeler dışında diğerleri ise malzemenin ömrünü doğrudan ve olumsuz etkileyen 
nedenlerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir.

Arşivlerin/belgelerin korunması bağlamında değerlendirildiğinde, eğer malzemede onu tahrip etmiş veya ede-
cek bir neden/tehdit ve/veya yukarıda sıralanan ilk üç neden yoksa yalnızca görünümü iyileştirmek için yani estetik 
kaygılarla restorasyon muameleleri yapılmaması gerekir10. Çünkü bilindiği gibi restorasyon/aktif konservasyon; bilgi, 
beceri, deneyim, emek, sabır ve sevgi isteyen ve uzun zaman alan oldukça pahalı bir süreçtir. Hemen tüm kuruluş-
larda her zaman onarılması gereken malzeme vardır ve bu muamelelere ayıracak gerekli/yeterli kaynak (para, uzman 
personel, zaman) genellikle bulunmaz. Ayrıca şunu da vurgulamak gerekir ki değerli el yazmaları ve arşiv belgele-
rinin korunmasına yönelik fiziksel ve kimyasal muameleler hem koruyucu hem de tahrip edici etki yapabilir. Doğru 
işlemler doğru materyaller kullanılarak ve gerektiği gibi uygulanırsa koruyucudur. Aksi halde hiç yapmamak yanlış 
yapmaktan daha koruyucudur.

Ülkemizde malzemelerin korunmasında alışılmış yaklaşım restorasyon muamelelerine yöneliktir. Bu tür mua-
meleler, bir kısmı koruyucu olmakla birlikte her zaman tahribatın nedenini yok etmez. Malzemelerin tahribatına yol 
açacak olası nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınmamışsa, restorasyonu yapılsa bile malzemeler yine tahrip 
olabilir, yapılan işlemler boşa gider ve yine iyileştirici koruma devreye girer.

Korumada Öncelikler, Koruma Planlaması

Fiziksel korumanın iki cephesinden söz edilmişti: iyileştirici koruma, önleyici koruma. Bunlardan iyileştirici 
yaklaşımının amacı, tahrip olmuş malzemeyi olabildiğince orijinal durumuna getirmek, koruyucu yaklaşımın amacı 
ise malzemenin tahrip olmasını önlemektir. Bu bağlamda önleyici yaklaşımın koruyucu yaklaşımdan farkı aşağıdaki 
hususlarla özetlenebilir:
• Tahribatın nedenlerine yönelmesi,
• Malzemelerin bakımına önem vermesi,
• Malzemeleri ve çevresel koşulları sürekli izleyerek sistematik biçimde durumu değerlendirilmesi,11

• Malzemenin bulunduğu çevre koşullarını iyileştirilmesi,
• Malzemelerin bulunduğu binaların fiziki hizmet ömrünün uzatılması,
• Çalışmalarda risk yönetimi yaklaşımını benimsemesi.

Şüphesiz her iki cephe de malzemeler için önemlidir ve uygulanması gerekir. Ancak önceliğin önleyici korumaya 
verilmesi ve her şeyden önce malzemenin tahribatına yol açan ve açabilecek nedenlerin ortadan kaldırılması gerekir. 
Çünkü, daha önce de belirtildiği gibi malzemelerin tek tek ele alınarak restorasyon muamelelerinden geçirilmesi, on-
ların tekrar tahrip olma riskini ortadan kaldırmaz. Üstelik hem yapılacak muameleler uzun süre alır ve oldukça fazla 
kaynak gerektirir, hem de önleyici koruma yapılmadığı takdirde yapılan muamelelerin boşa gitmeyeceğinin garantisi 
yoktur.

Malzemelerin korunmasında kısıtlı kaynaklarla (para, uzman personel, zaman) yapılabilecek en doğru şey, belir-
lenecek politika doğrultusunda koruma ihtiyaçlarını ve önceliklerini saptayarak kaynakları doğru yönetmektir. Bu ise, 
koruma ihtiyaçlarını karşılayacak bir planlama yapmak ve uygulamaya koymakla mümkündür.

Ana hatlarıyla bir koruma planı aşağıdaki aşamaları kapsar: 
- Mevcut dokümanların incelenmesi

10 Görünümü iyileştirmek ile okunabilirliği iyileştirmek ayrı şeylerdir. Şüphesiz eğer okunabilirlikte bir sorun varsa bunun giderilmesi gerekir.
11 K. Van Balen, ”Challenges that Preventive Conservation Poses to the Cultural Heritage Documentation Field”,  The International Archives of 

the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, XLII-2/W5 (2017),  s.715.
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- Koleksiyonların/malzemelerin incelenerek tahribatlarının belirlenmesi ve risk analizlerinin yapılması 
- Bina ve çevrenin incelenerek olumsuzlukların ve olası risklerin belirlenmesi
- Elde edilen verilerin kaydedilmesi ve daha önceki bilgilerle birlikte analiz edilmesi
- Malzemeler ve bina için ihtiyaçların ve bunların karşılanması için gereken eylemlerin belirlenmesi
- Gereken eylemlerin öncelik sıralamasının yapılması
- Kaynakları dikkate alarak eylem planı ve uygulama takvimi yapılması
Planlamanın can alıcı noktası yapılacak risk analizleridir. Bunun için önce malzemelerin, daha sonra bina ve 

çevresinin incelenmesi gerekir.  Bu incelemeler sonucunda malzemelerin tahribat ve tehdit durumları/nedenleri, bina 
ve çevresinin olumsuzlukları ortaya çıkartılır. Nedenlerin belirlenmesi, kaydedilmesi ve daha önceki bilgilerle birlikte 
analiz edilmesi sayesinde tahribat riskini azaltmak ve malzemelere yapılacak muamele yöntemlerini doğru olarak be-
lirlemek mümkün olur. Bu bağlamda yapılacak eylemlerin öncelik sıralamasının yapılması, eldeki kaynaklar dikkate 
alınarak eylemlerin kim(ler), ne zaman, hangi parasal kaynakla gerçekleştirileceği de belirlendikten sonra uygulamaya 
geçilir.

Bu bağlamda malzemelerin korunmasına yönelik yapılacakların yer aldığı uzun vadeli yazılı bir plan, kuruluşlar 
için aşağıda belirtilen yararları sağlayan önemli bir dokümandır:
• Uzun vadeli koruma planı, kuruluşun koleksiyonlarının tüm koruma gereksinimlerini karşılayacak eylem planını 

tanımlar.
• Ortaya koyulan amaçların ve önceliklerin akılcı, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi için sınırları çi-

zer ya da kapsamı belirler; üzerinde uzlaşı sağlanan önceliklerin belirlenen süre içerisinde yerine getirilmesinde 
kullanılacak bir çalışma aracı oluşturur.

• Aynı zamanda koruma programında sürekliliği ve tutarlılığı korumaya yardımcı olur
• Kuruluşun diğer işlevleriyle eşit paydaş olarak algılanmasına katkı sağlayarak, korumanın rolünü ve önemini 

ortaya çıkarır/doğrular.
• Önerilerin uygulanmasını sağlamak için gerekli kaynakları temin etmede önemli bir yardımcıdır.
• Kuruluşun geçmişte ve halen yaptığı koruma faaliyetleri ile gelecek için planladıklarının kayıt altına alınmasını 

sağlar12.
Koruma planı aynı zamanda aktif konservasyona/restorasyon çalışmalarına da yol gösterir. Planın risk analizi 

aşamasında malzemelerin incelenmesi; onların ne tür tahribata maruz kaldığının, bunların miktarlarının, hangi işlem-
lerin hangi öncelikle yapılması gerektiğinin belirlenmesine de yardımcı olur.

Malzemelere yapılması gereken restorasyon ve konservasyon işlemleri her malzeme için özgündür ve bu tür 
işlemlerde deneyim ve bilgi önemlidir. Bu nedenle de yapılacak işlemlere tek kişinin değil deneyim ve bilgi sahibi 
kişilerden oluşacak grup elemanlarının uzlaşısıyla ve ayrıntılı incelemeler ve analizler/testler yapıldıktan sonra karar 
verilmesi gerekir. Burada temel olan husus, ‘sadece doğru olan tekniği uygulamak, doğru malzemeler kullanmak 
ve gerekliyse yapmak’ olmalıdır. Bu hususa vurgu yapmamızın nedeni arşivlerimiz ve kütüphanelerimizde eskiden 
yapılan onarımların malzemeye yarardan çok zarar verdiğini gösteren örneklerin bulunması ve bu eski onarımların 
çıkartılarak yeniden yapılmasının hem kaynak israfına hem de malzeme tahribatına yol açmasıdır.

‘Doğru malzemeyi doğru kullanma’ bağlamında aşağıdaki paragraflarda, dünyada ve ülkemizde hemen tüm kağıt 
onarımlarında kullandığımız Japon kağıtlarının kalitesine, yine konservasyon muamelelerinde sıklıkla kullanılan etil 
alkolün kullanımına ve etkilerine değinilecektir.

Onarımda Kullanılan Japon Kağıtlarının Kalitesi

Japon kağıdı, kağıt onarımında yaygın olarak kullanılan bir materyaldir. Onarımlarda kullanılacak Japon kağıdı 
üç bitkiden biriyle yapılabilir: Kozo (Broussonetia papyrifera, Paper Mulberry tree), Mitsumata (Edgeworthia chry-
santha) ve Gampi (Diplomorpha sikokiana)13. İçeriğine bağlı olarak farklı isimlerle piyasada pazarlanmaktadır. Sue 
Beauman Murphy ve Siegfried Rempel Japon kağıtlarının kalitesine yönelik yaptıkları araştırmalar sonucu 1985 yı-
lında yayınlanan makalelerinde, çoğu kağıt yapımcılarının kozo, mitsumata ve gampi bitkilerin liflerinin pahalı olması 
nedeniyle bu liflere odun lifi ilave ettiğini ve ‘Japon kağıdı’ adıyla pazarladığını bildirmektedir. Aynı makaleye göre 

12 Sherlyn Ogden, Preservation Planning: Guidelines for Writing a Long Range Plan, NDCC Professionel Practice Series, Andover-Massachu-
setts1997, Chapter 1, s.2.

13 Wikipedia, “Japanese tissue” maddesi. 9 Haziran 2013 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_tissue adresinden erişildi.
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ilave edilen odun lifleri Japon kağıdının kalıcılığını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilemektedir. Ayrıca, farklı 
satıcıların aynı isimle sattıkları ürünlerin içeriklerinin aynı olmadığı da vurgulanmaktadır14.

Katsuhiko Masuda 2016 yılında 18. ICA Kongresinde Japon kağıtlarının konservasyonda kullanımına yönelik 
sunduğu bildirisinde, yapılan araştırmalar sonucunda konservasyon açısından Japon kağıdı olarak en iyisinin ‘Kozo’ 
olduğunu, odun lifi ilavesinin onarılacak malzemenin korunması açısından iyi olmadığını ve kaliteyi düşürdüğünü de-
ğerlendirilmiştir15. Aynı çalışmada %100 kenevir lifinden yapılmış kağıtların Japon kağıdı olarak isimlendirildiğinin 
belirlendiğini de bildirilmiştir. Her iki çalışmada da en kaliteli olanların %100 Kozo, ikinci olarak % 100 Mitsumata 
veya % 100 Gampi liflerinden yapılmış Japon kağıtları olduğu bulunmuştur.

31 yıl arayla yapılan bu iki çalışma, Japon kağıdı adıyla pazarlanan kağıtlarda durumun değişmediğini göster-
mektedir ve bizi, restorasyon amacıyla kullanılacak Japon kağıtlarının isimlerinin yanıltıcı olabileceği, içeriğinin/kali-
tesinin kontrol edilmesi gerektiği sonucuna götürmektedir. Bu durumda, yapacağımız onarımların ana malzemesi olan 
Japon kağıtlarını seçmeden önce, fiziksel karakteristiklerinin verildiği örnek kitapçıklarını iyi incelemek; kağıtların 
isimlerini değil bileşenlerini/içeriklerini dikkate almak; %100 Kozo, Mitsumata, Gampi liflerinden yapılmış kağıtları 
tercih etmek ve lüzumu halinde kullanılacak kağıtların analizini yap(tır)mak gerekmektedir.

Japon kağıtları asitsiz olma nitelikleri nedeniyle onarımlarda kullanılmasının yanı sıra belge/kitap sayfalarının 
birbiriyle temasını önleyerek birbirlerine yapabilecekleri olumsuz etkileri gidermek veya sürtünmeler nedeniyle özel-
likle bezemeli kağıtlarda aşınmaları önlemek amacıyla da kullanılmaktadır. Örneğin gerekli durumlarda ciltli eserlerin 
bazı sayfalarının arasına ve yatay biçimde depolanan büyük boyutlu belgelerin (ferman, berat, harita, plan vs.) arasına 
konulmaktadır. Bu gibi durumlarda kullanılacak Japon kağıtlarının seçiminde de aynı hassasiyet gösterilmelidir.

Konservasyon Muamelelerinde Etil Alkol (Etanol) Kullanımı

Etil alkol antifungal (mantarların üremesine engel olma) etkisi nedeniyle dezenfektan olarak mantar taarruzu-
na uğramış malzemelerin muamelelerinde yaygın olarak kullanılan bir alkoldür16. Muamelenin amacı, malzemeleri 
küflerinden arındırmak, mantar sporlarının çimlenmesini önlemektir. Malzeme üzerindeki mantar sporları ve küfler 
yumuşak bir fırça veya vakumla olabildiğince temizlendikten sonra etil alkol uygulanır. Uygulamadan önce böyle bir 
temizlik yapılmasının nedeni, malzemedeki kirliliğin alkolün etkisini önemli ölçüde azaltmasıdır. Temizlemede kul-
lanılan fırçaların da, kullanım bittikten sonra etrafa ve malzemelere her hangi bir bulaşma olmaması için etil alkol-su 
karışımına batırılarak temizlenmesi gerekir.17

Etil alkolün kağıdın korunması bağlamında kullanılmasına ışık tutacak birçok araştırma yapılmıştır. Bunlardan 
önemli sonuçlara götürdüğünü düşündüğümüz iki çalışma dikkat çekicidir. Bunlardan Sequeira ve arkadaşlarının 
yaptıkları araştırmada, etil alkolün kağıt üzerindeki antifungal etkisi, muamelenin kısa ve uzun vadedeki etkinliği 
ve güvenle kullanılabilirliği belirlenmiştir. Bacilkova ise çeşitli alkollerin mantar türlerine, yazı malzemelerine ve 
mühürlere olan etkisini incelemiştir.

Sequeira ve arkadaşlarının çalışmaları, farklı etil alkol-su karışımlarında ve 5 mantar türü18 üzerinde yapılmış-
tır. Test edilen etil alkol-su karışımlarının hiçbirisi mantar sporlarının çimlenmesini teşvik etmemiş, ancak alkol-su 
karışım oranına ve temas süresine bağlı olarak C. globosum hariç çimlenmeyi geciktirmiştir. Sadece P. chrysogenum 
için %70 etil alkol-su karışımında çimlenme tamamen engellenmiştir.19 Etkinlik açısından diğer mantar türleri için de 
en iyi sonuçlar bu oranda elde edilmiştir. %70 etil alkolün test edilen kâğıtlar üzerinde hem kısa hem de uzun vadede 
zararlı bir etkisi gözlemlenmemiştir20. Etil alkolün kağıt örnekleri üzerinde anlamlı bir koruyucu etkisi izlenmemiş, 
mantar türüne bağlı olarak bir süre sonra sporlar tekrar çimlenmeye başlamıştır. Müdahale edici olarak ise, küflenmeyi 
belirli bir süre için çok etkili olarak engellediği (C. globosum hariç) belirlenmiştir21.

Bacilkova’nın çalışması, etil alkol de dahil alkollerin, özellikle daldırma yöntemi uygulandığı zaman, kağıttaki 

14 Sue Beauman Murphy, Siegfried Rempel, “A Study of the Quality of Japanese Papers Used in Conservation”, Book and Paper Group Annual, 
4 (1985). 27 Nisan 2006 tarihinde http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v04/bp04-08.html adresinden erişildi.

15 Katsuhiko Masuda, “World-wide Spread of Conservation Using Japanese Paper”, 18th ICA Congress, Seoul  (September 5 – 10 2016), s.28. 
18 Kasım 2017 tarihinde http://www.archives.go.jp/english/news/pdf/ica2016_04.pdf adresinden erişildi.

16 Silvia O. Sequeira, Enrico J. Cabrita, Maria F. Macedo, “Antifungals on Paper Conservation: An Overview”, International Biodeterioration 
& Biodegradation, 74 (2012), s. 69.

17 Bronislava Bacilkova, “Study on the Effect of Butanol Vapours and other Alcohols on Fungi”,Restaurator”, 27(2006), s.186-199; AIC Viki., 
BDG Mold- “Conservation Treatment - Solvents and Wet Treatments”. 4 Mart 2017 tarihinde http://www.conservation-wiki.com/wiki/BPG_
Mold#Solvents_and_Wet_Treatments adresinden erişildi.

18 Aspergillus niger, Cladosporium cladosporioides, Penicillium chrysogenum, Penicillium corylophilum ve C. Globosum.
19 Silvia O. Sequeira, Alan J. L. Phillips, Eurico J. Cabrita, Maria F. Macedo, “Ethanol as an Antifungal Treatment for Paper Short Term and 

Long Term Effects”, Studies in Conservation, 62/1 (2017), s.41.
20 A.g.m., s.33.
21 A.g.m., s. 41.
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çözünebilir bileşenleri özütleyerek bu bileşenlerde değişikliklere neden olduğunu göstermiştir. Alkoller, özellikle şef-
faf kağıtlarda şeffaflığın azalarak donukluğun artmasına, parlaklığın azalmasına ve hafif deformasyona neden olabil-
mekte; kağıttaki yapışkanları ve gomalak, reçine ve balmumu mühürleri çözebilmekte; uygulamalar buharla yapılsa 
dahi mürekkep çizgilerinde yayılmalara, yazıların sayfanın arkasına geçmesine neden olabilmektedir22.

Bu iki çalışma ve bilimsel kaynaklar incelendiğinde etil alkol kullanımına yönelik başlıca çıkarımlar şöyle sıra-
lanabilir:

- Alkollerin sterilizasyon nitelikleri yoktur, bir başka deyişle mantar sporlarının çimlenmesini önleyici etkisi 
yoktur23 , sadece çimlenmeyi bir süre için geciktirir. Geciktirme süresi mantar türüne göre farklılık gösterir. Bu ne-
denle küflenmeyi önlemek için, ortam koşullarını mantar sporlarının çimlenmesini önleyecek şekilde düzenlemek 
gerekmektedir.

- Etil alkolü su ilave ederek kullanmak gerekir. Çünkü su ilavesi, etil alkolün etkisini artırır.  Alkol-su karışım 
oranı muamelenin etkinliği açısından önemlidir. %50-80 alkol-su karışım aralığında hücre parçalanması etkili bir 
biçimde gerçekleşmiş, en etkin sonuçlar %70 alkol-su karışımında elde edilmiş, %80 in üstündeki karışımların ise, 
(hücredeki doğal lipid yapılarının hızla bozulması sonucu hücre etrafında oluşan pıhtının alkolün hücreye daha fazla 
nüfuz etmesini engellemesi nedeniyle) etkin olmadığı kanıtlanmıştır. Karışım oranının etkisi, mantar türüne göre 
farklılık gösterir.24

- Etkinlik açısında önemli bir diğer husus da kullanılan alkolün saflığıdır. Saf olmayan/ticari alkol kullanılan du-
rumlarda, hem alkolün etkinliği oldukça azalmakta25, hem de alkoldeki katışıklıklar kağıt üzerinde istenmeyen kalıntı 
olarak kalabilmektedir26. Bu nedenle yüksek saflıkta alkol kullanılmalıdır.

- Etil alkol kullanılacağında, şeffaf kağıtlara yapabileceği değişiklikler (parlaklık ve şeffaflık azalması, defor-
masyon gibi) dikkate alınmalı, etkileyebileceği bileşenlere (mürekkep, yapıştırıcı,  mühür, bezeme vs.) yönelik çözü-
nürlük testleri yapıldıktan sonra uygulanmalıdır.

- Etil alkol; sürme, silme, püskürtme, daldırma ve buhara maruz bırakma şeklinde uygulanabilir. En etkili uygula-
ma şekli daldırma yöntemidir. Ancak bu yöntemde de süreyi uzun tutmak gerekmektedir. Malzemeyi alkol çözeltisine 
batırılmış iki filtre kağıdı arasına yerleştirip birkaç saat veya birkaç gün boyunca bu durumda bırakarak daha da iyi 
etkiler elde edilebilmektedir. Etil alkolün çok hızlı buharlaşması nedeniyle sürme, silme ve püskürtme yöntemleri 
daldırma yöntemi kadar etkili olamamaktadır. 27

- Etil alkol oldukça yanıcıdır ve bu nedenle depolama ve uygulama yeri ısı kaynaklarından uzakta olmalıdır.  
Ayrıca, solunum yollarında tahrişe, deriyle doğrudan temas durumunda deride tahriş ve su kaybına neden olduğu için, 
çeker ocakta veya maske, eldiven gibi koruyucu giysi kullanarak uygulanması gerekir28.

Sonuç ve Öneriler

Ülkemizde iyileştirici konservasyon ve restorasyon yapmamız gereken çok fazla değerli malzememiz bulun-
maktadır. Restorasyona ihtiyaç gösteren malzemelerimize yenilerini eklememeliyiz ve yaptıklarımız boşa gitmemeli. 
Önleyici korumaya öncelik ve daha fazla önem vermeli, daha fazla kaynak ayırmalıyız. Bunlara ayrılan kaynakları iyi 
yönetmeli,  planlı kullanmalıyız.

Şüphesiz aktif konservasyon/restorasyon çalışmalarını da ihmal etmemeliyiz. Bunları yaparken malzemenin öm-
rünü kısaltacak tahribatı ortadan kaldıracaklara öncelik vermeli, mutlak gerekli olmadıkça restorasyon yapmamalıyız. 
Onarımlarda, malzemeye zarar vermeyeceğinden emin olduğumuz doğru teknikleri, doğru materyaller kullanarak, 
doğru şekilde uygulamalıyız. Konu ile ilgili bilimsel araştırma ve gelişmeleri takip etmeli, yeni yöntem ve tekniklerin 
uygunluklarını test etmeli, gerekli olanlarını malzemelerimize uyarlamalıyız.

ÖZET

Günümüzde arşivciler ve kütüphaneciler farklı formatlarda ve çeşitli karışımlarda malzemeler ile karşı karşıya-

22 B. Bacilkova, “Study on the Effect of Butanol Vapours and other Alcohols on Fungi”, s.189-190.
23 A.g.m.,, s.187.
24 AIC Viki., BDG Mold- “Conservation Treatment - Solvents and Wet Treatments”; Mattias Nitterus, “Ethanol as Fungal Sanitizer in Paper 

Conservation”, Restaurator, (2000), s.103.
25 B. Bacilkova, “Study on the Effect of Butanol Vapours and other Alcohols on Fungi”, s.188.
26 S.O. Sequeira, A.J.L. Phillips, E.J. Cabrita, M.F. Macedo, “Ethanol as an Antifungal Treatment for Paper Short Term and Long Term Effects”, 

s.41.
27 B. Bacilkova, “Study on the Effect of Butanol Vapours and other Alcohols on Fungi”, s.188.
28 S.O. Sequeira, E.J. Cabrita, M.F. Macedo, “Antifungals on Paper Conservation: An Overview”, s.73.
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dır. Bunların hepsinin de koruma sorumluluğunu üstlenmek durumundadırlar/zorundadırlar. Arşiv ve kütüphaneler-
deki kağıt malzemenin gittikçe geri dönüşü olmayacak şekilde bozulmakta olduğunun farkına varılması, korunması 
gereken malzeme çeşitliliği,  çokluğu, hızlı bir şekilde artışı arşivcileri ve kütüphanecileri korumaya geniş bir pers-
pektiften ve yönetimsel bakmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda artık çoğu kuruluşlar malzemeleri tek tek ele alarak uğ-
raşmak yerine, konuya daha geniş bir perspektiften bakarak ‘koruma yönetimi’ yaklaşımını benimsemekte ve ‘koruma 
planlaması’ yapmaktadırlar.

Koruma planlamasının önemli parçalarından biri de konservasyondur. Konservasyon, çeşitli tahrip unsurlarından 
etkilenmiş malzemenin orijinal formunu olabildiğince uzun süre bozulmadan sürdürebilmesini sağlamak amacıyla 
yapılan fiziksel ve kimyasal çeşitli muameleler ve restorasyonu içerir. Konservasyon muameleleri içerisinde yer alan 
restorasyon, malzemeyi orijinal görünümüne getirebilmek amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir.

Restorasyon da dahil malzemeye yapılan konservasyon muameleleri, onun kalıcılığını iyileştirir/artırır. Ancak, 
depolanma ve kullanım koşulları gerektiği gibi olmadığı sürece tekrar tahrip olmasını önlemeye yetmez. Bu nedenle 
de arşivcinin/kütüphanecinin birinci önceliği, gerek malzemenin kendi durumundan gerekse bulunacağı ortam ve 
kullanımı açısından ömrünü kısaltacak unsurları/koşulları ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu bağlamda bildirinin ama-
cı, malzemelerin fiziksel korunmasındaki öncelikleri vurgulamak, koruma içerisinde restorasyonun yerini belirterek 
konu ile ilgili birkaç hususa dikkat çekmeye çalışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Koruma, konservasyon, restorasyon, koruma planlaması, japon kağıdı, etil alkol.

ABSTRACT

Today, archivists and librarians are confronted with materials in different formats and in diverse mix. They have 
to assume the responsibility for the preservation of all of them. Awareness of irreparably damage of paper materials 
in archives and libraries, the diversity, multiplicity and the rapid increase in the materials that need to be preserved 
has led archivists and librarians to look at the preservation from a broad and managerial perspective. In this context, 
by looking at the issue from a wider perspective rather than dealing individually with materials most archives and 
libraries now adopt ‘preservation management’ approach and perform ‘preservation planning’.

One of the important aspects of preservation planning is conservation. Conservation involves a variety of physi-
cal and chemical treatments and restoration to ensure that the original form of the material affected by the various de-
teriorative elements can last for as long as possible without deterioration. Restoration that is included in conservation 
treatments is a process carried out in order to bring the material to its original appearance.

Conservation treatments to the material, including restoration, improve / enhance its permanence. However, it is 
not enough to prevent re-destruction if the conditions of storage and terms of use are not ensured. For this reason, the 
first priority of the archivist/librarian should be to eliminate the elements / conditions that will shorten the life of the 
material either due to its own condition or its environment and use. In this context, the purpose of the report is to high-
light the priorities for the physical protection of materials and, try to point out the role of restoration in preservation 
and a number of issues related to subject.

Key Words: Preservation, conservation, restoration, preservation planning, Japanese paper, ethyl alcohol.
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TURKISH (OTTOMAN) SOURCES FOR THE HISTORY OF 
MONTENEGRO

Şerbo RASTODER* 

Admir ADROVIĆ** 
National Academy has recognized work on the editions of historical sources as a scientific priority already at the 

first years of its work. The Montenegrin Academy of Science and Art (CANU) is an exception in that sense, only in 
the part where such work was more individual activity of individual members than it was a collective and organized 
design. The reason for this is the possible primacy of the source of domestic provenance, which was considered a com-
mon scientific standard. The results of this work are recognizable through numerous works of collections of historical 
sources published under the auspices of the National Academy. Only at the end of the 1980s did the academic public 
begin to think about the scope and content of what was done and the need for further engagement in this dignity. It was 
immediately noticed that the academic scientific community had only begun to use the historical sources of “foreign” 
provenience, that is, that historical sources were stored in the institutions of the countries with which Montenegro 
had an intensive relationship in history, important not only for additional historical research, but for their ignorance 
represents a serious handicap for the development of historical science in general, and the history of Montenegro in 
particular. The rich archives of some countries (Russia, Austria, France, Italy, Great Britain, Germany and the USA) 
were used as the basis for numerous, valuable and significant historical achievements. Researchers were, as a rule, 
fascinated by the knowledge of the number of these sources, bearing in mind the geographic and demographic size of 
Montenegro. In addition, it is evident that most of the “foreign” sources were chronologically located in the XIX and 
XX centuries, or in modern times, while the earlier periods of history in the heuristic sense were mainly the exposition 
originated at the sources of “domestic” provenience. From the point of view of the scientific need and the methodo-
logy of historical research, the said practice is justified by the “lack of” another type of source by provenance, which 
proved to be an unfounded view that did not arise from the knowledge but solely for the sake of justification.

The first interventions in this regard have shown that organized and continuous work on research of sources of 
“foreign” provenience not only has a complete scientific sense, but also necessarily requires the verification of the 
limit of existing knowledge. The Montenegrin historiographic tradition in its heritage cultivates various methodo-
logical discourses from Romanticism to modernism. In this clapping between modern and traditional, it is difficult 
to recognize the boundaries where one stops and another begins, i.e. where it is possible to recognize the domination 
and the need for science which is not a utilitarian projection of the romantic. The study of Ottoman historical and 
cultural heritage has long required the desirable production of stereotypes that, during the nineteenth-century national 
romanticism served to strengthen self-awareness and a desirable picture of oneself. This means that the display of 
that “other” implied a mandatory “negative” attribute and demonization in order to finally build a desirable historical 
awareness. The complexity of this issue stems from the fact that the story of that “other” is always a story about who 
you were in direct or indirect contact In the concrete case, when it comes to the Ottomans, as the “other”, then the most 
common field of “encounter” in historiography is recognized as a “battlefield” that becomes the key point of narrati-
on, inspiration and research. Thus, in the span of nearly six centuries of direct contact between the Ottomans and the 
Montenegrins, the dominant historiographic heritage promoted the “warlike history” and the event associated with it, 

* Prof. Dr., Crna Gora University, Faculty of Philosophy, Department of History, e-mail: serbor@t-com.me
** MA- MHist, Slobodan Škerović High School, e-mail: adrovic.adi@gmail.com
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which ultimately resulted in the need to suppress the other aspects from culture to mental archeology, which are by 
their importance and in content often more important and more complex than battles and battlefields. Such an appro-
ach to understanding history has necessarily produced numerous stereotypes and myths that survived to this day. Of 
course, along with historiography, not less, other branches of science participated, starting from literature (especially 
epic) to other forms of creativity. Of course, this is not a question of value judgments derived from concrete knowled-
ge and indisputable evidence, which is a legitimate scientific method, but a pattern that was used as something priori, 
proven and undeniable. In this regard, it should be emphasized that this is not a special Montenegrin specificity, but 
it is a phenomenon in almost all Balkan national historiographic traditions in which that “other” is usually portrayed 
in a negative context, especially when they would meet with that “other” on the battlefield. It is no coincidence that 
the modern critical historiography in this region sparked on issues related to the domination of the Ottomans and the 
questioning of myths related to the awareness of it. More precisely, the basis of historical knowledge is made up of 
historical sources. They condition the quality and content of historical exposure, because that what happened was un-
changable.We can only know what happened if we have a testimony about it. So it’s important to note whether there 
is or was there a scientific strategy that would eliminate this limit? Without historical sources there is no historical 
science, or stories of the past. More precisely, if there is no source, there is no history (prehistory). It is also clear that 
the sources themselves are not history, nor is the mere existence of a source sufficient to know and study the past. On 
the other hand, a historian performs a selection of facts contained in a historical source. The historian would never 
bring a single conclusion if he would wait for all historical sources to be collected or all the facts contained therein 
would be described. The essence of scientific thinking is in the selection of historical sources. Where would a historian 
get to if he would describe every historical source every day or of the period he is studying?

For the study of Montenegrin history, the so-called “foreign” sources are of particular importance: Vatican, Vene-
tian, Austro-Hungarian, Russian and Turkish sources. From the listed group of so-called “foreign” sources it could be 
said to be the least learned, known and used sources of Turkish (Ottoman) provenience. In his work “Foreign sources 
on the history of Montenegro”, academician Dimitrije Dimo Vujović rightly noticed that it is impossible to study the 
history of Montenegro from XV-XIX century without knowing Turkish sources. 1 Hence the logical question: Why 
are sources of “Ottoman” or Turkish provenance least represented in Montenegrin historiography in relation to other 
foreign sources? The answer to this complex question can be found in the following facts:

1. The Ottoman archive in Istanbul were opened in 1936 for scientific work, that is, for the first time, researchers 
from the South Slavic area entered this archive; 2. This type of source requires a special profile of experts that Mon-
tenegro has not had.

However, this does not mean that some progress has been made in the efforts to publish historical sources, pri-
marily thanks to experts from the region such as Branislav Đurđev, Hazim Šabanović, Hamid Hadžibegić, Lamija 
Hadžiosmanović, Milan Vasić, Ahmed Aličić, Nedim Filipović, Dušanka Bojanić, Olga Zirojević and others. Basi-
cally, thanks to them, defters were published as the most important, and often the only sources for the 15th and 16th 
centuries. This type of Ottoman source is of special significance for social history. As such, they provide plenty of 
important data relevant to social, demographic and political analysis. Hence, it is important to know that in the Turkish 
archives: “Başbakanlık Osmanlı Arşivi” in Istanbul (BOA) and “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Arşiv Dairesi” 
in Ankara (TKG) keep, among other things, these important documents related to Montenegro:
1. Detailed register (mufassal defteri) for Sanjak of Herzegovina (Hersek Sancağı) from 1477; BOA, TT.d., 5m;
2. Detailed and summarized register (mufassal ve icmal defteri) for Sanjak of Shkodra (İskenderiyye Sancağı) in 

1485; BOA, TT.d., 17;
3. Defter for Piperi, Kuci, Hoti and Klimenti from 1497; BOA, TT.d., 26m;
4. Detailed register (mufassal defteri) of baştine from Montenegro from 1521; BOA, TT.d., 106;
5. Detailed register (mufassal defteri) of Montenegrin Sanjak (Karadağ Sancağı) from 1523; BOA, TT.d., 122;
6. Defter of Rumelian timars from 1529 to 1536; BOA, TT.d., 367;
7. Detailed defter for the Sanjak of Dukagin (Dukagin Sancağı) from 1570; BOA, TT.d., 499;
8. Defter for the Sanjak of Shkodra (İskenderiyye Sancağı) from 1570; BOA, TT.d., 500;
9. List of Imperial Has of Nikšići from 1455 (today’s Kolašin District), listed in the summary part of the cadastral 

1 Dimitrije Dimo Vujović, „Strani izvori o istoriji Crne Gore, Izvori i istoriografija o Crnoj Gori, Radovi  sa naučnog  skupa  održanog u Ti-
togradu 17-18 decembra 1990”, Naučni skupovi/Crnogorska akademija nauka i umjetnosti; knj. 29. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 13, 
Podgorica 1993, p. 127-145. 
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list “The Places of Isa Beg Ishakovic” BOA, MAD.d., 544.
10. Detailed register of Skadar sanjak (İskenderiyye Sancağı) from 1582; TKG, KK.TTd., 93 (old number 59);
11. Detailed register for the Dukagin sanjak (Dukagin Sancağı) from 1591; TKG, KK.TTd., 62 (old number 63);
12. Defter of Grbalj from 1683, etc.

More precisely, most of the mentioned documents have already been published. Bearing in mind the fact that the 
“Bibliography on the sources for the history of Montenegro” has 9900 bibliographic units, it is easy to see that among 
them there are no 10% (registered) published sources of Turkish (Ottoman) provenience. This information suggests 
that there is no “other party” source for more than five centuries of Montenegrin history. In other words, such a state 
is the basis of the established opinion that “by the twentieth century the history of the Balkans was largely oral”. If 
today we were able to recognize the problem that we must face, we should start from the conclusion that “the narration 
was first created, and then the need to make the story proven (founded in a historical source)”. From the narrative was 
born a myth that became the basis of historical consciousness. That is why the emergence of critical and scientific 
historiography in the Balkan cultural tradition is an epochal cultural process comparable to the Enlightenment tradi-
tion in the West. It is only necessary to remind the intellectual earthquake that was produced by the father of Serbian 
critical historiography, Ilarion Ruvarac (1832-1905), who jeopardized the historical foundation of the Kosovo myth or 
Montenegrin (that Montenegro was never under Turkish rule). It was not until the middle of the 20th century that by 
publishing the study of Branislav Đurđev the question of the Montenegrin myth was scientifically processed. Thus, the 
scientific foundations of the historiographic heritage are set, which we can now analyze in a meaningful and in way 
of content. In the oldest and leading historical journal in Montenegro, “Zapisi” or “Istorijski zapisi”, from 1927-2007 
5060 articles were published. Of the number of articles related to the history of Turkey, there are only 14 (they are 
from number 3912 to 3926), 13 contributions (969-982) refer to Montenegrin-Turkish relations, which makes a total 
of 27 contributions or 0.53%. The phenomenon that this fact makes particularly is that the history of Montenegro in 
the communist period (1945-1989) had a very enviable production, with more than 360 books on over 81,000 pages 
of text and over 2,500 articles on 36,000 pages. Over 1,600 works were published in the “Istorijski zapisi” on over 
22,000 pages, or the total number of pages on which Montenegro’s past was treated exceeded 117,000 or 2,925 on 
averages annually. The thematic and chronologically presented past is mainly located in the XIX and XX centuries. In 
general, it can be noticed that the greatest research interventions in this area were made in the 1950s and 1960s, but 
even though this was the time of institutionalization of the science of history in Montenegro, there was no organized 
and scientifically designed research of the Ottoman period of history. This did not happen even after the breakup of the 
ideological paradigm (1989) and the break-up of the state. In this turbulent period, which was full of internal conflicts, 
from verbal to armed, historical science served either to prove the justification of the demands of political elites in 
their post-communist conflicts or as a means of rationalizing existing conflicts? As a result, the significance of this 
scientific discipline has grown disproportionately to its social impact and position. In methodological terms, historical 
science is moving from pamphlets, national-narrative narration to sporadic conceptualization of the problem. The 
general revalorization of the historiographic heritage moves its interest from classes and social to ethnic. The great 
dynamization within historiography encouraged by the general processes of transition from one to the other society as 
a positive consequence has the fact that all historical themes are open. Huge historiographic production characterized 
the area of Montenegro in this period (1989-2006). According to some estimation, by the number of titles it was bigger 
than any other Balkan country in relation to the number of inhabitants. A number of journals (especially foreigners) 
have been translated and published; memoirs, numerous reprint editions of old and forgotten books of traditional 
school were made. There was a general revaluation of the historical heritage. The “Fight for History” (Lucien Febvre) 
was being transformed into an intellectual conflict of identity in which science is often subordinate to utilitarianism. 
The period of 15th, 16th, 17th to a certain extent of the 18th centuries, mostly does not have its own researchers. The 
reason for this is certainly in the fact that relevant archival material is mainly in Turkish (Turkish archives) and in 
Italian, Latin (Venetian, Zadar, Dubrovnik, Vatican archives). 

But this does not mean that there is no interest in these periods of history. True, in the period 1991-2003 there 
were only two scientific meetings of a total of 19 that could be thematically tied to the area of interest. The first one 
was organized by the Historical Institute of Montenegro and it was titled: “Battle for Montenegro, Martinići - Krusi 
1796-1996”. It was a meeting held on October 1 and 2, 1996, in Podgorica, on the occasion of the 200th anniversary 
of the famous battles against the Ottoman Empire. The second conference was organized by CANU and the Faculty 
of Philosophy: “International recognition of Montenegro”. It was a scientific meeting organized by the Historical 
Institute of Montenegro, CANU and the Faculty of Philosophy in Niksic on 11th and 12th May 1998, on the occasion 
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of the 140th anniversary of the Battle of Grahovac (1858) and 120 years of international recognition of Montenegro.
Until the publication of the magazine for the study, presentation and protection of the cultural and historical 

heritage of the Bosniak/Muslim “Almanah” (1993), there was no institutionalized and organized study of the Isla-
mic-Oriental heritage in Montenegro. The aforementioned facts were the main motive for launching an organized, 
systematized and scientifically designed collection and publication of historical sources of Ottoman provenance.

In 2015, at the CANU (Montenegrin Academy of Sciences and Arts), as the highest state scientific institution, 
began the work on the preparation of the Edition: “Turkish (Ottoman) sources for the history of Montenegro.” In the 
first composition of the Operational task team, there was a group of scientists selected according to the principles of 
scientific curiosity and competence, generational diversity and proven reputation in the need of collective and orga-
nized work: (Project leader: Prof. Dr. Šerbo Rastoder, associate member of the CANU; and Operational task team: 
Academician Miomir Dašić, Academician Đorđe Borozan, Prof. Dr. Nada Tomović, Dr. Dragana Kujović, doc. dr 
Marijan Premović, Sait Sabotić MSc, Novak Adžić MSc, Admir Adrović MSc, Tomaš Damjanović Msc, Ajdin Rakić 
MSc, Mirjana Vukasović, Bajro Agović).

The specificity of the Project was to include a larger number of experts from the Turkish academic community 
(mainly historians): Prof. Dr. İlber Ortaylı, foreign member of the CANU), a writer of the preface to the first editions 
of the Book; Prof. Dr. İdriz Bostan, Istanbul University; doc. dr Abidin Temizer, Balikesir University (doctoral thesis 
on the history of Montenegro), doc. dr. Hatice Oruç, Ankara University (Doctorate on a topic from the history of the 
Balkans); doc.dr Uğur Özcan, Istanbul University, (doctoral thesis on the topic of the history of Montenegro), therefo-
re, especially those who dealt with the history of Montenegro and Southeast Europe. The inclusion of experts from the 
region (Prof. Dr. Enes Pelidija, University of Sarajevo, Faculty of Philosophy) has solved the handicap in the absence 
of experience and expert knowledge in the work on similar projects, while involving a larger number of associates of 
the youngest part of the Montenegrin academic community (postgraduates and young researchers) motivated by the 
awareness that it is a long-term scientific project in which younger researchers will gain experience that will enable 
them to maintain the continuity of the project over a longer period of time. The basic methodological principles are 
defined in working on the preparation of the Edition, which can be summarized in several binding principles: Firstly, 
it has started from the need for additional valorization of the existing historical heritage. This meant having the aware-
ness that over 200 bibliographic units were identified in the plan of publishing historical sources of Turkish (Ottoman) 
provenience relevant to the history of Montenegro until the day of starting work on the Project. The fact that most of 
them are disclosed in publications printed outside Montenegro should not be an obstacle in the need to unify in one 
place all available published and translated sources relevant to the history of Montenegro. The fact that this principle 
is accepted is conditioned by the concept that the first volumes of Edition will make re-printed united and translated 
sources. Secondly, strict adherence of the scientific methodology obliged us to adopt the chronological principle 
(time of origin of resources) as the principle of determining the location of the source in Edition. Of course, since it 
is mainly about Hijri-diving sources, it also meant the duty that the datation of the source to be marked by the time 
used at the time of creation and the time of the modern user of the source. Thirdly, the dilemma of resolving the prin-
ciple of provenance has posed an interesting contradiction observed in practice, which means, by which to determine 
the principle of provenance: language, territory or institution? Each of these principles also conditioned a different 
approach to the sources. We have opted for the one we consider the most comprehensive, most useful, but also the 
most demanding, and that is the principle of the letter of origin. More precisely, the fact that a document written in the 
Ottoman (Turkish) letter, as a rule, meant that it was “unreadable” and therefore required the need - if it agrees with the 
principle of originality, the cognitive value of the content and the fact that it refers to the area (today) Montenegro - to 
find an adequate place in Edition. This principle has required the need to take into account all, or at least the sources 
available in domestic (archives in Montenegro) or regional archives (Dubrovnik, Sarajevo, Zagreb, Belgrade, etc.), 
and at the same time it has actualized the challenge: what with a huge number of sources that satisfy the principle of 
language and script, and do not belong to the traditional type of sources represented in similar publications? First of 
all, we refer to a large number of sources of Islamic epigraphic (inscriptions and records on stone, etc.) or to a huge 
number of manuscripts (books) that can have a characteristic of sources in the widest sense, and do not belong to 
the traditional type of historiographical written sources. The next dilemma is due to the fact that there are numerous 
groups of Ottoman sources written in Cyrillic. This also means the need to understand this issue beyond the context 
of rigid understanding of provenance and meeting the principles of science as a determining factor. Recognizing that 
a vastly unexplored heritage is not only the work of a single research team, nor a single generation, we have begun a 
less demanding undertaking to identify the traditional type of sources created on a writing used in the European part 
of the Ottoman Empire. Montenegro, although in this area, makes a small geographical area, in terms of widespread 
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sources of this kind, important for the history of its or parts of the territory, does not lag behind any other area of this 
once powerful Empire.

In the Ottoman archives there are close to 100 million documents and about 365 thousand defters (registers). 
In addition, there are documents relating to history close to forty European and North African, and several Asian 
countries that have had contacts with the Ottoman Empire. This should be added to the obligations of the provincial 
beylerbeys and local kadi who were ordered by the ferman from 1536 to record their decisions and actions in defters 
and to keep them. Documents from the beylerbey archives have not been transferred to the central Ottoman archive, 
which means that these documents should be looked for in some other archival centers.2 

The beginning that necessarily rested on enthusiasm in perspective should have its own organized and institutio-
nalized character. Primarily it is estimated that there are about 60,000 documents related to Montenegro in the Turkish 
archives. Should it be noted that only a small number of these documents are known to the scientific public and in this 
sense there is a lot of job to do for next several generations. It seems that in this sense, the signed “Protocol on Coo-
peration of the State Archive of Turkey and the State Archive of Montenegro” signed on June 22, 2011 is a significant 
sign. On this occasion, we have to agree with the words of the former Ambassador of Turkey in Montenegro, Emina 
Birgen Keşoğlu, who pointed out “this is one of the most important agreements signed by the countries of Montenegro 
and Turkey, and that our duty is to transfer history to the generations accurately, objectively and balanced”. The former 
director of the Turkish State Archive, Mr. Yusuf Sarınay, handed over the berat from 1715 to the State Archives of 
Montenegro, when Sultan Ahmed III named the dizdar of the Podgorica fortress, then a letter from Prince Nikola to 
the Great Vizier in 1866, in which he thanked him, among other things, for the yacht he received as a gift, a copy of 
the original trade agreement between the two countries from 1910, as well as CD catalog that includes 20,509 docu-
ments contained in the funds of the Ottoman Archive (BOA), referring to Montenegro. In the end, it is worth pointing 
out that excellent cooperation has been established at the level of the two ministries of science, as well as numerous 
protocols of inter-university and academic cooperation, numerous student population from Montenegro at universities 
in Turkey (over 250 - 2014), a safe basis that will in perspective not only result in new scientific reach, but in a better 
and more comprehensive understanding, not only of Montenegro and Turkey, but of Eastern and Western civilization, 
whatever it means in contemporary intellectual circles. All of the above can be a sufficient basis for starting a com-
prehensive and systematic study of this kind of historical sources and thus meeting the principles of modern science 
in historiography. The CANU edition is the first such undertaking in the history of Montenegro, designed so that it 
can always be expanded, updated or re-compiled in the search for new knowledge. The first three volume of Edition 
include all published and translated sources of Ottoman provenience so far. These are sources that were published at 
anytime and anywhere, translated into our language, and they concern the area of   today’s Montenegro. The problem 
of the chronological situation of the documents appeared as difficult to bridle, bearing in mind the envisioned appe-
arance of the entire Edition. Since it is practically difficult to follow the dating principle (the time of the creation of 
a historical source) from the beginning to the end, due to the different types of sources being published, this issue 
will be dealt with while taking care not to undermine the basic principles of periodization of history. Thus in the first 
volume of the Edition, sources from 1455 to 1571 were located; in the second volume from 1571 to 1697, and in the 
third, from 1700 to 1913. From the above, it is noticeable that the chronological determinations related to the Lepanto, 
Vienna and Balkan wars are recognized as an acceptable time frame for understanding the process both in the Ottoman 
Empire and in Montenegro.

In order to ensure the integrity, functionality and usability of the Edition for new historical knowledge or the 
review of existing ones, it is necessary published source to be as much as possible “closer” to the original one. This 
means, make sure to indicate the place where the original is located, preserve the date format on the original and in-
tervene where there is a need for reporting confusion. The accompanying bibliographies of published sources as well 
as the Decision on the cyclical publication of translation of registry documents, with the permission of the competent 
Turkish institutions (Turkish State Archive) which made catalogue of registry documents submitted to the State Archi-
ve of Montenegro (DACG) available to us, is in the function of obtaining additional information on the sources found 
in Turkish archives. Comparative search for unpublished, identification of publications and translations of collected 
and unpublished documents already form the basis for the edition of several volumes, of which the first volumes will 
contain the published and implemented sources of significance for the history of Montenegro. Thereafter, the publica-

2 Onder Bayır, „Važnost Osmanskih arhiva s aspekta proučavanja Rumelije”, Anali GHB, Sarajevo 2010, p. 31, 45-64; (Importance of the 
Ottoman Archives from the aspect of the study of Rumelia). For example, we found valuable sources such as Pljevlja kadi register (Taşlıca 
sicili) in the Archives of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Zagreb, while according to some information Podgorica kadi register 
(Podgoriçe sicili) found in the State Archives in Tirana.
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tion of unpublished and translated sources will be done, in accordance with the scientific methodology and principles 
that will be defined in further work on the Edition.

ÖZET

Karadağ tarihini incelemekte yerli kaynaklarla birlikte Vatikan, Venedik, Avusturya-Macaristan, Rus ve Osmanlı 
gibi yabancı kaynaklarının çok önemli faydası vardır. Osmanlı Devleti’nin yüzlerce yıl boyunca Karadağ topraklarını 
elinde tutmasına rağmen, en az araştırılan ve faydalanılan kaynaklar Osmanlı kaynaklarıydı. Karadağ tarihçiliğinin 
eksikliklerinin çok belirgin olmasının çeşitli nedenleri var. Yazarlar, Osmanlı kaynaklarının diğer yabancı kaynaklara 
kıyasla neden daha az kullanıldığını ve bu alanda şimdiye kadar neler yapıldığını açıklamaya çalıştılar. Bu doğrultuda 
2015 yılında Karadağ’daki en yüksek bilimsel kuruluş olan Karadağ Bilim ve Sanatlar Akademisi (CANU) bir basım 
üzerinde çalışmaya başlamıştır: Karadağ Tarihi İçin Türk (Osmanlı) Kaynakları. Bu Edisyonun birincil amacı bugün-
kü Karadağ topraklarındaki tarihsel araştırmalar için önem arz eden Osmanlı kaynaklarını toparlamak, organize, siste-
matik ve bilimsel bir şekilde düzenlemek ve yayınlamaktır. Bu çalışmanın sonucu olarak, bugüne kadar yayınlanmış 
ve çevirilmiş Osmanlı kaynaklarını içeren Edisyonun ilk üç cildi oluşturulmuştur. Bunlar Karadağca (Sırpça, Hırvat-
ça, Boşnakça) yayımlanan ve herhangi bir zaman ve yerde kolayca ulaşılabilir kaynaklardır ve bölge olarak bugünkü 
Karadağ topraklarını ele almaktadır. CANU Edisyonu yeni bilgiler ararken her zaman genişletşlebilir, güncellenebilir 
ve yeniden derlenebilir şekilde tasarlanması yönüyle Karadağ tarihindeki ilk girişim.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı kaynakları, Karadağ Bilim ve Sanatlar Akademisi, Edisyon, Karadağ, Türkiye

ABSTRACT

For the study of Montenegrin history, together with domestic sources, foreign sources play a very important 
role, of which the most important are the Vatican, Venetian, Austro-Hungarian, Russian and Ottoman. The Ottoman 
sources were the least researched and used, although the Ottoman state was for centuries present in the territory of 
Montenegro. There are several reasons why their lack in Montenegrin historiography is very noticeable. The authors 
tried to explain why the sources of Ottoman provenance are least represented in relation to other foreign sources and 
what has been done to date in this field. In order to improve the situation in that direction, in 2015, the Montenegrin 
Academy of Sciences and Arts (CANU), as the highest Montenegrin scientific institution, started working on the pre-
paration of the edition: “Turkish (Ottoman) sources for the history of Montenegro.” Primary objective of the Edition 
was to identify and create organized, systematized and scientifically designed collections, events and publications of 
Ottoman sources that are of importance for historical research in the area of   today’s Montenegro. As a result of this 
work, the first three titles of Editions were created, which include published and translated Ottoman sources that have 
been published and translated so far. These are the sources that are at any time and any place published translated into 
Montenegrin (Serbian, Croatian, Bosnian) language, and they concern the area of   today’s Montenegro. The CANU 
edition is the first such venture in the history of Montenegro, designed as it can always be expanded, updated, or 
re-compiled in the search for new knowledge.

Key Words: Ottoman sources, Montenegrin Academy of Sciences and Arts, Edition, Montenegro, Turkey
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TRABZON KADI SİCİLLERİNDE MÜLKİYETLE İLGİLİ 
KAYITLAR (1735-1768)

Temel ÖZTÜRK*

GİRİŞ

Osmanlılar menkul ve gayrimenkul mallar üzerindeki mülkiyet hakkını şer‘î ve örfî hukuk kaidesine göre be-
lirlemiştir. Miri olarak da adlandırılan devlete ait olan mülkiyetler yanında özel mülkiyetlere de müsaade edilmiş ve 
bilhassa İslam hukukuna göre bu uygulamalar desteklenmiştir. Özel mülkiyet adına mülk sahibi olan kişiler menkul ve 
gayrimenkulleri üzerinde diledikleri şekilde tasarrufta bulunabilirlerdi. Bu tasarruflar, herhangi bir şekle bağlı değildi. 
Ancak, ileride çıkması muhtemel anlaşmazlıkları önlemek için bu tasarruflar kadı sicillerine kaydedilmişlerdir.1 Bu 
minvalde hem çalışmanın sınırlandırılması hem de konuyu kadı sicilleri üzerinden değerlendirebilme problematiği 
açısından sadece özel mülkiyetle alakalı belgeler üzerinde durulacaktır. 

Bilindiği üzere gayrimenkul mülkiyeti üzerinden toprak meselesinde Osmanlılar, genellikle İslâm hukukunun 
prensiplerine göre hareket etmiştir. Bu yönde arazi; mülk arazileri, vakıf arazileri, metruk araziler, hazine araziler, 
hiçbir gelir elde edilmeyen araziler olarak beşe ayrılmıştır. Bu arazilerin işletmeye müsait olanları, vakıflar aracılığıy-
la veya başka şekillerde değerlendirilirdi. Araziyi kiralayarak değerlendiren Müslüman “öşür” gayrimüslim “cizye” 
verirdi. Araziyi boş, atıl bırakmak mümkün değildi. Aksi halde devlet, araziyi ilgilinin elinden alır ve değerlendirecek 
olan kişi veya kuruma verirdi. Bu yönetim tarzında devletin mülk arazi olarak kabul ettiği yerler şunlardı: a. Süknâ ve 
tetimme-i süknâ, yani köy ve şehir içlerinde bulunan bütün arsalarla bu yerleşim bölgelerinin hemen bitişiğinde olan 
ve yarım dönümü geçmeyen bağ ve bahçeler (mîrî arazi içinde yer alan köydeki bir eve bitişik tarlanın yarım dönümü 
bu kabil araziden sayılır). b. Aslında mîrî arazi iken temlîk-i sahîh ile şahıslara devredilen araziler. c. Fetih sırasın-
da Müslüman olan ahaliye veya diğer Müslümanlara temlik edilen arazi ile gazilere devletin payı alındıktan sonra 
ganimet olarak dağıtılan araziler. d. Fetih sırasında gayri Müslim ahaliye bırakılan topraklar. e. Aslında ölü (mevât) 
topraklardan iken devlet başkanının izniyle mülkiyeti kazanılmak üzere işlenen yerler.2

Mülk arazi uygulamaları çerçevesinde Osmanlı padişahları ilk dönemlerden beri önemli başarılar gösteren askerî 
kumandanlara, vezirlere, önde gelen ulemâya, tekke ve zâviye şeyhlerine fethedilen topraklardan mülk olarak tahsiste 
bulunmuşlardır.3 Bilhassa ilk devirlerden itibaren bu yolla yapılan temlikler zamanla çoğalmış, Fâtih Sultan Mehmed 
askerî ihtiyaçlar sebebiyle bu tür mülk ve ayrıca vakıf haline getirilmiş toprakların önemli bir bölümünü timar arazisi 
haline getirmiştir. Bu durum devlet başkanına yetki tanıyan hukukî prosedürün bir sonucudur. Daha sonra uygulama 
sosyal tepkiyle karşılaşınca II. Bayezid devrinde (1481-1512) arazilerin bir bölümü eski sahiplerine iade edilmiştir. 
Mâlikâne-divanî denilen sistemde de mâlikâne hisseleri tam bir özel mülkiyet statüsü içinde olup sahipleri tarafın-
dan satılabilir, vakıf haline getirilebilir ve miras bırakılabilirdi.4 Yani mülk arazisinin sahibi, kanunun çizdiği sınırlar 
içinde kalmak kaydıyla arazisini özel hukuk hükümlerine göre temlik ve terkin etmek, bağışlamak, vakıf ve vasiyet 

∗ Prof. Dr., KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 61080 Kampüs/Trabzon e-mail: tozturk61@gmail.com 
1 Kadı sicilleri hakkında geniş bilgi için bkz. Ahmet Akgündüz, Şer’iye Sicilleri, C. I-II, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 

1989.
2 M. Macit Kenanoğlu, “Mülk”, DİA, 31 (2006), s. 541.
3 Bu yönde Osmanlı bürokrasisinde kuruluş döneminde Lala Şâhin, Timurtaş ve Evrenos Bey gibi gazilerle bazı kişilere mülkler verildiği bilin-

mektedir (Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, DİA, 40 (2011), s. 430.
4 M. M. Kenanoğlu, “Mülk”, s. 541.
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konusu yapmak gibi geniş tasarruf yetkisini kullanabilirdi. Malikin vefatı halinde ise mirasçılarına intikal edebilirdi.5

Görüldüğü üzere Osmanlılarda toprak mülkiyeti büyük oranda devletin kuruluş dönemindeki savaş ekonomisine 
göre şekillendi. Bu dönemde en önemli kaynak olarak toprağın devletin kontrolünde olması kaçınılmazdı. Zira tarıma 
dayalı ekonomik bir yapıda toprak mülkiyeti ve tarım üretiminin organizasyonu hayati bir rol üstlenmekteydi. Hatta 
özel mülkiyetin ağırlıklı olarak ta 19. yüzyıla kadar tüm dünyada olduğu gibi Osmanlılarda da ekonomik faaliyetlerin 
yürütüldüğü tarımsal alanda uygulama bulduğu söylenilebilir. Timar sisteminin çekirdeğini oluşturduğu bu yapıda her 
ne kadar mülkiyetin devlete ait olduğu düşünülse de Müslüman halkın himayesinde bulunan taşınmazlar özel mülki-
yet kapsamındaydı. Gerek şehirlerde gerekse köylerde ev ve arazi gibi bu tür gayr-i menkullerin tümünde özel mülki-
yet uygulaması esastı. Bunun dışındakiler miri yani devlete ait iken gelirleri hayır kuruluşlarına tahsis edilen vakıflar 
da farklı bir uygulamayı ortaya koydu. Ayrıca atıl duran mevat ve kamu yararına tahsis edilen metruk araziler de bu 
sistemin içine dâhil oldu. Ancak bu sistem devletin ihtiyaçları ölçüsünde zamanla ciddi değişiklikler geçirmiştir. Zira 
kırsal ve şehirlerdeki koşulsuz bireysel mülkiyet daha çok şehirlerde yoğun olup bir kurumsallaşmayı hedeflemiştir. 
Nitekim kadı sicillerindeki pek çok davada borç-alacak ilişkileri yönünde özel hukuk ve ticari yaşam bunu destekler 
niteliktedir.

Osmanlı dönemine ait kadı sicilleri içerisinde birçok kayıt türü vardır. Bunların bir kısmı bizzat mahkemedeki 
işlemler sonucu oluşanlar, bir kısmı da İstanbul’dan gelen belge suretleridir. İlâm, hüccet, tereke kayıtları birinci 
türden belgelere; ferman, emir, buyuruldu, tezkere, berat ise ikinci tür belgelere örnek verilebilir. İlk tür belgeler 
genellikle sicil defterinin ön kısmına (sicill-i mahfûz), merkezden gelen belgelerin suretleri ise arka kısmına (sicill-i 
mahfûz defterlü) kaydedilmiştir. Bu belgelerin hacmi sicil defterinin ait olduğu şehre veya kazaya göre değişmektedir. 
Trabzon’da bu tür belgeler aynı defter içerisinde bulunmaktadır.

Tarihi perspektiften bakıldığında sosyal tarihten kültür ve ekonomik tarihe kadar birçok veriyi bünyesinde bulun-
duran kadı sicilleri mülk edinebilme, mülk sahibi olma ve mülkü tasarruf edebilme yönüyle farklı tarzda mülkiyetle 
ilgili kayıtları kendi içerisinde bulundurmaktadır. Bunların bir kısmı devlete ait mülkleri içerse de bu çalışmada ta-
mamen özel mülkiyete yönelik kayıtlar analiz edilecektir. Bunların başında hüccetler, şer‘î ilâmlar ve tereke kayıtları 
gelmektedir. Çalışmada kadı sicillerindeki mülkiyetle ilgili kayıtlar irdelenirken onların içeriği, diplomatik özellikleri 
ve mülkiyet açısından önemlileri üzerinde durulacaktır. Haliyle böyle bir çalışmada yöntem olarak öncelikle sicil-
lerdeki mülkiyetle alakalı kayıtlar taranacak ve bunlardan önem arz edenler üzerinde durulacaktır. Buradaki önem 
sırası mülkiyetin cinsi açısından ve diplomatik yapısından tahlil edilecek olup benzer yapılardakilerden örnekleme 
sistemiyle hareket edilecektir. Zira takdir olunmalıdır ki; benzer yapıdaki kayıtlar birbirinin tekrarı niteliğinde olup 
çalışmanın zaman dilimi içerisinde hacimsel olarak da bu yolla bir sınırlandırılmayı gerekli kılmaktadır. Ayrıca ilgili 
kayıtlardan özet transkripsiyonları verilen örneklerin tamamı yazılmayıp ifade edilen savunuyu güçlendirecek kısım 
ve yerler vurgulanırken diğer kısımları üç çizgi (---) ile belirtilecektir.

MÜLKİYETLE İLGİLİ KAYITLAR

Osmanlılarda savaşlarla birlikte alınmayan ve Müslüman halkın mülkiyetinde bulunan taşınmaz mallar, yani ev 
ve arazilerde kural, özel mülkiyete yöneliktir. Bunun dışında, temelde mirî arazi iken sonradan gelirleri hayır kuru-
luşlarına tahsis edilen bir grup arazi de vakıf arazi olarak adlandırılırdı. Ayrıca bunlar arasında mülk arazi, mülkiyetin 
kazanılma yollarından veya padişah tarafından şahıslara devlete hizmetlerine karşılık mülk olarak verilen yerleri de 
ifade etmektedir. Bu çeşit arazide tam mülkiyet esasları geçerli olup malikleri dilediği şekilde bu taşınmazlar üzerinde 
tasarrufta bulunabilirlerdi. Bu tasarruflar genelde şekle bağlı değildir. Sadece ileride çıkması muhtemel anlaşmazlık-
ları önlemek için uygulamada bu tasarruflar kadı sicillerine kaydedilmekteydi. Böylece mülk araziler için kadı mahke-
meleri tarafından tutulan kayıtlar neticesinde hak sahiplerine tasarruf belgesi olarak “hüccet” verilirdi. Mülk kayıtları, 
Osmanlı diplomatiğinde kaza organlarınca düzenlenen belgeler içerisindeki hüccetler sınıfına dâhildir. Hüccetler şer‘i 
mahkeme tarafından verilen fakat ilamdan farklı olarak hüküm ihtiva etmeyen, yalnızca kadı huzurunda iki tarafın 
anlaşmaya vardıklarına dair kadının tasdikini ihtiva eden belgelerdir. Farklı konuların tespiti için düzenlenmiş olan 
hüccetleri bir nevi kadı tarafından verilen noterlik belgeleri olarak da adlandırmak mümkündür.6

Bir mahkemenin hüccet düzenleyip tarafların eline vermesi ve bir suretini kadı sicil defterine kaydetmesi de-
mek, o konuda bazı istisnaî durumların dışında hukukî çekişmenin olmayacağı ve olsa da mahkemenin hücceti elinde 
bulunduran taraf lehine karar vereceği anlamını taşır. Şer‘î mahkemelerde verilen hüccet, hüccet konusu hukukî me-
selede karşı taraf aleyhine, şartlarına uygun hazırlandığı ve içeriğine şahit bulunduğu takdirde bir delil olarak kabul 

5 Bkz. Galip Esmer, Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve Tapu Sicili, Kazancı Hukuk Yayınevi, İstanbul 1990.
6 Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1994, s. 350.



Arşiv Dairesi Başkanlığı

1173

edilirdi. Meselâ bir evin satın alındığını gösteren hüccet, o evin müşterisi aleyhine açılacak davalarda yazılı delil 
olarak kullanılabilirdi.

Öte yandan bir dava açılması söz konusu olduğunda bunun sonucunu belirleyen belge türü olarak ilâmlar ortaya 
çıkar. İncelemelerimiz arasında mülkiyetle ilgili davalar sonucu oluşan belge türleri arasında ilâmlar hüccetler kadar 
yer tutmaz. İlâmlarda kadının hükmü söz konusudur. Burada davalı, davacı ya da vekilleri ile şahitler, kadının hu-
zurunda davaları görülür, dava konusu hakkında kadının hükmü bu belgede yer alır. Anlaşmazlıklar kadı tarafından 
mahkemede çözüme kavuşturulduktan sonra verilen karar sicile kaydedilir ve aynı zamanda davacı ve davalıya da bir 
sureti verilirdi. Yukarıda bahsedilen hüccet türü belgelere konu olan olaylar eğer anlaşmazlık ve dava konusu olup, 
mahkemeye intikal eder ve kadı tarafından bir sonuca bağlanıp hüküm verilir ve verilen karar kayda geçirilirse oluşan 
belge türü de ilâm olmuş olurdu.7

Vakıf Kayıtları

Vakfın hukuki manası bir şeyin intifa hakkının veya mülkiyetinin kamu yararına tahsis edilerek devamlı olarak 
başkalarının intifa ve temellükünü engellemek, durdurmaktır.8 Osmanlıların kuruluştaki vakıf uygulamaları genellikle 
tapu tescili tarzında mülk edinme şeklinde kendini göstermektedir. 15. yüzyıla kadarki vakıf uygulamaları daha çok 
şehirlerin oluşmasında etkin bir güç olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerdeki tüm vakıf yapıları hemen hemen tama-
men sultan ve akrabaları tarafından yaptırılmakta reaya ise daha çok ticari ve yardım amaçlı vakıflar oluşturmaktaydı. 
Bu husus reaya için yarı koşulsuz mülkiyetin güvence altına alınması yanında sosyal sınıfta tüzel kişiliğin tescilini de 
sağlamaktaydı. Bilhassa üzerine haciz konulamadığı ve müsaderelerden uzak olduğu için evladiyelik vakıflar tercih 
edilmekteydi. 16. yüzyıl ve sonrasında vakıf uygulamasındaki genişleme Osmanlı topraklarının beşte birinin vakıf 
arazi haline geldiğini göstermektedir. Hatta 18. yüzyılda vakıfların büyüklüğü nedeniyle iltizama parayla verildiğini 
gösteren örnekler de vardır.9

Kadı sicillerindeki mülkiyetle ilgili vakıf kayıtlarında daha çok gayrimenkul yani emlak vakıfları ön plana çık-
maktadır. İşletimi basit olan bu vakıflarda sermayeleri ya dükkân ve hamam veya başka gelir getiren emlakların olduğu 
şehir merkezleri ya da ekilebilir arazi şeklindeki kırsal alanların vakfedilmesi yönünde bir uygulama söz konusudur. 
Sicillerde karşılaştığımız kayıtlar bir vakfiyenin tüm özeliklerini yansıtmaktan ziyade tamamen vakıf hüccetlerinden 
oluşmaktadır. Hüccet türündeki vakıf belgelerin başında vakfiyeler gelmektedir. Bir vakfın vazgeçilmez unsurlarından 
biri olan vakfiyeler, vakfın ve vakfiyenin hukuken geçerli olabilmesi için kadı tarafından tasdiki gerekiyordu. Vakfiye-
nin tamamı kadı siciline kaydedilmeye bilirdi. Vakfiyenin baş tarafında bulunan kadı tasdik kısmı ile dua hariç belge 
kadı siciline yazılırdı. Sicile kaydedilen vakfiyenin bir sureti kadı tarafından divana ilam edilerek merkeze bildirilirdi. 

Diplomatik açıdan hemen hemen birbirine benzeyen bu kayıtlar içerik olarak farklı birkaç konuyu kapsamakta-
dır. Burada benzer kayıtları dile getirmeden farklı olanlardan birkaçına örnek verecek olursak ilkini vakıf tahsisine 
ilişkin hüccet oluşturur. Buna göre vakıf tahsisine yönelik hüccetlere ilginç bir örnek olması açısından da bir zimminin 
kiliseye dair gerçekleştirdiği vakfı görebiliriz. Zimmi, bulunduğu mahalledeki kilise vakfı için evini 170 kuruşa kilise 
vakfının mütevellisine satmıştır.10 Bir başka mülkiyetle alakalı vakıf hücceti de Cami-i Kebir Mahallesinden El-hac 
Mustafa Efendi’nin yaptırdığı medreselerdeki müderrise tüm malından ayırarak mahalledeki evinin vakfedilmesiyle 
alakalıdır.11

Sicillerdeki bu hüccetlere yönelik vakfedilen mülklerde zamanla haksız olarak vakfın gelirini alıkoyanlara karşı 
davalar açıldığını görmekteyiz. İ‘lâm belge türlerine giren bu tür kayıtlarda dava eden kişi elindeki vakıf hüccetini de 
delil olarak huzura sunar ve gerekli yargılama sonucu karar verilir.  Mesela Saray-ı Atik Mahallesi’nde Osman Efen-

7 Bkz. Ahmet Akgündüz, “İ‘lâm”, DİA, 22 (200), s. 72-73.
8 Ahmet Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, OSAV Yayınları, Ankara 1988, s.29.
9 Ömer Demirel, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü 1700-1850, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-

sü, Ankara 1991, s. 143.
10 Medîne-i Trabzon mahallâtından Çömlekçi Mahallesi mütemekkinlerinden Balase bint Bareşkün nâm nasrâniye zat-ı ba‘de’t-ta‘rifi’ş-şer‘î 

meclis-i şer‘-i şerîf-i lâzımü’t-teşrifte Ayana Brozomo Kenisesi mütevellisi olan işbu sâhibu’l-kitab Yor veledi Brokoru keşiş nâm zimmi 
muvâcehesinde ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüb akd-i âtî sudûruna değin silk-i mülk-i sahîhimde münselik emlâkden olub mahalle-i mezbû-
rede vâki‘ bir taraftan Ayana Brozomo Kenisesi ve bir taraftan Rudaoğlu ve bazen Yanol ve iki taraftan tarîk-i âm ile mahdûd ve mümtâz bir 
bâb fevkânî oda me‘a mahzeni ve sırça tabir olunur anbar ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bahçe ve kuyuyu muhtevî mülk-i menzilini 
bi-cümleti’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffetü’l-hukûk ve’l-merâfık tarafeynden îcâb ve kabûle hâvî bey‘i bât-ı kat‘î ile kenise-i mezbûrûn vakfı 
olmak üzere yüz yetmiş kuruşa mütevelli-i mesfûr zımmîye bey‘ ve teslîm edüb ol dahî bi’t-tevliye kenise-i mezbûrûn vakfı olmak üzere 
teslim ve kabul eyledikten --- Bkz. Trabzon Şeriye Sicili (bundan sonra TŞS), No: 1924, s. 5.

11 --- Medîne-i Trabzon mahallâtından Cami-i Kebîr Mahallesi sâkinlerinden fahru’l-meşâyîh Saraçzade demekle arîf el-hac Mustafa Efendi 
nâm kimesne meclis-i şer‘-i şerîf-i lâzımu’t-teşrîfde li-ecli’t-tescil mütevelli nasb ve tayîn olunan fahru’l-müderrisîn fazîletlü Mahmud Efendi 
ibni Halil Efendi mahzarında ikrar-ı tam ve takrîr-i kelâm edüb mahalle-i mezbûrede vâki‘ ma‘lumu’l-hudud ve’l-cîrân sahib olduğum mülk-i 
menzil ve arsamı bundan akdem cemi‘-i malımdan ifraz ve vakf-ı sahîh ile bina eylediğim medreselerim müderrisine vakf edüb vakfiye-i 
ma‘mulun-bihâda mukırra hayatımda mütevelli olub tebdil ve tağyiri yedimde ola deyu şart edüb --- (TŞS, No: 1924, s. 9).
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di’nin oğlu Mehmet Efendi, Osman Ağa’nın Bedesten’de yaptığı vakfı kabul etmeyen oğlu Hasan Ağa’ ya dava açarak 
vakfın sahih olduğunu ispat etmiş ve Osman Ağa’nın 44 sene önce vakfı gerçekleştirdiğini ortaya koyması sonucu Ha-
san Ağa’nın bu vakfı değiştiremeyeceği yönünde yargılamayı yansıtan kaydın sonucunda yer alan “femen beddelehu 
ba‘de mâ semi‘ahu fe-innemâ ismuhu ‘ale-llezîne yubeddilûnehu innellâhe semî‘un ‘alîm” ibaresiyle vurgulanmıştır.12

Vakıf hüccetlerinin diplomatik özellikleri onların hukuki geçerliliklerini de göstermektedir. Zira sicile kaydedil-
meyen vakfiyenin geçerlilik kazanmadığı bilinmektedir. Vakfeden kim olursa vakfiyesi kadı siciline kayıt ve tescil 
edilmezse hükmî şahsiyet kazanamazdı.13 Sicillerde rastladığımız mülk kayıtlarını içeren vakıf hüccetleri vakfiyelerin 
orjinalindeki davet ve tasdik kayıtlarını içermemektedir. Bunun yerine vakfiyenin mahiyetini anlatan ve vakfiyenin 
kime ait olduğunu bildiren cümleler bulunmaktadır. Genel olarak vakfiye metni giriş, vâkıfın tanıtımı, mevkûfun tanı-
mı, vakıf şartları, mütevellinin tanımı, vakıftan rücu, mütevellinin itirazı ve hükümden oluşur. Sicillerde rastladığımız 
bu tür kayıtlar arasında sadece metin giriş kısımlarında farklılıklar mevcuttur. Bazıları doğrudan vâkıfın tanıtımının 
yapıldığı kelimelerle başlar ve metin kısmıyla devam eder.

Medîne-i Trabzon mahallâtından Çömlekçi Mahallesi mütemekkinlerinden Balase bint Bareşkün nâm nasrâniye 
zat-ı ? ba‘de’t-ta‘rifi’ş-şer‘î meclis-i şer‘-i şerîf-i lâzımü’t-teşrifte Ayana Brozomo Kenisesi mütevellisi olan işbu sa-
hibu’l-kitab Yor veledi Berkori14

Diğer türlü kayıtlar da Allah’a hamt ve Peygambere salat u selam cümlelerini içeren girizgâh sonrasında yine 
vakfiyenin sahibini tanıtan bir başlıkla devam eder. Vakfedilen mülk belirtildikten sonra vakfın şartları ve mütevellisi 
belirtilerek vakfın sıhhatine hükmedilir. Kadı, vakıftan rücu‘ ifadesini kaydettikten sonra, vakfın sıhhatine ve bağlayı-
cı olduğuna hükmetmek üzere müçtehit imamlardan vakfın sahih olduğu görüşünde olanların görüşlerini kabul ettiğini 
ifade eder ve vakfı tescil eder. Sonda ise tarih ve vakfiyenin şahitlerinin olduğu “şuhûdü’l-hâl” yer alır.

El-hamdülillâhi vâkıfı alâ külli hâl münezzehü ani’t-tagayyüri ve’l-intikâl ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ Resûli-
hi’l-meb‘ûsi bi-mekârimi’l-ahlâkı ve mehâsini’l-hisâl ve ‘alâ âlihi’l-ebrâr ve ashâbihi’l-ahyâr ilâ yevmi’l-ba‘si ve’s-
su’âl ve men tebi‘ahüm bi-ihsâni mine’n-nisâi ve’r-ricâl ve bâ‘de Medîne-i Trabzon mahallâtından Cami-i Kebîr 
Mahallesi sâkinlerinden fahru’l-meşâyîh Saraçzade demekle arîf el-hac Mustafa Efendi nâm kimesne meclis-i şer‘-i 
şerîf-i lâzımu’t-teşrîfde li-ecli’t-tescil mütevelli nasb ve tayîn olunan fahru’l-müderrisîn fazîletlü Mahmud Efendi ibni 
Halil Efendi mahzarında ikrar-ı tam15

Mülk Kayıtları

Osmanlılar, ihtiyaçlarını karşılamak ve birikimlerini tasarruf edebilme yönünde yatırım yapabilmek amacıyla 
mülk edinmişlerdir. Mülk edinme yolları sicillerdeki hüccetlere yansıdığı ölçüde satış ve hibe üzerinden gerçekleş-
mekteydi. Bu yönde kayıtlarda çoğunlukla menzil olarak geçen evler, arsa ve bahçeler ile ticari mülklerin satışı veya 

12 TŞS, No: 1924, s. 23.
13 Ali Himmet Berki, “Vakıfların Hukuk ve Tarih Bakımından Kıymeti”, Vakıflar Dergisi, VI (1965), s. 6.
14 TŞS, No: 1924, s. 5.
15 TŞS, No: 1924, s. 9.
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temini söz konusudur.16

İncelenen dönemde Trabzon kadı sicillerindeki hüccetlerin mülk kayıtlarıyla ilgili mülk edinme yolları üzerinden 
çeşitli örnekleri içerdiği görülmektedir. Özellikle mülk satışları diplomatik açıdan hüccetler sınıfında yer almaktadır. 
Burada  “bey‘-i min yezid” ifadesiyle anlam bulan ve borçlu olarak ölen kişilerin mirasçılarına kalan mülklerinin bor-
ca karşılık satılması şeklindeki müzayede17 ve borcuna karşı mülkünü satmak şeklindeki takas18 yöntemleri yanında 
kesin satış (bey‘-i bat-ı kat‘) yöntemiyle de uygulamaların olduğu görülmektedir.19 Yine kesin satış yönteminin tam 
karşıtı olan ve bir nevi kredi uygulamasını andıran “bey‘-i bi’l-vefa” bir başka örneği ortaya koymaktadır.20

Öte yandan sicillerdeki hüccetlerde ihtilafa yönelik mülk kayıtlarının da olduğunu görmekteyiz. Bunlar arasında 
bir mülkün değerinden farklı miktara satılması gibi inşa veya tadilat sırasında ortak kullanım alanlarından kaynakla-
nan sorunlar (pencere açılması vb.), satıcı ve alıcı arasındaki ihtilaflar ile arazi ve sınır anlaşmazlığı yönünde birçok 
davaya rastlamaktayız.21 Mülk kayıtlarının bahsi geçen özelliklerde sicillere yansıması Müslümanlar yanında Müslim 
ve gayrimüslim arasında da cereyan edebilmekteydi. Hatta bu yönde bedelsiz mülk hibelerini bilhassa aile içi uygu-
lamalarda görebiliriz.22

Mülkle ilgili kayıtlarda sicillerde karşılaşılan bir diğer uygulama şufa hakkıdır. Ortak malın hissedarlarının hak-
larının korunmasını amaçlayan şufa hakkı bir malı satın alandan aynı bedel üzerinden alınmasıdır.23 Şufa hakkı sahi-
binin öncelikle yapması gereken alıcı ve miktarı öğrenir öğrenmez şufa talebinde bulunmasıdır. Akabinde bunu şahit 
huzurunda tespit ettirerek kadı huzurunda hakkını talep ve dava etmelidir. Şufanın hukuki sonuçlarına bakıldığında, 
karşılıklı rıza ile teslim ya da hâkim kararıyla şufa hakkı sahibinin söz konusu mülke sahip olduğu görülür.24

Hüccetlerdeki diplomatik kurallar incelediğimiz sicillerdeki mülk kayıtları için de geçerlidir. Bu yönde kayıtlarda 
öncelikle dava konusunun ifade edildiği metin kısmında tarafların takdim ve kimlik tespiti yer alır. Satış hüccetlerinde 
önce alıcı, sonra da satıcı tarafın tanıtıldığı görülmektedir. Alıcı şahsın kimlik tespiti mahkemenin belirtilmesinden 
sonra yapılmaktadır. Yine alıcı şahıslar da mahkemede bir vekil vasıtasıyla temsil edilebilmekte ve bu durumda da 
satıcı şahısta oluğu gibi müvekkil ve vekil sırasıyla kimlik tespiti yapılmaktadır. Bu tespitlerin akabinde sıra mekânı 
belirtmeye gelmektedir ve “meclis-i şer‘i şerif-i enverde”, “meclis-i şer‘i şerif-i lazımü’t-teşrifde”, “meclis-i şer‘i 
hatırü’l-lazımü’t-tevkîrde” gibi kalıplaşmış ifadelerle mahkeme tanımlanmaktadır.

Medîne-i Trabzon mahallâtından Kabak Meydanı Mahallesi sâkinelerinden Belkıs bint Ali nâm hatun zâtî 
ba‘de’t-ta‘rîfi’ş-şer‘î meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzimü’t-tevkırde zevci iş bu sâhibu’l-kitab Selim Beşe ibn Veli nâm ki-
mesne mahzarında25

Kimlik tespitleri bu şekilde tamamlandıktan sonra mülkün kime satılmış olduğunu göstermek için yani karşıdaki 
muhatabı belirtmek için “muvâcehesinde” veya “mahzarında” kelimeleri kullanılmaktadır. Bunun ardından “ikrâr ve 
takrîr-i kelam idüb”, “ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb” gibi ifadeler ile konunun anlatıldığı bölüme geçilmektedir.

16 Trabzon’da mülk satışları konusunda geniş bilgi için bkz. Turan Açık, Şer‘iye Sicillerine Göre Trabzon’da Mülk Satışları 1160-1170/1747-
1757, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2007; Miraç Tosun, Şeriye Sicillerine Göre Trabzon’da 
Mülk Satışları 1148-1735/1153-1741, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon 2005.

17 Fazla borcuna karşılık Aşağı Hisar’da Saçlı Hoca Mahallesindeki merhum Esir oğlu Mehmed Ağa ibn Hüseyin’in mülkü 705 kuruşa bu şekil-
de satılmıştır (TŞS, No: 1919, s. 23).

18 Bu yönde Espiyeli-zâde olarak bilinen el-Hac Hasan Ağa, İskender Paşa Mahallesindeki mülkünü, vakıf mütevellisi ve aynı mahallenin ima-
mına 650 kuruşa satmış ancak vakfa olan borcuna karşılık mülk takas edilmiştir (TŞS, No: 1917, s. 58).

19 Tekye Mahallesindeki Fatıma bint Abdullah kesin satış yöntemiyle bir adet bakkal dükkânını 100 kuruşa İsmail Ağa ibn Ahmet Ağa’ya sat-
mıştır (TŞS, No: 1922, s. 11).

20 Bu uygulamayla mal sahibi hem para temini sağlamakta hem de alıcının teminat mahiyetindeki maldan istifade etmesine imkân tanınmış 
olmaktaydı. Böylece sözleşmede mal sahibi de satın alan da vefaen satışa konu olan malı bir başkasına satamamaktadır. Sözleşmenin son 
bulması ise ya borcun ödenmesi için belirtilen vadenin dolması ya da taraflardan birinin sözleşmeye son vermesiyle meydana gelmektedir. 
Mesela Çarşı Mahallesinden Fatma bint Şahin, kaybolan kocası Hamza Beşe’nin borcuna karşılık onun Trabzon Çarşısındaki dükkânını ma-
halle imamı Eyüb Efendi’ye 90 kuruşa bey‘-i bi’l-vefa usulüyle satmıştır (TŞS, No: 1903, s. 22). Bu satış yöntemi hakkında bkz. Abdülaziz 
Bayındır, “Bey‘ bi’l-Vefâ”, DİA, 6 (1992), s. 20-22.

21 TŞS, No: 1904, s. 11; TŞS, No: 1912, s. 20; TŞS, No: 1924, s. 11.
22 Ayavasıl Mahallesinden Keşiş olarak da bilinen Bagir veled-i Hacı Mavra oğullarına evini hibe etmişti (TŞS, No: 1919, s. 71-72).
23 Bkz. İbrahim Kâfi Dönmez, “Şüf‘a”, DİA, 39 (2010), s. 248-252.
24 Havva bint Mehmed Kale-i Kule Mahallesi’ndeki mülkünü, komşusu Yusuf Beşe’nin şufa hakkından vazgeçmesi sonucu Süleyman Ağa ibn 

Murtaza’ya 260 kuruşa satmıştır. (TŞS, No: 1918, s. 76).
25 TŞS, No: 1920, s. 13.
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Medîne-i Trabzon mahallâtından Muhyiddin Mahallesi sâkinlerinden Berber hasan Beşe ibn Veli nâm kimesne 
meclis-i şer‘-i şerîf-i lâzimü’t-teşrîfte iş bu sâhibetü’l-kitab Fatıma bint Hasan nâm hatun tarafından bey‘-i âti’l-beyânı 
tasdik-ı vekîl olub vekâleti nehc-i şer‘î üzere sâbit olan İbrahim Beşe ibn Süleyman nâm kimesne mahzarında ikrâr-ı 
tam ve takrir-i kelâm idüb akd-i âti sudûruna değinsilk-i mülk-i sahîhimde münselik emlâkimden26

Konunun anlatıldığı bölümde ilk önce satıcı, daha sonra da alıcı tarafın ifadelerine yer verilmektedir. Satış kayıt-
larında satıcı tarafın ifadesinin genellikle daha önemli olduğu görülmektedir. Nitekim konuyu asıl anlatan kişi satıcı 
taraftır. Alıcının genellikle satıcıyı tasdik ettiği görülmektedir. Burada satışa konu olan mülkün yeri, sınırları ve fiyatı 
belirtilmektedir. Bu hususlar belirtildikten sonra satıcı şahsın ifadesine son verilip, alıcının satıcıyı tasdik etmesi hu-
susu “mukarrun lehü’l-mezbûr dahi bi’l-muvâcehe tasdik ve kabul idüb” gibi cümlelerle belirtilir. En son kısımda ise 
“gıbbe’t-tasdiku’ş-şer‘i mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb olundu” ifadesi ile hüccetin talep üzerine verildiği belirtilmektedir. 
Son olarak tarih düşürmeye ve konunun görüşülmesi sırasında bir nevi bilirkişi olup hazır bulunan şahısların isimleri 
“şuhûdü’l-hâl” başlığı altında yazılır.

eylediğinden sonra menzil-i mahdûd-ı mezkûrun nısfı merkum Uzun Mustafa Beşe’nin mukata‘aten mülk-i müş-
terâsı olmuştur keyfe-mâ yeşâ ve yehtâr mutasarrıf olsun dedikte gıbbe’t-tasdîku’ş-şer‘î mâ-vaka‘a bi’t-taleb ketb 
olundu fi’l-yevmi’s-sâdis ve’l-‘ışrîn min cemâziye’l-âhir sene sittîn ve mi’e ve elf. Şuhûdü’l-hâl: Malkoçoğlu Meh-
med Efendi, Mehmed ibn Ahmed, Dellal Osman, Paşalı Ahmed, Hokka Ahmed Beşe, İsmail bin Osman, Mahmud bin 
Osman27

Tereke Kayıtları

Kadı sicillerinde mülkiyetle alakalı bilgi veren bir diğer kayıt cinsi terekelerdir. Bunlar menkul ve gayrimenkul 
malların mülkiyet hakları üzerinden bilgiler aktarmaktadır. Bilindiği üzere tereke yahut kassam defterlerinin iktisadî 
ve içtimaî tarihimiz açısından önemi büyüktür. Tereke ıstılahî olarak; ölen bir kişinin para, eşya, mal, alacak-verecek 
çeşidinden geriye bıraktığı şeyler hakkında kullanılan bir tabirdir. Haliyle bu yönde ölen kişilerin geride bıraktıkları 
mülklerin varisler arasında paylaştırılması veya müsadere edilmesi terekelerdeki mülk uygulamalarına dikkat çek-
mektedir.28 Müsadere şeklindeki uygulamalarda ölen bir şahsın arkasında bıraktığı borcun ödenebilmesi için varisleri 
tarafından kendilerine intikal eden mülkün satıldığı görülmektedir.29 Ayrıca bu yöntemle çocukların nafakalarının 
karşılanması için sahip olunan mülkün satışı da yapılabilmektedir.30

Kadı her vefat eden kişinin mirasını kendi inisiyatifi ile kayıt altına alıp varisler arasında paylaştıramazdı. Kadı-
nın miras taksimine doğrudan müdahale etmesi için ya varisin küçük yaşta olması ya da ölenin varislerinin olmaması 

26 TŞS, No: 1922, s. 10.
27 TŞS, No: 1916, s. 15.
28 Tereke defterlerinin önemi için bkz. Halil İnalcık, “15. Asır Türkiye İktisadî ve İçtimaî Tarihi Kaynakları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakül-

tesi Mecmuası, XV/1-4 (1953-1954), s. 51-75; Ömer Lütfi Barkan, “Edirne Askerî Kassamı’na Ait Tereke Defterleri (1545-1659)”, Belgeler,  
III/5-6 (1966), s. 1-479; Said Öztürk, Askerî Kassama Ait Onyedinci Asır İstanbul Tereke Defterleri (Sosyo-Ekonomik Tahlil), OSAV Yayınları, 
İstanbul 1995; Orlin Sabev, “Osmanlı Toplumsal Tarihi İçin Değerli Kaynak Teşkil Eden Tereke ve Muhallefat Kayıtları”, Osmanlı Coğrafyası 
Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi Bildirileri, Cilt 1 (21-23 Kasım 2012, İstanbul), Editör: 
Davut Güney, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2013, s. 
259-272.

29 TŞS, No: 1916, s. 9.
30 TŞS, No: 1919, s. 23.
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veya kayıp bulunması gerekirdi. Bunun haricinde kadının bir terekeyi tespit ve taksim edebilmesi ya varislerin istek-
leri doğrultusunda ya da bir anlaşmazlık vuku bulduğunda gerçekleşirdi.31

Terekeler kadı sicillerine üç kısım halinde kaydedilmektedir. Birinci kısım tereke kaydının özelliklerine göre 
kısa veya uzunca bir Arapça cümleden ibaret olup sırasıyla giriş, vefat edenin adı, mesleği ve varsa zümresi veya la-
kabı, nerede vefat ettiği, varisleri varsa mirasının kimler arasında ve ne zaman taksim edildiği veya vârissiz vefat etti 
ise terekesinin beytülmale alındığı bilgilerini ihtiva etmektedir. İkinci kısımda ise ölenin miras bıraktığı menkul ve 
gayrimenkullere ait liste ve bunların fiyatları bulunmaktadır. Terekenin son kısmında ise tereke listesindeki malların 
değerlerinin toplamı yekûn başlığı ile verilmekte ayrıca mirasçılara kalacak paranın miktarını bulabilmek için ölenin 
techîz ve tekfîn masrafları, borçları, mahkeme harç ve resimleri çıkarılarak “sahihu’l-bâkî” başlığı altında vasilere 
paylaşımı yapılmaktadır.32

Medîne-i Trabzon mahallâtından Bayram Bey Mahallesi sâkinlerinden iken bundan akdem fevt olan Azab Ağası 
Ali Ağa bin Hüseyin nâm müteveffanın verâseti zevce-i menkûha-i metrukesi Havva bint Ali ile sulbiye sağire kızı 
Fatıma’ya ve sulbiye kebire kızı Rukıye’ye ve kebir oğlu Ömer’e münhasıran olduğu şer‘an zâhir ve mütebeyyin ol-
duktan sonra müteveffâ-yı mezbûrun kıbel-i şer‘den terekesi tahrîr ve sûk-ı sultânîde ba‘de’l-müzâyede füruht olunan 
muhallefâtı defteridir ki ber-vech-i âtî zikr olunur. Hurrire fî 17 min Muharrem sene 1165

“Sahihu’l-bâkî 532 kuruş 10 para yalnız beş yüz otuz iki kuruş on paradır”

Cem‘an yekûn 510 kuruş yalnız beş yüz on kuruştur. Bihe’l-ihracat ber-mûceb-i vasıyyet teçhiz tekfin ma‘a 
iskât-ı salâh 43 kuruş, resm-i ‘âdî 510 para, eminiyye 80 para, hüddâmiyye 80 para, çukadâriyye 120 para, irsâliyye 
ve kalemiyye 120 para, mahzariyye 40 para, kaydiyye 30 para, harç-ı hüccet 160 para, harç 40 para yekûnü’l-mesârif 
72.5 kuruş. Sahihu’l-bâkî 437.5 kuruş yalnız dört yüz otuz yedi buçuk kuruştur. Hissetü’z-zevceti’l-mezbûre Ümmü-

31 Ö. L. Barkan, “Edirne Askerî Kassamı’na Ait Tereke Defterleri (1545-1659)”, s. 2.
32 TŞS, No: 1918, s. 103.
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han 54.5 kuruş 18 meblağ, hissetü’l-ibni’il-mezbûr Mecnun Mustafa 127.5 kuruş 4 meblağ, hissetü’l-ibni’l-merkûm 
Ali 127.5 kuruş 4 meblağ, hissetü’l-binti’l-merkûme Fatıma 63.5 kuruş 31 meblağ, hissetü’l-binti’l-mezbûre Ayşe 
63.5 kuruş 31 meblağ33

Timar Kayıtları

Osmanlı Devletinin kuruluş bünyesine egemen olan asker devlet anlayışı ve bu anlayış üzerine oturtulmuş mer-
kezi ve mahalli yönetimler arazi rejiminin düzenlenmesinde etkili olmuştur. Devlet arazisinin idare ve tasarrufunda 
I. Murat devrinde başlayan dirlik usulü bu düzenlemenin temel özelliğini oluşturmaktaydı. Böylece ülkenin idari ve 
mülki taksimatının gereği olarak beylerbeyi ile sancakbeylerine mülki ve askeri görevler verilmişti. Bunlar yüklendik-
leri görevleri yerine getirirlerken timar, zeamet ve has müessesesinden yararlanmakta ve böylece bu müessese arazi 
rejimimize idari yönden adeta özerklik kazandırmaktaydı.

Bilindiği üzere Osmanlılarda herhangi bir bölgeye ait gelirlerin, belli hizmetler karşılığı, maaş olarak askerî ve 
sivil erkâna terk ve tahsisi işlemine timar ya da dirlik sistemi denilmektedir. Bu iki terim sürekli birbirlerinin yerine 
kullanılmış olup, dirlik ifadesinin daha genel olmasına karşın timar terimi çoğunlukla tercih edilmiştir. Bu sistemin 
bahsi geçen diğer kısımlarını zeamet ve haslar oluşturmaktadır. Yani timar veya dirlik sistemi içerisinde gelirlerine 
göre timar, zeamet ve has olmak üzere üç kısmın mevcut olduğunu görmekteyiz. Sistemde bilhassa ordunun sürekli 
askerlik hizmeti yanında kendilerinin ve adamlarının savaşa hazır bir şekilde sefere çıkıldığında hazineye yük olma-
dan getirdikleri silah, malzeme ve yiyeceklere karşın ödenen bir maaş söz konusuydu. Ayrıca timar sistemi bahsi ge-
çen bu askerî fonksiyonu yanında ziraî ekonominin dolayısıyla Osmanlı ekonomisinin de esasıydı. Bu yönde bilhassa 
güvenlik ve ürüne sahip olma faktörleri yüksek üretim için gerekli ortamı hazırlamıştır. Buna karşılık timar sistemi 
Avrupa feodalite rejimiyle sık sık karıştırılırsa da iki sistem ortaya çıkışları, mülkiyet hakları, iktisadî ve hukukî yön-
lerden birbirlerinden tamamıyla farklıdır.34

Geçmişte devletin yapısına egemen olan bu görüşün sonucu olarak mirî arazinin kullanma ve yararlanma hakkını 
eski ve alışılmış deyimiyle mülkiyet menfaatini kişilere vermek timar ve zeamet sahiplerine tanınan yetkiyi oluştur-
maktaydı. Yani mirî arazinin kuru mülkiyeti (rakabesi) devlete, tasarruf hakkı şahıslara ait olan araziler olarak ortay 
çıkmaktaydı. Bu çeşit arazi üzerinde tasarruf hakkı sahibi olanların, mülkiyeti başkasına devir ve temlik dışında tam 
mülkiyete yakın şekilde tasarruf etme imkânına sahip oldukları söylenebilir. Sözgelimi kendisi ekebilir, başkasına ki-
raya verebilir ve borcuna karşılık vefâen ferağ edebilir ve zamanla oranları değişse bile mirasçılarına intikal edebilirdi.

Görüldüğü üzere dirlik olarak da bilinen timar sistemi esasen mirî araziler üzerinde cereyan etmekteydi. Bu 
sistemde tevcih edilen mirî topraklar mülkiyet açısından mülk olan ve olmayan, gelir açısından has, zeamet ve ti-
mar, sahiplerinin işi açısından eşkinci, müstahfız, hizmet, mensuhat ve sepet, veriliş şekli bakımından tezkireli ve 
tezkiresiz, malî bakımdan ise serbest olan ve olmayan şeklinde bölümlere ayrılmaktaydı.35 Bunlar içerisinde en fazla 
olanı ve sisteme de adını veren kısım timardır. Timara sahip olan sipahi bir tapu resmi karşılığında çiftçi ailelerine 
bir çift öküzle işlenmesi mümkün olan ve büyüklüğü arazinin verimine göre değişen toprakları dağıtır ve kendisi de 
ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir parçayı, üzerinde ziraat yapmak amacıyla alırdı.36 Üretimde bulunan çiftçiler özel 
mülkiyete çok yaklaşan ve bu nedenle kendilerini rahatsız etmeyen bu üretimde sipahiye %15 vergi verirdi.37 Timar 
sahibi ise topladığı vergiler karşısında belirli sayıdaki cebelü adı verilen askerî kuvvetleri finanse etmek ve merkezin 
kendisine vereceği görevleri yerine getirmek zorundaydı. Bu yönde sipahi sadece devletin otoritesini temsil eden bir 
memur görevindeydi.38

Osmanlı İmparatorluğu’nun merkezî bürokrasisi olarak bilinen İstanbul’da timar kayıtlarının yer aldığı kaynak-
lar dışında kadı sicillerinde de bu tür kayıtlara rastlamaktayız. Timar kayıtlarının sicillerde yer alışı iki temel sebebe 
veya uygulamaya dayanmaktaydı. Bunlardan biri, vilayet içerisinde timarlarla ilgili sorunların çözülmesi veya küçük 
çaptaki timarların tasarrufunda yöneticilere verilen haklar nezdinde ortaya çıkan yetkinin kullanılması idi. Diğeri 
ise merkezden gönderilen bilhassa mühimme defterlerinde vilayetle ilgili kayıtların sicillere de işlenmesi şeklinde 
tebarüz etmesiydi. Bunlar timar tevcihleri ile alakalı olabileceği gibi timar üzerindeki anlaşmazlıkların bir sonuca 

33 TŞS, No: 1918, s. 88.
34 Timar sistemi ve feodal düzen için bkz. Ömer Lütfi Barkan, “Feodal Düzen ve Osmanlı Timarı”, Türkiye İktisat Tarihi Semineri, Metinler/

Tartışmalar (8-10 Haziran 1973), Editör: Osman Okyar, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1975, s. 1-32.
35 Halil Cin, Miri Arazi ve Bu Arazinin Özel Mülkiyete Dönüşmesi, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1987, s. 20.
36 Reaya ve hassa çiftlikleri olarak ifade edilen bu çiftlikler için bkz. Halil İnalcık, “Köy, Köylü ve İmparatorluk”, Osmanlı İmparatorluğu-Top-

lum ve Ekonomi, Eren Yayınları, İstanbul 1993, s. 2-3.
37 Bu vergiler için bkz. TŞS, No: 1886, s. 76; Halil İnalcık, “Osmanlılarda Raiyyet Rüsûmu”, Belleten, XXIII/92 (1959), s. 575-610.
38 Ömer Lütfi Barkan, “XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Toprak İşçiliğinin Organizasyonu Şekilleri”, Türkiye’de Toprak Me-

selesi-Toplu Eserler I, Gözlem Yayınevi, İstanbul 1980, s. 575-577 (575-716).
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bağlandığı karar şeklinde de olabilmekteydi. Sicillerdeki timar kayıtları her ne kadar biraz dağınık olsa da timarların 
kimlere ne suretle tevcihlerine dair nişanlarla, bu timarların kadı huzurunda artırma ile mültezimlere verilmeleri veya 
sipahileri marifetiyle tapuya bağlanmaları yanında özellikle fazla sayıdaki timar ferağı bilgilerini içermektedir.

Kadı sicillerindeki timar kayıtlarının çoğu tevcihlere ilişkin nişanları içermektedir. Bu kayıtlar merkezde bulunan 
ruznamçe ve derdest defterlerinde yer alan bazı bilgilerle örtüşmektedir. Mesela ilginç bir gösterge açısından derdest 
defterlerinde yer alan timar sahiplerinin fiziksel özelliklerinin Trabzon’a ait bu kayıtlarda da olduğunu görebiliriz. 
Bu tür kayıtlarda timar sahiplerinin fiziksel özellikleri yansıtılırken onların boy uzunluğu, göz rengi, kaş yapısı vs. 
belirgin özellikleri açıkça yazılırdı.39 İncelediğimiz kayıtlarda timar sahipleri çoğunlukla orta boy, ela göz ve açık kaş 
olarak kaydedilmişti. Bu, bir eşkâl bilgisini ortaya koymakla beraber timara sahip olanların birbirinden ayrılmasını da 
sağlıyordu. Ayrıca sicillerdeki bu kayıtlarda bir başka defter serisi olan ruznamçe defterlerinde yer alan bazı bilgilerle 
paralel olarak onların hisselerinin açık bir dökümünün verilmesi yanında hangi şartla, kime, nasıl bir tevcih yapıldığı 
da belirtilmektedir.40 Genelde timar tevcihlerine ilişkin kayıtlarda yer alan bu bilgiler hisselerin ve onların ait olduğu 
köylerin vs. bilgilerinin dökümü beratın içerisine uygun bir şekilde serpiştirilerek ifade edilmiştir. Bunların dışında 
yer alan timar kayıtları ihtilafa yönelik sorunların çözülmesi ve sistemin vergi, harçlıkçı uygulamaları vs. hususlar gibi 
kayıtları içermekte olup sicilde askerî hükümler içerisinde yer almaktadır.

Nişân-ı şerîf-i ‘âlişânî sultan-ı a‘zîz-i cihan-ihsanî hüküm oldur ki kıdevetü’l-emâsil ve’l-akrân Trabzon Alaybe-
yisi İbrahim zîde kadrehü ordu-yı hümâyunuma mektub gönderub Trabzon Sancağında Akçaabad Nahiyesinde Ho-
rovi nâm karye ve gayriden altı bin altı yüz akçe timara mutasarrıf olan Mehmed veled-i Ali bâ-ferman-ı ‘âli me’mûr 
olduğu Özi Kal‘ası muhafazasında nâ-mevcud olub timar-ı mezbûr ol-vecihle mahlül olmağla erbab-ı istihkaktan 
orta boylu elâ gözlü açık kaşlı râfi‘-i tevkı‘-ı ref‘i’ş-şan-ı hakânî Ali’ye verilmek babında ‘inâyet ricâ edilmesin ‘arz 
etmeğin sancağında sâkin olub alaybeyisi bayrağı altında sefer eşmek şartıyla tevcih olunmak içun sene tis‘a ve erb‘în 
ve mi’ete ve elf cemâziye’l-âhiresinin yirmi sekizinci günü tarihiyle hükm-i şerifim verildikten sonra tezkiresi ihraç 
olunmak ile zikr olunan altı bin iki yüz akçe timar vech-i meşrûh üzere merkum Ali’ye tevcih olunub virdim ki zikr 
olunur. Horovi tabi‘-i M. Hisse 8500/3500, Darzâne nam-ı Darkapu tabi‘i M. Hisse-i 4186/3100 ve buyurdum ki 
ba‘de’l-yevm taht-ı yedinde olub tasarruf kılub şol ki veza’if-i hıdemât-ı mebruriyye ve mevfûre ve mesâ-i meşkûre-i 
‘asâkir-i mansûre mûcib-i defter-i hakânî bî-kusûr mer‘î ve mü’eddî kıla ol-babda efrâd-ı aharîden hiç ehad mâni‘ 
ve dâfi‘ olmayub dahl ve ta‘arruz kılmayalar bileler ki ‘alâmet-i şerifimle i‘timâd kılalar. Buyuruldu sahrâ-yı İsakça. 
Kad-vasale ileyna fî 13 min Muharremü’l-harâm sene 115041

39 TŞS, No: 1907, s. 151.
40 TŞS, No: 1906, s. 94.
41 TŞS, No: 1902, s. 119.
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Görüldüğü üzere her şeyden evvel bir timara tayin arz ile başlamaktaydı.42 Bu arzı, taşrada kural olarak sancağın 
alaybeyi yapardı. Prosedür savaş sırasında da bu şekilde yürürdü. Mesela 1735’teki seferde Tiflis muhafazasında ölen 
kişinin boş timarı alaybeyinin ilamı üzerine Tiflis Muhafızı Vezir İshak Paşa tarafından bir başkasına tevcih olundu.43 
Ancak alaybeyinden sorulmak şartıyla timara talip olan biri de arzuhal sunabilirdi. Fakat şahsi taleplerde her zaman 
alaybeyinden bilgi istenmediği de olmuştur.44 Alaybeyleri timarların dağıtımında bu derece etkili olması yanında şayet 
görevini yerine getiremezse yerine başkası tayin olunurdu. Öte yandan timar tayini noktasında bazen beylerbeyinin 
veya serdar-ı ekrem olan vezirin, toptan defter halinde timar tayini için arz sundukları da olmuştur.45

Bir dirlik gerek timar ya sıfırdan yani temelden ya da mahlül yani boş olması neticesinde hak kazanan bir sipa-
hiye tevcih olunurdu. Mesela Rize’de Salarha Köyü’nde 6000 akçelik timarda 3-5 seneden beri kimse olmadığından 
timar Ahmed’e tevcih olunmuştu.46 Bu tür mahlül olan timarlar daha çok gelir açısından düşük yani belgelerin ifade-
siyle “çürük” olup sahipleri tarafından bırakılan timarlardı.47 Bu gibi durumlarda en iyi çözümse farklı bölgelerdeki bu 
tip timarların birleştirilerek yeniden tevcih olunmasıydı.48 Aslında hasılatı azalan ve kimseye verilmediğinden ötürü 
beratları sepette kalan anlamında bu tip timarlardan bazıları “sepet timar” olarak da nitelendirilmekte ve bahsi geçtiği 
şekilde diğer timarlarla birleştirilmekteydi. Bu noktada farklı bir uygulama olarak sepet olup boş kalan timarların za-
man içerisinde mahsul açısından değerlendirilmesi için tapu haline getirildiğini de görmekteyiz. Mesela Trabzon’daki 
timar köylerinden Kanka Köyü’nde toprak tasarruf eden Fatma Hatun’un ölümü üzerine işlediği yerler boş kaldığın-
dan buraları Mehmed Ağazade Yahya Ağa’ya tapu olundu.49

Kayıtlarda yer alan timar tevcih sebepleri içerisindeki hükümlerin büyük bir çoğunluğunun mevcut timar sahibi-
nin ölümü üzerine veya timarı tasarruf eden kişiye yüklenilen görevi yerine getirmemesi üzerine gerçekleştiğini söy-
leyebiliriz. Belgelerin deyimiyle timar sahibinin “bilâ-veled” yani çocuksuz ölümü neticesinde yapılan araştırmalar 
sonucu timar uygun bir kişiye verilirdi.50 Bu tür tevcihlerde yani ölüm üzerine timarın verilmesi yönündeki tutumlarda 
öncelik her zaman kişinin çocuklarına ve ailesine tanınmaktaydı. Bu yöndeki bir hükme göre Özi muharebelerinde 
(1739) ölenlerin zeamet ve timarlarının oğullarına, oğulları olmayanların kardeşlerine verilmesi bildiriliyordu.51 Öte 
yandan bilhassa yaşlı ve iş göremez derecede hasta olanların feragat ettikleri timarları başkasına tevcih olunurdu.52

Görüldüğü üzere tevcihlerden usulsüzlük ve yoklamalara kadar geniş bir konu birikimini içeren bu kayıtlar ge-
nellikle sicillerin askerî hükümlere ayrılan son kısmında yer almaktadır. Bu kayıtlarda timarlarla alakalı bilhassa 
tevcih noktasında yapılan usulsüzlükler de bir hayli dikkat çekmektedir. Bu yönde özellikle geliri icmalli zeamet 
derecesinde yüksek olan dirliklere şehrin yöneticileri haksız yere müdahale ettiğinden bunların önlenmesi için emirler 
gönderilmekteydi.53 Tezkiresi söz konusu ise öncekinin tarihi dikkate alınarak da mağduriyet giderilmekteydi.54 Bazen 
hizmetkâr ve kölelerin üzerine dirliklerini gösterip bunların gelirlerinden istifade edenler de olabiliyordu. Bu durumda 
alınacak en iyi tedbir sefer zamanı timarların yoklanmasıydı. Sefer zamanı timar ve zeametler yoklanıp olmayanların 
elinden alınır ve başkalarına verilirdi.55 Kalelerdeki görevliler için de aynı şey geçerliydi. Sicildeki kayıtlardan anla-
şıldığına göre Trabzon Kalesi’nde görevini yerine getirmeyenleri tespit için yoklamalar yapılır, mevcut olmayanların 

42 Halil İnalcık, “Osmanlı Bürokrasisinde Aklam ve Muamelat”, Osmanlı Araştırmaları, I (1980), s.1 (1-14); Halil İnalcık, “Decision Making 
in the Ottoman State”, Decision Making and Change in the Ottoman Empire, Editör: Caesar E. Farah, The Thomas Jefferson University Pres, 
Kirksville/Missouri 1993, s. 14 (9-18).

43 TŞS, No: 1901, s. 65.
44 Erhan Afyoncu, Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Amire (XVI-XVII. Yüzyıllar), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi 

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 1997, s. 47.
45 Nejat Göyünç, “Timar Tevcihleri Hakkında”, Osmanlı-Türk Diplomatiği Semineri (30-31 Mayıs 1994), Editör: Mübahat S. Kütükoğlu, İstan-

bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1995, s. 68-69 (67-74).
46 TŞS, No: 1905, s. 43.
47 Bu yönde Yomra’nın merkezindeki 8000 akçelik timarın geliri düşük ve seferiye vergisine dahi yeterli olmadığından timar boş bırakılmıştır 

(TŞS, No: 1905, s. 43).
48 TŞS, No: 1905, s. 42, 50. Bu şekilde Akçaabat’ın Sidiksa Köyü’ndeki 11770 akçelik timar Torul, Kürtün ve Maçka’daki çeşitli köylerde 

bulunan benzer timarlarla birleştirilerek 15470 akçe üzerinden Osman’a tevcih olundu (TŞS, No: 1906, s. 107). Yine buna benzer Torul’daki 
6000 akçelik timar Of’un Oklan diğer ismi ile Kıranta Köyü’ndeki 27814 akçelik zeamet ile birleştirilerek toplam 33814 akçelik zeamet olarak 
Seyyid Halil’e tevcih olundu (TŞS, No: 1905, s. 45).

49 TŞS, No: 1897, s. 103.
50 Bunlardan timar sahibi olup çocuksuz ölenlerin sayısı yaklaşık 14 olarak tespit edilmiştir. Bkz. TŞS, No: 1903, s. 148; TŞS, No: 1906, s. 78, 

79, 82; TŞS, No: 1907, s. 93, 147, 167; TŞS, No: 1905, s. 35. Ayrıca zeamet sahibi olup da çocuksuz ölenler de mevcuttu. Bkz. TŞS, No: 1906, 
s. 87.

51 Buna ilişkin Maçka’nın Galyan Köyü’ndeki 15263 akçelik timar sahibi olan İbrahim veled-i Mehmed’in Özi muharebesinde ölümü üzerine 
timar önce hariçten Ali veled-i Yakup’a verildi. Ancak ölen kişinin kardeşi olduğu öğrenilince timar Ali veled-i Yakup’tan alınıp ölenin kardeşi 
olan Mehmed’e tevcih olundu. Bkz. TŞS, No: 1905, s. 37. 

52 TŞS, No: 1907, s. 133.
53 Trabzon’daki icmalli zeamet köylerine beylerbeyi ve sancakbeyinin adamları ile voyvoda, mütesellim, subaşı, serdengeçti ağaları vs. ehl-i 

örften çeşitli yöneticiler müdahale etmiş ve bunun önlenmesi emredilmişti. Bkz. TŞS, No: 1905, s. 27.
54 TŞS, No: 1907, s. 151.
55 TŞS, No: 1905, s. 24, 35.
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timarları ellerinden alınırdı.56

SONUÇ

Osmanlılarda mülkiyet kavramının 1735-1768 yılları arasında taşradaki kayıtlarını yansıtan bu çalışma Trabzon 
kadı sicilleri analizi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Konunun problematiği olan mülkiyet kavramı ise devletten ziyade 
özel mülkiyet uygulamaları çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yapılan analiz sonrasında tarihimize çok 
geniş yönlü bir kaynak hazinesi bırakan sicillerde vakıf, mülk, tereke ve timar kayıtlarının doğrudan özel mülkiyetle 
alakalı olduğu tespit edilmiştir. Bunların ayrı ayrı içeriklere sahip kayıt birikimi altında farklı diplomatik özelliklerle 
de sicillerde yer aldıkları görülmüştür.

Bilindiği üzere özel mülkiyet açısından tartışmasız bir kayıt niteliğini gösteren vakıflar ancak ve ancak özel 
mülkiyetteki menkullerin vakfedilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu yönde genellikle vakıf tahsisi olmak üzere vakfın 
gelirine haksız müdahaleye yönelik konuları da içeren bu kayıtların çoğu diplomatik açıdan hüccetlerle uyumludur. 
Sadece vakıf gelirlerine haksız müdahalelerde açılan davaların karara bağlandığı kayıtlar diplomatik açıdan ilam ni-
teliğinde değerlendirilmektedir. Hüccetler açısından diğer vilayetlerdeki sicillerde yer alanlarla benzerlik gösteren bu 
kayıtlar sadece Trabzon şehrinin ismiyle başlarken farklılık göstermekte akabinde konu akışı vakıf hüccetlerine uygun 
bir şekilde devam etmektedir.57

Bir mülkün satışından başka diğer edinme yolları hatta ihtilaflarına kadar farklı türden birçok konuyu içeren 
mülk kayıtları da tamamen hüccetlerle benzer diplomatiği yansıtmaktadır. Diplomatik açıdan kendine has uygulaması 
ve diğer vilayetlerdeki sicillerle benzer özelliği yansıtan terekeler ise özel mülkiyet hakkında bilgi aktaran önemli 
kayıtlar arasında yer almaktadır. Zira terekelerde miras olarak bırakılan tüm menkul ve gayrimenkullerin bu yönüyle 
özel mülkiyet kapsamında değerlendirildiği görülmüştür. Öte yandan timar kayıtları ise sicillerde askeri hükümlerin 
yer aldığı yani merkezden gönderilen hükümlerin kaydedildiği sicilin son kısımlarında bulunmaktadır. Bunlar başta 
tevcih olmak üzere ihtilafları da içeren farklı konuları kapsamaktadır. Diplomatik açıdan diğer vilayetlerdeki sicillerle 
benzer özellikleri taşıyan timar kayıtları içerdikleri bilgilere göre merkezdeki der-dest defterleriyle de örtüşmektedir.

Görüldüğü üzere Trabzon kadı sicillerindeki mülkiyetle ilgili kayıtlar menkul ve gayrimenkul olarak çeşitli belge 
türlerine yansımıştır. Bilhassa mülk kayıtlarındaki bu çoğunluğu tereke, vakıf ve timar kayıtları takip etmiştir. Bunlar 
üzerinden yapılan değerlendirmede sicillerdeki mülkiyet kayıtlarının gerek içerikleri gerekse diplomatik hususları 
çok fazla ayrıntıya girilmeden orijinal kayıtlardan verilen örneklerle de izah edilmeye çalışılmış Osmanlıların mülk 
uygulaması çerçevesinde taşradaki bu kayıt birikiminin ortaya konulma amacı gerçekleştirilmiştir.

ÖZET

Tarih boyu devletler mülkiyet noktasında vatandaşlarıyla olan ilişkilerini düzenlerken onların sahip oldukları 
veya kendi kayıt sistemi altında tescil ettikleri belgeleri dikkate almaktaydı. Araştırma döneminde Trabzon’un bağlı 
olduğu Osmanlılar açısından da benzer uygulamalar söz konusuydu. Bu belgeler kişinin mülk edinebilme, onu miras 
bırakma veya mülkünden feragat etme yollarını da izah ediyordu. Bir nevi devletin sahip olduğu mülk yanında özel 
mülkiyetin de kanıtlarını gösteriyordu. Hukuki açıdan devletin en önemli kayıtları arasında yer alan kadı sicilleri de 
bu yapıyı güçlendirecek birçok belgeyi içermektedir. Bu husus zaman içerisinde devletin mülk edinebilme kuralları 
üzerindeki değişikliklerle de birlikte uygulama bulmuştur. Haliyle bu değişiklikler kendi içerisinde farklı hukuki ka-
idelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlasa da farklı belge türlerinin de gelişimine yol açtı. Durumun taşra üzerinden 
takip edilebilmesi kuşkusuz mülkiyetle alakalı kayıtlar yanında devletin içerisindeki değişikliklerin ön plana çıktığı 
dönemleri de hassas hale getirmiştir.

Tarih aralığının tespitinde devletin 18. yüzyıldaki yenileşme hareketleri ve bunların toplumsal yapı üzerindeki et-
kileri sonucu ortaya çıkan değişikliklerin bu dönemde oldukça fazla oluşu etkili olmuştur. Gerek askeri sistem gerekse 
toprak tasarrufu üzerindeki uygulamalara paralel olarak ayanlık gibi farklı sosyo-ekonomik zümrelerin de doğuşu bu 
yüzyılda devletin mülkiyet dengelerini zorlamıştır. Bu minvalde irdelenen tarih aralığında Anadolu’nun önemli liman 
kentlerinden biri olan Trabzon’daki kadı sicillerinde karşılaştığımız mülkiyetle ilgili kayıtlardan örnekler verilecektir. 
Ayrıca bunların hangi kayıtlar altında kadı sicillerine yansıdığı da irdelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlılar, Mülkiyet, Trabzon, Kadı Sicilleri

56 TŞS, No: 1906, s. 100; TŞS, No: 1907, s. 155; TŞS, No: 1914, s. 10, 19. 
57 Karşılaştırma için bkz. Ekrem Tak, Diplomatik Bilimi Bakımından XVI.-XVII. Yüzyıl Kadı Sicilleri ve Bu Sicillerin İhtiva Ettiği Belge Türle-

rinin Form Özellikleri ve Tanımlanması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2009, 
s. 105-125, 176-219.
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ABSTRACT 

During the historical span, while states regulating their relations towards their citizens prefer to use their own 
registers and if this not possible the documents citizens had also could be used respectively. In this research it has been 
seen that, same thing happened in Ottoman period Trabzon. State documents are mostly on property ownership and 
inheritance and renunciation. The documents shed light on the state properties and private properties. In judicial as-
pect, Kadı registers are the most important sate entries and they consist of numerous documents regarding said issues. 
The change of rules on property ownership also could be tracked by that documents. The changes by time paved the 
way of differentiated judicial rules moreover, the changes also contributed emergence of different document types. 
This case, allow us to track the changes regarding property ownership and also meanwhile they assist us to track the 
changes in the state structure. 

To determine historical period for the study, the social movements and reorganization developments during the 
18th century has been considered. In parallel to state regulations both on militaristic and land systems, land lords and 
other socio-economic developments forced the state to transform. In this subject, Trabzon which was the one of the 
important port cities of Anatolia, Kadı registers and entries could shed light on all above said issues. It is also crucial 
to bring out how much those changes were inserted into Kadı registers.

Key Words: Ottomans, Property Ownership, Trabzon, Kadı Regirters
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RUSYA FEDERASYONU DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI “RUSYA 
İMPARATORLUĞU DIŞ POLİTİKASI ARŞİVİ”NDEKİ OSMANLI 
DEVLETİ’NİN 18. YÜZYIL TARİHİ İLE İLGİLİ BELGELERE 
DAİR

Tofig MUSTAFAZADE*

ÖZET

 Rusya Federasyonu Dış Politikası Bakanlığı “Rusya İmparatorluğu Dış Politikası Arşivi’nde 18. yüzyıl Osmanlı 
tarihi ile ilgili belgeler esasen 26, 89 ve 90 nolu fonlarda mühafaza olunmaktadır. Bunların sırasında ilk olarak 89 nolu 
Rusya’nın Türkiye ile ilişkileri fonunu kaydetmek gerekir. Fonda belgeler dört liste (1, 2, 7, 8) üzere tasnif olunmuş-
tur. 1720-1771’lı yılları kapsayan 1 nolu liste üzere 947 dosya vardır. Dosyalarda Osmanlı sultanları, sadrazamlarının 
fermanları ve emirleri, Rusya ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmış anlaşmaların metinleri, Rusya’ya sefer etmiş 
Osmanlı elçilerine dair dokümanlar, Türkiye’de bulunan rus temsilcilerinin raporları yer almıştır. Rus diplomasile-
rinin raporlarına Osmanlı Devleti’nin o dönemdeki iç durumu, onun komşu ülkelerle ilişkileri hakkında kıymetli 
bilgiler yansımıştır.

Örneğin, o dönemde Rusya’nın İstanbuldaki diplomatik ajansı olmuş İvan Neplyuyev’in 30 Eylül 1730 tarihli 
raporunda (aslında 11 Ekim - T.M) 1730 yılı Patrona Halil ihtilalı hakkında ayrıntılı, bir çoğu diğer kaynaklarda 
olmayan bilgilere rastlamak mümkündür. Neplyuyev’e göre Sadrazam İbrahim Paşa Nevşehirli zamanını eğlenceler-
de geçirerek devlet sınırlarını savunmayı umursamamıştır. Aynı zamanda Osmanlı hükumeti Tebriz’i gönüllü olarak 
Safevilere kaytarırken bu şehir alınırken orada ev, dükkan ve kervansaray satın almış siviller ve yeniçeriler kendileri 
tarafından ödenilen paranın iadesini taleb ederek isyan çıkardılar. Sonrası isyan İstanbul’a da sızmıştır. Neplyuyev’in 
raporundan bu da anlaşılır ki, ilgili görevliler zamanında uygun tedbirler almakla bu ayaklanmayı bastırabilirdiler. 

Diğer bir örnek: Rusya’nın İstanbul’daki büyükelçisi Stahiyev’in II.Katerina’ya Kasım 1776 yılında yolladığı 
raporda Osmanlı’nın  Rusya ile savaşta yenilgisinin Ekim-Kasım aylarında İstanbul’da ahali arasında büyük memnu-
niyetsizliğe neden olduğu yazılmıştır. Sadece Ramazan bayramı halkın gazabını bir az yumşatmıştı. Stahiyev rapora 
ilavede kıyamçı Ali Tahir’in tutuklanması ve cezalandırılması hakkında ayrıntılı bilgiler sunmuştur. 

1721-1733’lü yılları kapsayan, 15 dosyadan oluşan 2nolu ve 1734-1800’lü yılları kapsayan, 21 dosyadan oluşan 
7 nolu listelerde Osmanlı sultanları, vezirlerinin Rusya İmparatorları ve bakanlarına fermanları ve mektupları yer 
almıştır.

1723-1819’lu yılları kapsayan, 2304 dosyadan oluşan 8 nolu listede Sultan III. Mustafa’nın II. Katerina’ya yaz-
dığı ferman, Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan Rus diplomasilerinin raporları ve çeşitli bilgileri içeren belgeler 
vardır.

“Kolçak Paşa’nın Arşivi” adlı 1654-1737’li yılları kapsayan 26 nolu fonda 2560 dosya  vardır. Bu fondakı bel-
geler Osmanlı’nın Hotin Valisi İlyas Kolçak Paşa’nın arşivinde bulunmuş, 1735 yılında Rus ordusu aniden Hotin’i 
istila ederken Rusların eline geçmiştir. Bu belgelerde Osmanlı sultanları ve vezirlerinin Kolçak Paşa’ya fermanları ve 
mektupları, Hotin valisi, Moldova (Boğdan), Valaş ve Kırım hükümdarlarının yazışmaları toplanmıştır.

90 nolu “Konstantinopol (İstanbul) misyonu” adlı fonda 1502-1801’li yılları kapsayan 1495 dosya vardır. Bun-

* Prof. Dr., Azerbaycan  Milli Bilimsel Akademisi Tarih Enstitüsünün “Genel Tarih” Bölümünün Müdürü
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ların sırasında vezirlerin ve Rus bakanlarının notaları, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar, elçilerin konsoloslarla 
mektuplaşmaları, diğer görevliler arasında yazışmalar vardır. Örneğin, 3 nolu dosyadaki I. Petro ve I. Katerina ile 
sultan III. Ahmet ve I. Mahmud’un yazışmalarını yansıtan mektupları  kaydedilebilinir.               

Rusya Federasyonu Dış Politika Bakanlığına bağlı olan “Rusya İmparatorluğu Dış Politikası Arşivi’nde 18. yüz-
yıl Osmanlı tarihi ilgili belgeler esasen 26, 89 ve 90 nolu fonlarda korunmaktadır. Bunların sırasında ilk olarak 89 nolu 
Rusya’nın Türkiye ile ilişkileri fonunu kaydetmek gerekir. Fonda belgeler dört liste (1,2,7,8) üzere tasnif olunmuştur. 
1720-1771’li yılları kapsayan 1 nolu liste üzere 947 dosya vardır. Dosyalarda Osmanlı sultanları, sadrazamlarının 
fermanları ve emirleri, Rusya ile Osmanlı devleti arasında imzalanmış anlaşmaların metinleri, Rusyaya sefer etmiş 
osmanlı elçilerine dair dokümanlar, Türkiye’de bulunan rus temsilcilerinin haberleri yer alıyordu. Rus diplomasileri-
nin raporlarına Osmanlı imparatorluğu’nun o dönemdeki iç durumu, onun komşuları ve ilişkileri hakkında kıymetli 
bilgileri yansımıştır.

Neplyuyev 1722-1724 yıllar İstanbul görüşmelerinin günü gününe, saati saatine gidişatını tasvir etmiştir. 1724 
yılı Ocak tarihinde yazdığı bir raporda İ.Neplyuyev Osmanlı sarayının Rusya’ya savaş ilan etmek kararına vardığını, 
bu gün, ya da yarın onu gözaltına alabileceklerini haber verirdi. Bu yüzden de Neplyuyev oğlunu Hollanda büyükel-
çisine itibar ettiğini, bütün gizli dokümanları yaktıdığını yazırdı.

Diğer bir örnek ise o dönemde Rusya’nın İstanbul’da diplomatik ajansı olmuş İvan Neplyuyev’in 30 Eylül (as-
lında 11 Ekim-T.M) 1730 tarihli raporunda verdiği 1730 yılı Patrona Halil ihtilali hakkında ayrıntılı, bir kısmı diğer 
kaynaklarda rastlanmayan bilgilerdir. Neplyuye’ve göre Sadrazam İbrahim Paşa Nevşehirli vaktini eğlencelerde ge-
çirerek devlet sınırlarını savunmayı unutmuşdur. Aynı zamanda Osmanlı hükümeti Tebrizi gönüllü olarak Safevîlere 
devrettiğinde, vaktiyle  bu şehir alınırken, orada ev, dükkan ve kervansaray satın almış siviller ve yeniçeriler kendileri 
tarafından ödenilen paranın iadesini taleb ederek ayaklanmışlardı.

Patrona isyanının başlaması nedenleri esasen şunlardan ibaret idi: XVIII yüzyılın başlarında Osmanlı devlet 
adamları yükselen Batı’nın gerisinde kaldığını görüp Avrupa’nın daha güçlü olmasına sebep olan şartları kendinde 
tatbik etmek için girişimlerde bulunmuşlar. III Ahmed’in sadrazamı olan Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın sedareti 
zamanında askerî, idarî ve iktisadî sistemin düzeltilmesi hususunda çalışmalar başlatılmıştır. Aynı zamanda hazineyi 
doldurmak üzere vergiler artırılmış, maaşlar ise indirilmiş, sikkelerin ayarı azaltılmıştır.1  

Bu gelişmelerin yanında Fransa’dan getirilen saray ve bahçe planlarına göre önemli bir imar faaliyetine girişil-
diği, padişah kasırları, konaklar, medrese, çeşme gibi yapılar inşa olunduğu görülmektedir. Kağıthane’de padişah için 
Versay’ın benzeri Sadâbâd sarayı inşa edilmişti.2 Aynı zamanda yeni bir eğlence tarzı oluşturuluyordu. Yazın Çırağan 
sefaları, kışın helva sohbetleri tertip edilmekte ve yoğun bir eğlence sarfiyatında bulunulmakta idi.3 Bu dönemde 
yapılan çalışmalar ve yenileşme harekatı ne iyileşme yaratıp devletin durumunu düzeltmiş, ne de toplumun yaşam 
şartlarını iyimserleştirmiştir.

Neplyuyev  İran’a giden Sultan elçisi Mehmet Efendi’nin Tebriz yakınlığında 1 Temmuz 1730’da şah komutanı 
Tahmasbkulu Han’a (Nadir) rastladığını ve iki devlet arasında imzalanacak  sözleşme metnini ona teslim ettiğini 
yazıyor. Nadir Han sözleşmenin onaylanmasının Şah II.Tahmasb’in iradesine bağlı olduğunu anlattı, aynı zamanda,  
Mehmet Efendi’den sözleşme koşulları altında İran’a mahsus olan Tebriz şehrini teslim etmesini Tebriz’in Osmanlı 
muhafızına yazmasını talep etti. Mehmet Efendi Tebriz’de bulunan Paşa’ya bir mektup yazdı. Paşa sözleşmenin bu 
maddesini yerine getirmeğe razı olmasına rağmen, yeniçeriler böyle bir karara karşı çıktılar. Onlar bir saldırı ger-
çekleştirdiler, fakat dört bin ölü bırakarak yenilgiye uğradılar ve geri kalanı kaçtı4. Kaçan yeniçeriler Erzurum’da 
toplandıktan sonra, yeniçeriler kiyam ettiler. Kiyamcılar İstanbul’dakı yeniçerilere kendi taleblerini desteklemeleri 
için temsilci gönderdiler. Onlar Osmanlıların Tebriz’i işgal ettiği zaman oradakı ev, dükkan ve kervansarayların as-
kerlere ve Tebriz’de yerleşmek isteyen sivillere satıldığını belirtiyorlardı. Fakat, gönüllü olarak bu şehiri İran’a geri 
veren Osmanlı hükümeti yeni mülk sahiplerine ağır bir darbe vurmuştur. Bu nedenle, adaleti berpa etmek için onlar 
evlere, dükkanlara ve kervansaraylara göre hazineden kendileri tarafından ödenen paranın iadesini  talep ettiler. İ.İ.
Neplyuyev’in yazdığına göre, Ağustos ayının sonlarında Erzurum’da Yeniçerilerin isyanı haberini alan Sadrazam bu 
haberden çok rahatsız oldu. Yeniçeri subaylarını çağırıp onlara Erzurum’a yeniçerilerin sakin olmalarını yazmalarını 
istedi. Sadrazam yeniçerilerin kayıplarının ödenileceğini vaad etti. Nitekim, Sadrazam gösterişi üzere yeniçerilere 

1 M.Münir Aktepe. Patrona isyanı (1730). İstanbul Edebiyyat Fakültesi Basımevi, 1958, s.16.
2 Çolak Songül. “Patrona Halil Ayaklanmasını Hazırlayan Şartlar ve İsyanın  Pây-I Tahttaki etkileri”. Türkler Ansiklopedisi, cilt 12, Ankara, 

2002, s.535.
3 H.Mustafa Eravçi, İlker Kiremit. “Lale Dönemi ve Patrona Halil isyanı üzerine degerlendirmeler”. Tarih Okulu, Eylül Aralık 2010, sayı VIII, 

s.81-82.
4 Архив Внешней Политики Российской Империи (Rusya İmperatorluğu Dış Politikası Arşivi) fond (fon) 89.(Сношение России с Турцией 

- Rusyanın Türkiye ile ilişkileri Fonu),  опись (liste) 1, 1730 год (yıl), дело (dosye) 2, varak 39 arka yüzü.
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ödenilmesi için 70 bin Levkiv gönderildi5.
27 Ağustos’da (7 Eylül’de) Üsküdar’da, Sultan kampında toplanan divan Tebriz’in kaybı ve İstanbul’da Yeni-

çerilerin arasında başlanan huzursuzlukla bağlı hakim çevrelerde fikir ayrılılıklarının olduğunu gösterdi. Bazı ruhani 
liderleri derhal sadrazamın komutanlığı altında seferin başlanmasını talep ettiler. Bu açıdan Ulemalardan Mirzeza-
de’nin pozisyonu ilginçtir. O, iranlıların kendi topraklarını geri almalarının kanuna aykırı olmadığını, Türklerin kan 
dökerek aldıkları topraklarının kaybetmelerinin ise kanuna aykırı olduğunu söyledi. Ulema Damagzade, Şeyhzade, 
İstanbul kadisi ve Reîs-ül-kitâb bu görüşü paylaşdılar. Sultanın başkentte kalmalı olduğu kararına varıldı,6 çünkü or-
dunun yenilmesi durumunda Sultanın orduda olması ciddi devlet otoritesini zayıflatabilirdi. Damat İbrahim Paşa ise 
sefere katılmalıydı. 30 (10 Ekim’de) Ağustos’da  karar kamuoyuna açıklandı. Bir kaç gün sonra sefer tarihi 17 (28) 
Eylül’den 15 (26) Ekim’e ertelendi. Bu nedenden dolayı Ulemalar ve halk içinde huzursuzluk başladı.

Sadrazamın emriyle huzursuzlukların ana kışkırtıcıları  sayılan ve divanda ona karşı çıkan Mirzazade ve diğerleri 
tutuklandı. Ama bu durumu kurtarmadı ve 17(28) Eylül’de saat 10’da ayaklanma hızla yayıldı.  

İ. İ. Neplyuyev isyanın başlanmasını şöyle anlatmaktadır:
“İsyan öğleden önce 17 Eylül (aslında 28 Eylül –T.M.) günü saat 10’da Konstantinopolis’in (İstanbul’un) içinde 

bu şekilde başladı: Arnavut’dan olan Patrona Ali (aslında Halil-T.Mustafazade) adlı Yeniçeri, Erzurum’lu Yeniçeri 
Mir Ali ve daha oniki kişi razılığa gelerek yeniçeri camiide dua ettiler, pazara çıkıb ve yeşil sancak kaldırarak kim asıl 
Müslümandırsa onlara katılsın ve adaletsiz bakanlara karşı çıksın diye bağırdılar. 50 kişi toplandı ve onlar da başka 
sancak kaldırarak aynı sesle ikiye ayrılıb insanları ayaklanmağa katılmağa çağırdılar.

Neplyuyev Yeniçeriler Ağası’nın isyanın başlanması hakkında bilgi alarak derhal isyancıların küçük bir kısmı-
nı dağıttığı, sonra 200 kişiden oluşan diğerlerine karşı çıktıdığını yazıyor. Ama Yeniçeriler ona karşı değil, onlara 
haksızlık yapan hükümete karşı olduklarını, aynı zamanda onu lider olarak kabul etmediklerini söylediler. İsyancılar 
Yeniçeri Ağası’na evine dönmesini önerdiler ve o, böyle de yaptı.7

Tarihi bilgilere göre isyanın başlanması hakkında haber Vezir Kahyasına ulaştıkda (kızının  düğünü ile bağlı baş-
kentte kalmışdı) o, vapur ile boğazı keçti ve sultan kampına ulaştı, durumu İstanbul’da asayişe sorumlu olan Kapudan 
Paşa’ya anlattı. Ancak Kapudan Paşa hiç bir tedbir almayıp, Sultan’ın yanına kaçtı.8 Bütün saray erkanı Sultan kam-
pında, Üsküdar’da toplandı, Sultan isyancıların taleplerini öğrenmek için Yeniçeri Ağası’nı gönderdi. Yeniçeri Ağası 
At Meydanı’nda sayıları iki bin kişiye ulaşmış isyancılarla karşılaştı. İsyancılar Yeniçeri Ağası’na sultana karşı değil, 
fahiş vergilerle ülkeyi harap eden, topraklarını kaybeden hükümete karşı olduklarını belirttiler. Şu nedenle Sadrazam, 
Müftü, Kapudan Paşa,Vezir Kahyası ve Reîsülküttâb’ın adalet mahkemesi’ne verilmesini istediler. Çünkü, Vezir Kah-
yası mukataa hukuklarını yalnız kendi akrabalarına verir, hükümet yabancı işgalinden ülkeyi korumakta başarısız olur, 
birçok illeri, ağır kayıplar pahasına kazanılmış şehirleri kayıp ediyordu. Tebriz düşmana teslim edilmiş ve oradakı 
Yeniçeriler kadere mahkûm edilmişlerdi. Hatta Yeniçeriler yürüyüşe hazırlaşarak silah ve yarak almak için çok sayıda 
dükkanlarını ve evlerini satarak para kaybetmişlerdi. Bu nedenle isyancılar faillerin onlara verilmesini talep etdiler.9

Neplyuyev daha sonra isyançıların sayısında sürekli bir artışı ve bir çok Bostançının onlara katıldığını gören III. 
Ahmet’in Sadrazam’ın, Veziri-azam Kahyası ve Kapudan Paşa’nın tutuklanmasını emrettiğini, onların hemen gece 
boğarak katledildiklerini yazıyor. Neplyuyev ilginc bir ayrıntı verir: Sadrazam katledilirken rica etmiş ki, önce  Kapu-
dan Paşa ketledilsin, çünki o zamanında ayaklanmanın önüne keçememişti. Pazar, 20 Eylül’de (1 Ekim’de) Sadrazam, 
Kapudan Paşa ve vezir kahyasının vücutları konulan iki öküz tarafından çekilen bir araba At Meydanı’na çıkarılıp 
isyançılara teslim edildi. Fakat isyançılar artık sultanın yegeni, Sultan Mustafa’nın oğlu Mahmud’un tahta çıkmasını 
talep ettiler.10   

Böylece, III. Ahmet tahtı Mahmud’a devretmeye razı oldu. İ.Neplyuyev I. Mahmud’un cülûsunu, aynı zamanda 
isyanın zaferinden sonra isyancıların zorbalıklar yapmaları ve onların mahv edilmelerini ayrıntılı olarak açıklamıştır.

Diğer bir örnek: Rusya’nın İstanbul’daki büyükelçisi Stahiyev’in II.Katerina’ya 18 (19) Kasım 1776 yılında 
yolladığı raporda Osmanlı’nın  Rusya ile savaşta yenilgisinin Ekim-Kasım aylarında İstanbul’da ahali arasında büyük 
memnuniyetsizliğe neden olduğu yazılmıştır. Sadece Ramazan bayramı halkın gazabını bir az yumşatmıştı. Stahiyev 
rapora ilavede kıyamçı Ali Tahir’in tutuklanması ve cezalandırılması hakkında ayrıntılı bilgiler sunmuştur. 

5 Aynı orada, v. 40.
6 Aynı orada,  v.42.
7 Aynı orada v.44.
8 Aynı oarda  
9 Abdi Efendi. Abdi Tarihi 1730 Patrona İhtilalı Hakkında Bir Eser . Hazırlayanı F.Reşit Unal. Ankara, 1943, s.37.
10 Aynı orada, v.50 a.y.-51.
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Böyle ki, Stahiyev Piza’nın İstanbul’dakı büyükelçiliğinin tercümanına verilen malumatına esaslanarak yazıyor: 
Suriye’deki ünlü Şeyh Tahir Ömer’in ölümünden sonra onun oğlu Ali Tahir Hassen ve Cerzan kalelerinde kuv-

vetlenerek Bâb-ı Âli’nin emirlerini hiçe saymağa başlamışdı. 1775 yılın yazında filosu ile Suriye kıyısına üzen Os-
manlı amiralı Zaid (Sayda) valisi Cezzar Ahmet Paşa ile birlikte Ali Tahir’in olduğu Hassen kalesini kuşatmıştı. Ali 
Tahir kaleni terkederek Cerzan’a kaçmış, fakat burada uzun süre direnemeceğini anladığından oradan da firar etmiştir. 
Bu zaman Hasan Paşa Ali  Tahir’in kahyasını ve oğlu Fazili ele geçirebilmiştir.

Bundan sonra Ali Tahir Suriye’nin içerilerine doğru çekilerek Tiberiya kalesinden 35 verst aralı bir küçük kaleye 
sığınmıştı. Kale etrafında dolaşan aranler Müslüman olsalar da bidatçı sayılırlardı ve Ali Tahir kolayca onlardan 7 bin 
kişiyi kendisine birleşdire bilmişdi.11 

Ali Tahir’in sığındığı bu yer Şam valisi Kadimoğlu Mehmet Paşa’nın valiliğine daha yakın idi. Buna göre de 
Bâb-ı Âli Mehmet Paşa’ya Ali Tahir’in başını getirmeyi  emretmişti. Kadimoğlu Mehmet Paşa bu emri nasıl yerine 
getireceğini şaşırmışdı. Bununla ilgili yeniçeri  Ağası Ali plan düşünmüş ve Mehmet Paşa’ya guya kendisinin Baş 
Ağa’ya kızdığını ve onun kellesini almak istiyor gibi göstermesini tavsiye etmişti.  Plana uyğun olarak Ali  guya ken-
disini kurtarmak için bin erle firar edecek, daha sonra  da Ali Tahir’i bir yolla katledecekti. Paşa bu tavsiyeyi kabul 
etmiş ve Baş Ağa Ali bin levent ile şehri terk etmiş, sonra bir adamını Ali Tahir’in yanına gönderip ona birleşmek 
istediğini bildirmişti. 

Yardıma ihtiyacı olan Ali Tahir bu yolla kandırılmış ve Baş Ağa Ali’nin kendi kuvvetlerine katılmasına izin ver-
mişti. Bu yolla Ali Tahir’in itimadını kazanmış Ali bey bir kaç süre sonra katil Ali Tahir’in çadırına baskın yaparak 
kellesini almışdı. Ali Tahir’in taraftarları başçılarının katledildiğini görünce kaçmışdılar. Ali bey ise Ali Tahir’in ve 
onun üç taraftarının kellesini götürüb Kadimoğlu Mehmet Paşa’nın yanına dönmüştü. Paşa da hemin kelleleri İstan-
bul’a yollamıştı. 12

Diğer tarafdan Cezzar Paşa  Ali  Tahir’in bir ünlü subayını 23 taraftarı ile birlikte ele geçirib kellelerini almış, 
kelleleri Ali Tahir’in 12 yaşlı oğlu Hassen ile birlikte İstanbul’a göndermişti. Sultan Hasseni hareme yerleştirmişti.13

Stahiyev yazıyordu: böylece Tahir Ömer’in bütün ailesi mahv edilmiştir. Onun çoklu oğlanları vardı, ve bir çoğu 
döyüşlerde helak olmuştu. Öten yılin evvelinde Ali Tahirle birlikte Tahir Ömer’in sadece 4 oğlu sağ salimdi. Son 
çarpışmalarda iki kardeş öldürülmüş, biri de tutuklanmışdır. Ali Tahir’in kendisinin ise sadece daha önce isimleri zikr 
edilen Fazil ve Hassen adlı oğulları vardı.14

43 sayılı rapora ilavede Stahiyev, 30 Ekim’de Ali Tahir ve bir kaç taraftarlarının kellelerinin ve oğlunun Bâb-ı 
Âli’ye getirildiğini yazıyordu. Onları Sadrazam’a gösterirken Ali Tahir’in oğlu titriyor ve ağlıyordu. Sadrazam der-
hal cocuğu Sultan’a göndermiştir. Sultan  cocuğu nevazişle kabul etmiş, ona güzel elbise giyindirilmesini ve hareme 
yerleştirilmesini emr etmişti. Adı geçen Ali Tahir’in kellesi ise, diğer taraftarlarının kelleleri ile birlikte Bâb-ı Âli’nin 
önünde konulmuş ve üzerlerinde yazılmıştı: 

“Tutularak idam edilmiş Ali Tahir Tahir Ömer oğlunun kellesi, kuvvetleri Şam valisi Mehmet Paşa’nın levent 
başı tarafından bozguna uğratılmış.”15

Yeri gelmişken, Stahiyev’in adı geçen rapora ilavesinde o zaman Osmanlı Devleti’nde ve onun Asya, Afrika 
mülklerindeki siyasi durumla ilgili dikkat çekici bilgilere rastlamak mümkündür. Örneğin, elçi, kellesi alınacağı için 
Kapudan Paşa’nın geri dönmeyeceğini bir çok kişinin düşündüğünü yazıyordu. Kapudan Paşa’nı, bunda suçlu sanı-
yorlardı ki, Druzlar (Dürziler) ona zengin hediyeler vermekle, önceleri Tahir Ömer’e mahsus olmuş bir kaleni onlara 
vermeğe razı salmışlar. Bundan sonra ise Druzlar kendilerini Ali Tahir’in taraftarı elan etmiştiler. Kapudan Paşa gü-
nahlarının üstü açılmasın diye tutukluları İstanbul’a canlı göndermek yerine idamlarina karar vermişti. Kapudan Paşa 
Ali Tahirle savaşda bir kolunu kaybetmiş, bunun yanı sıra 2-3 gemi zayiat vermişti. Sefer sırasında Kapudan Paşa daha 
çok kendisine servet kazanmağa çalışmıştı.16 Daha sonra Stahiyev kendisi bu fikrini inkar ederek Kapudan Paşa’nın 
İstanbul’da çok iyi karşılandığını ve hatta Sultan’ın onu “Canım hoca” adlandırdığını yazıyor. A.Stahiyev 15(26) Ka-
sım 1776 yılı tarihli malumatında yapılan dedikoduya rağmen Kapudan Paşa’nın İstanbul’a dönerek, Sultan’a ele ge-
çirdigi zengin kanimeti verdiğini yazırdı. Sultan ona samur kürk hediye etmekle yanaşı “Canım hoca” adı vermiştir. 17

Stahiyev, Bâb-ı Âli’nin Çanakkale muhafızlarına Akdeniz’den gelen rus gemilerinin boğaza girmesine izin ver-

11 AVPRİ, f.89 (SRT), liste 8, dosya 476, v.3.
12 Aynı orada, v. 3.a.y-4
13 Aynı orada, v.4
14 Aynı orada, v.9 a.y.
15 Aynı orada, v.7 a.y.-8
16 Aynı orada, v.9
17 Aynı orada, v.1 a.y., 5-6
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memelerine dair emir gönderdiğini yazırdı. Bâb-ı Âli Rusya ile imzaladığı Küçük Kaynarca Antlaşmasının maddeleri 
gereğince üstlenmiş olduğu yükümlülükleri, ahali arasında kiyama neden olabileceği sebebiyle yerine getirmek ikti-
darında değildi.18

Stahiyev, Bâb-ı Âli’nin İran hükümdarı Kerim han Zend’i para mukabilinde Basra şehrini Osmanlı’ya geri dev-
retmeye ikna edebildiğini yazırdı.19

A.Stahiyev’in yine aynı tarihte yazdığı diğer raporda bazı bilgiler vardır. O, Sultan I. Abdülhamid’in Ramazan 
bayramı biten gibi saray görevlerine atamalar gerçekleştirdiğini yazıyordu. Bazı divan ve saray üyeleri kendi görevle-
rinde kalmış, bazı görevlere ise yenileri atanmıştı. Genelde 80 göreve atanma ile ilgili bilgi verilmektedir.20 16 Kasım 
1776 tarihli raporda Stahiyev, Sultan’ın eşi Zilha Sultan’ın Sultan I. Abdülhamid için ikinci oğul doğduğunu yazıyor. 
Adeta yeni şehzade dünyaya geldikde şenlikler yapılıyordı. Fakat bu durumda ahaliyi kızdırmamak için bunu çok 
şaşaa olmadan düzenlemek karara alındı. 

1721-1733’lü yılları kapsayan, 15 dosyadan oluşan 2 nolu ve 1734-1800’lü yılları kapsayan 21 dosyadan oluşan 
7 nolu listelerde Osmanlı sultanları, sadrazamlarının Rusya imparatorları ve bakanlarına fermanları ve mektupları yer 
almıştır.  

1723-1819’lu yılları kapsayan, 2304 dosyadan oluşan 8 nolu listede Sultan III. Mustafa’nın II. Katerina’ya yaz-
dığı ferman, Osmanlı İmparatorluğu’nda bulunan Rus diplomasilerinin raporları ve çeşitli bilgileri içeren belgeler 
vardır.

“Kolçak Paşa’nın Arşivi” adlı 1654-1737’li yılları kapsayan 26 nolu fonda 2560 dosya vardır. Bu fondakı Kolçak 
Paşaya Sultan’ın ferman ve mektuplarından oluşan belgeler Osmanlı’nın Hotin Valisi İlyas Kolçak Paşa’nın arşivinde 
bulunmuş, 1735 yılında Rus ordusu aniden Hotin’i istila ederken Rusların eline geçmiştir. Bu belgelerde Osmanlı 
sultanları ve vezirlerinin Kolçak Paşa’ya fermanları ve mektupları, Hotin valisi, Moldova (Boğdan), Valaş ve Kırım 
hükümdarlarının yazışmaları toplanmıştır.

90 nolu “Konstantinopolis Misyonu” adlı fonda 1502-1801’li yıllara ait 1495 dosya var. Bunların sırasında ve 
Rus bakanlarının notaları. Onların içerisinde vezirlerin notaları, Rus bakanlarının notaları, iki ülke arasında imzala-
nan anlaşmalar, elçilerin konsullarla mektuplaşmaları, her türlü görevliler arasında yazışmalar var. Örnegin, 3 sayılı 
dosyada saklanan I Petro ve I Katerina ile Sultan III Ahmet ve I Mahmud’un birbirilerine yolladıkları mektuplar kayd 
etmek olar.

90 nolu “Konstantinopol (İstanbul) misyonu” adlı fonda 1502-1801’li yıllara ait 1495 dosya vardır. Bunların 
sırasında sadrazamların ve Rus bakanlarının notaları, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar, elçilerin konsoloslarla 
mektuplaşmaları, diğer görevliler arasında yazışmalar vardır. Örneğin, 3 nolu dosyadaki I. Petro ve I. Katerina ile 
Sultan III. Ahmet ve I. Mahmud’un yazışmalarını yansıtan mektupları kaydedilebilinir.

Sonuç. Türkiye tarihçilerinin “Rusya İmperatorluğu’nun Dış Politikası Arşivi”nde sürekli araştırmalar aparma-
ları gerekir. Ama bu zaman Rus belgelerine eleştirili yaklaşmak da gerekiyor;  Yer adları ve isimlerin yazılışında 
yanlışlıkların yanı sıra, onların düşman devletin temsilcileri olduklarını da unutmamak gerekir.
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ANTROPONİMİK VERİ TABANI OLARAK YAYA TAHRİR 
DEFTERLERİ: 1466 TARİHLİ KÜTAHYA ÖRNEĞİ

Turan GÖKÇE*

GİRİŞ

Türkçeye “adbilim” olarak tercüme edilen ve dünyada büyük bir gelişme kaydetmiş olan “onomastik” çalışmaları 
Türkiye’de de gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Bunun alt dallarından biri olarak gelişen “antroponimi” de bu çerçeve-
de gelişmiş olup, Türkçede “kişi adbilim” olarak da ifade edilmektedir1.  

Yapılan çalışmalarda takip edilen araştırma yöntemleri ve tatbik edilen teknikler, hangi alt dalı olursa olsun, ad-
bilimin temel özelliklerinden birinin disiplinler arası bir çalışma alanı olarak ele alınması gereğine işaret etmektedir2. 
Bildiri konusunun da dâhil olduğu antroponimi de aynı şekilde disiplinler arası işbirliğinin zaruri olduğu adbilim 
alanlarından birini oluşturmaktadır. 

Herhangi bir kişi ya da topluluk adının bütün boyutları ile incelenerek ortaya konulabilmesi için dilbilimden 
başlayarak, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji ve biyoloji gibi ilgili bilim ve disiplinlerin işbirliği şarttır. Söz konu-
su, bildiriye konu edilmiş olan konunun da dahil olduğu “tarihi kişi adları” ve kaynakları olduğunda ise bu işbirliği 
kaçınılmaz hale gelmektedir.

Tarihi kişi adları bakımından önemli bir kaynak grubunu oluşturan tahrir defterlerine dayalı araştırmalarda uy-
gulanacak metot arayışları önemli bir boyut kazanmış olmakla birlikte3 henüz istenilen düzeye ulaştırılamamıştır. 
Çalışmalarda kullanılan kaynaklar da yeteri kadar çeşitlendirilememiştir. Bildiri şeklinde tasarlanmış olan çalışmada, 
onomastik araştırmalarda şimdiye kadar kullanılmamış olan yaya tahrir defterleri, içerik özellikleri ve diğerlerinden 
farklılıkları ile birlikte ele alınarak, antroponimik veri tabanı olarak ifade ettiği kaynak değeri ortaya konulmaya ça-
lışılacaktır.

YAYA TEŞKİLATI VE KÜTAHYA YAYA SANCAĞI

Erken dönem Osmanlı kroniklerinde karmaşık bir biçimde aktarılan bilginin tahkikiyle de anlaşılacağı üzere, Os-
manlı Devleti’nin kuruluş devri askeri örgütlenmesinde önemli bir yer işgal eden yaya askerinin geçmişi Orhan Gazi 
dönemine (1324-1362) kadar uzanmaktadır. Başlangıçta kendilerine ödenen ücret karşılığında sefere eşen yayalar, 
muhtemelen merkezde yeniçeri askerinin devreye girmesiyle, I. Murad (1362-1389) devrinde yeni bir yapıya kavuştu-
ruldular. Buna göre, sefer vaki olduğunda yerine getirdikleri fiili askerlik hizmeti karşılığında kendilerine tahsis edilen 
çiftliklerin geliriyle geçinen yayalar, aynı zamanda olağanüstü vergilerden muaf tutuldular.  XV. yüzyıl ortalarından 
itibaren, kapıkulu askerinin yaygınlaşması ile birlikte geri hizmete çekilerek, maden, tersane, inşaat, nakliyat ve gü-
venlik gibi önemli stratejik ve lojistik hizmetlerin ifasına memur edildiler4. 

* Prof. Dr., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, e-mail: turan.gokce@ikc.edu.tr
1 Tafsilat için bkz. İbrahim Şahin, Adbilim, Pegem Akademi, Ankara 2016, s. 1-28; Saim Sakaoğlu, Türk Ad Bilimi I, TDK, Ankara 2001.
2 Bkz. İ. Şahin, Adbilim, s. 29 vd.
3 Osmanlı dönemi onomastik çalışmalara sağladığı katkı ile birlikte söz konusu yöntem sorunlarına değinen Yılmaz Kurt’un çözüm önerileri 

için bkz. “Osmanlı Tahrir Defterlerinin Onomastik Değrlendirilmesinde Uygulanacak Metod”, Osmanlı Araştırmaları, XVI, İstanbul 1996, s. 
45-59.

4 Tafsilat için bkz. Feridun Emecen, “Yaya ve Müsellem”, DİA, 43, İstanbul 2013, s. 354-356; Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatında 
Kapıkulu Ocakları I Acemi Ocağı ve Yeniçeri Ocağı, Ankara 1984, s. 1-5; Muzaffer   Arıkan, “Yaya    ve    Müsellemlerde    Toprak    Tasar-
rufu”, Atatürk Konferansları VIII ( 1975-1976), Ankara 1983, s. 175-201; Halime Doğru, Osmanlı İmparatorluğunda Yaya Müsellem-Taycı 
Teşkilatı (XV. ve XVI. Yüzyılda Sultanönü Sancağı), İstanbul 1990, s. 1-8.
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Başlangıçtan itibaren  kaynağını Türk köylüleri ile Yörüklerin oluşturduğu piyadeler, yaya ve yamaklardan 
oluşan ocaklar halinde teşkilatlanmışlardı. XV. asırda yaya ile birlikte ortalama 2-4 yamağı bünyesinde barındıran 
ocaklar, XVI. yüzyıl defterlerinden anlaşıldığı kadarıyla, zamanla 4-15 arasında değişen yamağın kayıtlı bulunduğu 
çiftliklere dönüştüler5. 

Aynı zamanda ocak tabir olunan piyade çiftlikleri, tabi oldukları alt idari ünitelerle birlikte Yaya Sancağına bağlı 
olarak organize edildiler. Yaya sancaklarının kapsama alanları genellikle mülki idare taksimatı ile belirlenen sancak 
hudutlarıyla örtüşmekle birlikte, bildiriye konu edilmiş olan defterin ait olduğu Kütahya’da olduğu gibi,  yer yer fark-
lılıklar da gösterebilmekteydi. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda da ortaya konulmuş olduğu üzere, ocak tabir olunan çiftliklerin bağlı bu-
lunduğu her bir yaya sancağı ayrıca tahrir edilerek, elde edilen veriler genellikle “piyade tahrir defterleri” olarak 
adlandırılan müstakil defterlere kaydedilirdi. Bağlı bulundukları köyler ve tabi oldukları alt idari üniteler göz önünde 
bulundurularak kaydedilen çiftlikler, zaman içinde değişmekle birlikte, genellikle yaya, yamak ve sair nüfus kate-
gorileri başta olmak üzere, dönüm miktarları ve hasılları ile birlikte tespit edilirdi. Teşkilatın çekirdeğini oluşturan 
her bir çiftlikteki yaya ve yamak nüfus kaydedilirken, tahrir sırasında yerlerinde tespit edilemeyen “gaib”lerle ocak 
ahfadından olup, vefat etmiş olan “mürde”ler de ihmal edilmezdi. 1580’lere kadar belirli aralıklarla yenilenen yaya 
tahrir defterleri, Osmanlı askeri teşkilatındaki değişim ve dönüşüme bağlı olarak teşkilatın lağvedilmesiyle6 yerini, 
çiftliklerin tımara tahsis edildiğini, üzerinde tespit edilen yaya-yamak nüfusun da  muafiyetlerinden arındırılarak “ra-
iyyet” statüsüne indirildiğini gösteren “mensuh piyade defterlerine” bıraktı7.     

Erken dönem defterleri, yaya ve müsellem teşkilatının daha çok Anadolu’nun batı kesiminde ve Rumeli’nin 
Meriç vadisi ile Trakya bölgesinde kümelendiğini ortaya koymaktadır. Aynı defterler, yaya çiftliklerinin Batı Anado-
lu’da yoğunlaştığı bölgelerden birinin de, bir idari ünite olarak Kütahya Yaya Sancağı’nın  kapladığı alan olduğunu 
göstermektedir.  

Kütahya Yaya Sancağı’nda bulunan çiftliklerle üzerinde yaşayan yaya-yamak nüfus ile ilgili  en eski kayıtları 
içermesi bakımından bildiriye konu edilmiş olan Gurre-i Şevvâl 870 (17.05.1566) tarihli “Defter-i Piyâdegân-ı Livâ-i 
Kütahya” başlıklı deftere göre Kütahya Yaya Sancağı klasik sancak sınırlarına göre daha dar bir alanı kapsamakta idi. 
Bunun en önemli sebebi, bugünkü Uşak ilinin önemli bir kısmını kapsayan alana yayılan ve beş ayrı ünite halinde 
teşkilatlanmış olan Uşak yayalarının8 Karahisar-ı Sâhib Sancağı’na bağlanmış olması idi. Aşağıdaki tablodan da takip 
edilebileceği üzere, Ova, Yoncalu, Tavşanlu, Eğrigöz, Aslanapa, Sazanos, Kula, Şeyhlü, Homa, Simav, Gedus, Altun-
taş, Bilkavak, Kavak, Sögüdözü, Honaz, Aydos, Selendi, Çalili, Kaş Yenice, İbsilü ve Donuzlu çevresine dağılmış 
bulunan Kütahya yayaları, her birinin başında birer “ser-piyâde” (yayabaşı) nin bulunduğu 34 ünite halinde organize 
edilmişti. Kütahya Yaya Sancağını teşkil eden bu üniteleri genel bir tablo üzerinde göstermek, idari yapılanma ile 
birlikte çiftlik potansiyeli ve idari birimlere dağılımına ilişkin fikir vermek için yeterli olacaktır;

Tablo – 1. Kütahya Yaya Sancağını Teşkil Eden İdari Birimler 

Sıra Nu İdârî Birim Köy 
Adedi

Çiftlik 
Adedi

Toplam Çiftlik
Sayısına Oranı %

1 Nâhiye-i  Ova 10 21 1.87

2 Nâhiye-i Yoncalu 32 54 4.82

3 Ta‘allukât-ı Tavşanlu 2 5 0.44

4 Ta‘allukât-ı Piyâdegân-ı Tavşanlu 18 54  4.82

5 Ta‘allukât-ı Egrigöz 6 16 1.42

6 Ta‘allukât-ı Aslanapa 4 7 0.62

7 Ta‘allukât-ı Sazanos 2 2 0.17

5 F. Emecen, “aynı madde”, s. 355; M. Arıkan, “aynı makale”, s. 176; Halime Doğru, aynı eser, s. 65 vd.; Turan Gökçe, “XV-XVI. Yüzyıllarda 
Uşak Kazâsı Piyâde ve Müsellem Teşkilâtı”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi IV, İzmir 2000, s. 97-98; Aynı Yazar, “XV-XVI. Yüzyıllarda 
Nif Kazâsı Piyâde Teşkilâtı ve Yaya Çiftlikleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi XV, İzmir 2000, s. 137-153.

6 Bkz. F. Emecen, “aynı madde”, s. ; H. Doğru, aynı eser, s. 50-54; T. Gökçe, “Uşak Kazâsı Piyâde ve Müsellem Teşkilâtı”, s. 109-110.
7 Piyade teşkilatının lağvı üzerine düzenlenen mensuh piyade defterleri Ankara’da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Kuyûd-ı Kadîme Ar-

şivi’nde muhafaza edilmekte olup, araştırmaya açıktır. Bkz. Sevgi Işık-Songül Kadıoğlu-Mehmet Yıldırır, Kuyûd-ı Kadîme Arşiv Kataloğu, 
Ankara 2012. 

8 Bkz. Turan Gökçe, “Uşak Kazâsı Piyâde ve Müsellem Teşkilâtı”, s. 91-110; Mehtap Özdeğer, 15-16. Yüzyıl Arşiv Kaynaklarına Göre Uşak 
Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi, İstanbul 2001, s. 354-359.
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8 Ta‘allukât-ı Piyâdegân-ı Kula 13 29 2.58

9 Ta‘allukât-ı Şeyhlü 35 95 8.48

10 Ta‘allukât-ı Homa 49 25 2.23

11 Ta‘allukât-ı Piyâdegân-ı Egrigöz 18 45 4.01

12 Ta‘allukât-ı Piyâdegâdegân-ı Egrigöz 14 32 2.85

13 Ta‘allukât-ı Aslanapa Yayaları 11 20 1.78

14 Ta‘allukât-ı Egrigöz 410 15 1.33

15 Ta‘allukât-ı Simav Yayaları 11 17 1.51

16 Vilâyet-i Gedus 31 72 6.42

17 Ta‘allukât-ı Sazanos Yayaları 24 46 4.10

18 Ta‘allukât-ı Piyâdegân-ı Sazanos 17 43 3.83

19 Ta‘allukât-ı Aslanapa Yayaları 25 48 4.28

20 Ta‘allukât-ı Altuntaş 23 41 3.66

21 Ta‘allukât-ı Altuntaş Yayaları 12 41 3.66

22 Ta‘allukât-ı Bilkavak Yayaları 32 62 5.53

23 Ta‘allukât-ı Kavak Yayaları 23 46 4.10

24 Ta‘allukât-ı Piyâdegân-ı Simav 11 12 1.07

25 Piyâdegân-ı Sögüdözü 7 13 1.16

26 Piyâdegân-ı Honaz tâbî‘-i Tamuk 8 9 0.80

27 Vilâyet-i Piyâdegân-ı Aydos tâbî‘-i Donuzlu 14 22 1.96

28 Ta‘allukât-ı Piyâdegân-ı Kula 27 30 2.67

29 Vilâyet-i Selendi 17 18 1.60

30 Ta‘allukât-ı Çal-ili 21 57 5.08

31 Ta‘allukât-ı Piyâdegân-ı Kaş-Yenice tâbî‘-i Donuzlu 14 23 2.05

32 Vilâyet-i Piyâdegân-ı İbsilü 28 32 2.85

33 Ta‘allukât-ı Donuzlu 19 47 4.19

34 Honaz Yayaları 6 21 1.87

TOPLAM 543 1.120 % 100

Tablodan da takip edilebileceği üzere, Ova, Yoncalu, Şeyhlü, Homa, Gedus, Bilkavak, Kavak, Sögüdözü ve Se-
lendi gibi idari birimlere bağlı olan yaya çiftlikleri tek bir idari ünite halinde kaydedilmiş olmakla beraber, nispeten 
daha geniş bir alana yayılmış bulunan kazalardaki piyade çiftliklerinin bazen her bir nahiyenin müstakil bir ünite 
halinde, bazen de aynı ad altında birden fazla birim halinde organize edilmiş oldukları dikkati çekmektedir. Esas iti-
barıyla, mülkî idare bakımından Kaş Yenice, İbsilü ve Aydos nahiyelerine bölünmüş olan ve defterin tertip tarihinde 
Donuzlu tabir olunan kaza11 hudutları dahilinde bulunan piyade çiftlikleri yine aynı nahiyelere taksim edilerek kayde-
dilmiştir. Keza, XV ve XVI. yüzyıllarda henüz nahiye statüsüne ulaşmamış olmakla beraber, mülki idare bakımından 
Şeyhlü kazasına tâbi olan Çal ve çevresindeki köylere dağılmış bulunan yaya çiftliklerinin “Ta‘allukât-ı Çal-ili” adı 
altında müstakil bir ünite olarak kaydedilmiş olması da benzer bir uygulamanın sancağın başka kesimlerinde de gö-
rüldüğünü ortaya koymaktadır. XVI. yüzyıla ait piyade tahrir defterlerinde de devam etmiş olan bu yapının, XVII. 
yüzyıl başlarında Şeyhlü kazasından ifraz olunmak suretiyle müstakil kadılık haline gelmiş olan Çal kazasının idari 
temelini teşkil etmiş olması12, aynı zamanda piyade teşkilatının sonraki yüzyıllarda oluşan ve zamanla değişen idari 

9 1’i Nefs-i Homa, 15 çiftlik.
10 1’i Vilâyet-i Çengi, 8 çiftlik.
11 Turan Gökçe, XVI ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kazâsı, Ankara 2000, s. 266-285.
12 Bkz. Turan Gökçe, “Müstakil Bir İdari Birim Olarak ‘Çal Kazâsı’nın Öncüsü: XV ve XVI. Yüzyıllarda Kütahya Sancağı Piyâde Teşkilâtında 
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yapıya etkisini göstermesi bakımından da önemlidir. 
Diğer taraftan, yine geniş bir alana yayılmakla beraber, mülkî idare bakımından nahiye tabir olunan alt ünitelere 

taksim edilmemiş olan bazı kaza dairelerinde yer alan yaya çiftliklerinin aynı adla kaydedilmiş olan idari birimlere 
ayrılmış olduğu dikkati çekmektedir. Tablodan da takip edilebileceği üzere, Egrigöz ile Aslanapa bunun iki tipik 
örneğini oluşturmaktadır. Oldukça geniş bir alanı kapsayan Egrigöz kaza dairesine dağılmış bulunan 108 çiftliğin 
idari bakımdan her birinin başında bir “ser-piyâde”nin bulunduğu 4 üniteye taksim edilmiş olduğu görülmektedir. 
Bunlardan ikisi “Ta‘allukât-ı Egrigöz”, ikisi de “Ta‘allukât-ı Piyâdegân-ı Egrigöz” adı altında kaydedilmiştir. Toplam 
101 çiftliğin kayıtlı bulunduğu Sazanos kazası da yaya teşkilâtı bakımından üç alt üniteye bölünmüştür. Bu cümleden 
olarak, 56 çiftlik “Ta‘allukât-ı Sazanos Yayaları”, 43 çiftlik “Ta‘allukât-ı Piyâdegân-ı Sazanos”, 2 çiftlik ise “Ta‘al-
lukât-ı Sazanos” adı altında kaydedilmiştir. Bu iki örnekten daha az çiftlik bulunan Aslanapa kaza dairesindeki yayalar 
da aynı şekilde üç idari birim halinde organize edilmiştir. Kayıtlı 75 çiftlikten biri 48, diğeri 20 çiftlikten oluşan iki 
birim “Ta‘allukât-ı Aslanapa Yayaları”, 7 çiftliğin tâbi olduğu üçüncü birim ise “Ta‘allukât-ı Aslanapa” adı altında 
kaydedilmiştir. Tavşanlu, Kula, Simav, Altuntaş ve Honaz ise, hudutları dahilinde bulunan piyade çiftlikleri iki ayrı 
ünite halinde organize edilmiş olan kazalar olarak dikkati çekmektedir.

Mülkî idare hudutları dikkate alınarak, Çal-ili’nin de dâhil edilmesi halinde, Kütahya Yaya Sancağına bağlı bu-
lunan çiftliklerin % 13.57’sini oluşturan 152 çiftliği bünyesinde barındıran Şeyhlü kazâsı, çiftlik sayısı itibariyle ilk 
sırada gelmektedir. Bunu 108 çiftlikle (% 9.64) Egrigöz, 101 çiftlikle (% 9.01) Simav ve diğerleri takip etmektedir. 
Bugün Çivril’e bağlı bir belde konumunda bulunan Işıklı’nın merkezlik ettiği ve bu noktadan Çal ve çevresini de içine 
alacak şekilde uzanan hat boyunca geniş bir alana yayılmış bulunan idari bölgenin merkez tarafını kapsayan ve “Ta‘al-
lukât-ı Şeyhlü” adı altında kaydedilmiş bulunan birim, % 8.48 ile (95) Kütahya Yaya Sancağı’na bağlı idari üniteler 
arasında en fazla çiftliğin bağlı bulunduğu kesiti oluşturmaktadır. Tablodaki ilgili sütunlarda yer alan rakamlardan da 
takip edilebileceği üzere, bunu 72 çiftlikle (% 6.42) Vilâyet-i Gedus,  62 çiftlikle (% 5.53) Ta‘allukât-ı Bilkavak Ya-
yaları, 57 çiftlikle (% 5.08) Ta‘allukât-ı Çal-ili, 54’er çiftlikle (% 4.82) Nâhiye-i Yoncalu ve Ta‘allukât-ı Piyâdegân-ı 
Tavşanlu, 48 çiftlikle (% 4.28) Ta‘allukât-ı Aslanapa Yayaları ve diğerleri takip etmektedir. Sadece 5 çiftliğin bağlı 
bulunduğu Ta‘allukât-ı Tavşanlu ile 2 çiftliğin yer aldığı Ta‘allukât-ı Sazanos ise sancağın en küçük idari birimlerini 
oluşturmaktadırlar. 

Kütahya Yaya Sancağına ait sonraki defterlerde de bu yapı önemli bir değişiklik göstermeden devam etmiştir. Bu 
defterlerden biri13 tahmini 1530, ikincisi14 de 1571 tarihlidir. Kütahya Yaya Sancağı ile ilgili son defter ise, teşkilatın 
lağvedilerek çiftliklerin tımara, üzerinde kayıtlı yaya ve yamak nüfusun da muafiyetlerinden arındırılarak “raiyyet” 
statüsüne indirilmesiyle birlikte tahminen 1582-1586 zaman aralığında tutulan “mensuh piyade ve müsellem defte-
ri”dir15. Bugüne intikal eden defter sayısı değişmekle birlikte, diğer sancaklarda da benzer bir durum söz konusudur.

Tarihi Kişi Adları Kaynağı Olarak Piyade Tahrir Defterleri     

 Genel olarak piyade teşkilatı ya da taşraya dağılmış bulunan kesitleri ili ilgili çalışmalar yanında, sancak ve kaza 
düzeyinde yapılan yerel araştırmalarda da kaynak olarak kullanılan yaya tahrir defterleri, bünyesinde barındırdıkları 
antroponimik veriler açısından yeterince sorgulanmamıştır. Tımar sistemine dâhil olan klasik tahrir defterlerine da-
yalı kişi adları üzerine yapılan çalışmalar16, bu ve benzeri defterlerde kayıtlı isimleri kapsamadığından, bölgesel ya 
da genel olarak muayyen tarihlerde kullanılan adlarla ilgili genelleme yapmak için eksik kalmaktadır. Dolayısıyla, 
tabloyu tam olarak yansıtabilmek ve elde edilen sonuçlardan hareketle genel bir hüküm verebilmek için farklı nüfus 
kategorilerini ihtiva eden defter gruplarını da ihmal etmeden değerlendirmek gerekmektedir.

Yaya tahrir defterleri, kişi adlarıyla ilgili veriler açısından diğer defterlerle karşılaştırıldığında, avantaj sağlayan 
önemli farklılıklar arz etmektedir. Bu farklılıklardan biri, defterlerde yer alan geriye doğru projeksiyon tutma imkanı 
sağlayan kayıtlardır. Üzerinde epeyce çalışmanın da yapılmış olduğu klasik tahrir defterlerinde kayıtlı vergi mükellefi 
nüfus ile ilgili en fazla baba adlarından hareketle geriye doğru ışık tutulabilmektedir. Yaya defterlerinde ise, sıkı bir 
kontrol için, tahrir sırasında çiftliklerde bulunan yaya-yamak nüfus ile birlikte geçmiş ocak ahfadının kaydedilmesine 

Çal-ili Nâhiyesi”, 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi, Baklan, Çal, Bekilli Sempozyumu (01-03 Eylül 2006) Bildirileri,  
Ed. Bülent Topuz vd., Denizli 2007, s. 240-257. 

13 BOA.TD-447.
14 BOA.TD-510.
15 TKGM.KKA.TD-158.
16 Bunlardan bazıları için bkz. Yılmaz Kurt, “Kozan (Sis) Sancağında kişi Adları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5, 

Samsun 1990, s. 179-193; Aynı Yazar, “Adana Sancağı Kişi Adları”, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi XV/26, Ankara 1992, s. 169-252; 
Aynı Yazar, “Sivas Sancağında Kişi Adları (XVI. Yüzyıl), OTAM 4, Ankara 1993, s. 223-290; Aynı Yazar, “Çorum Sancağı Kişi Adları (XVI. 
Yüzyıl)”, Belleten LIX/224, Ankara 1995, s. 75-119.  
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de özen gösterilmiştir. Bir başka ifadeyle, tahrirlerde ocak mevcudu bir önceki deftere göre tespit edilerek, mevcut 
olmayanlar “mürde” ve “gaib” adı altında kaydedilmiştir.  Sonraki tahrirlerde ise geçen zaman zarfında yaşanan de-
ğişimin daha sıhhatli bir biçimde takip edilebilmesi için, geçmiş ocak ahfadını ifade eden ölmüşler ve yerinde tespit 
edilemeyenler “cedid” ve “atik” olarak kategorize edilerek belirtilmiştir17. 

Bildiriye konu edilmiş olan 1466 tarihli defterin de dahil olduğu Kütahya yaya tahrir defterlerinde de aynı usul 
tatbik edilmiştir. Geçmiş ocak mensubu yaya ve yamaklar, 1466 tarihli defterde “mürde” adı altında tek bir kategoride 
yazılmış olmasına karşın, 1530 tarihli defterde18 “mürde-i atik” ve “mürde-i cedid” olarak iki kategoride değerlendiril-
miştir. Mürde-i cedid olarak kaydedilmiş olanlar bir önceki tahrire göre, mürde-i atik olarak yazılanlar ise daha önceki 
tahrire göre tespit edilmiş olan ölmüş yaya ve yamakları ifade etmektedir.

Esas itibarıyla, her bir ocak ahfadının eksiksiz tespit edilerek deftere kaydedilmesi amacıyla yapılan piyade 
tahrirlerinde, olması gereken çiftlikte tespit edilemeyenler de “gaib” adı altında yazılmışlardır. Mürde tabir olunan 
geçmiş ocak ahfadında olduğu gibi, başlangıçta tek bir kategoride değerlendirilmiş olan gâibler de, sonraki tahrir def-
terlerinde “gâib-i atik” ve “gâib-i cedid” olarak iki kategoride kaydedilmişlerdir.  

Diğer tahrir defterlerine göre, yaya defterlerinde dikkati çeken gruplardan biri de “nâ-reside” tabir olanların oluş-
turduğu nüfus kategorisidir. Genellikle 1 ila 14 arasında değişen yaşları ile birlikte “nâ-reside” kaydedilmiş olanlar, 
çiftlikte kayıtlı yaya ve yamakların henüz hizmete eşecek yaşa gelmemiş olan çocuklarıdır19. Bildiride örnek olarak 
tercih edilen 1466 tarihli Kütahya defterinde, yaş bilgisi vermeksizin yer yer “mücerred” ve “nâ-reside” olarak kayde-
dilmiş olan bu grup, sonraki defterlerde, diğer idari birimlerde de olduğu gibi tahrir sırasında bulundukları yaşlarıyla 
birlikte “nâ-reside” adı altında kaydedilmiştir.     

Tahrirlerde hassasiyetle tatbik edildiği anlaşılan bu özellikler, yaya defterlerini antroponimik veri kaynağı ola-
rak diğer tahrir defterlerine göre daha önemli kılmaktadır. Tahrir sırasında mevcut olup yazılanlarla birlikte, ölmüş 
olanların da önceleri “atik”, sonraki tahrirlerde  “atik” ve “cedid” adı altında zaman bakımından kademelendirilerek 
kaydedilmiş olması, kişi adlarıyla ilgili çalışmalarda aynı zamanda geriye doğru projeksiyon tutma imkânı vermesi 
bakımından önemlidir. 

Keza, ocak ahfadından olmakla birlikte tahrir sırasında yerinde bulunamadığı için önceleri “gâib”, sonraki tahrir-
lerde “gâib-i atik” ve “gâib-i cedid” şeklinde kategorize edilerek kaydedilmiş olanlar da, mevcut olmamakla birlikte, 
şahıs adlarının eksiksiz tespit edilmesine imkan sağlamaktadır.

Nâ-reside adı altında, yaşlarıyla birlikte kaydedilmiş olan çocuk yaştaki nüfus ise yeni kuşağa verilen isimlerin 
ayrıca tespiti ve değerlendirmesine imkân sağlaması bakımından önemli görünmektedir.  

Kişi Adı Kaynaklı Çiftlik İsimleri

Ocak tabir olunan piyade çiftlikleri, genellikle tahsis edildiği ilk yayanın ismiyle anılmıştır. Tahrir defterlerinde 
tespit edilen ve önemli bir kısmı “Yaya …” şeklinde ya da sadece şahıs adıyla kaydedilmiş olan çiftlik adları bunu 
teyit etmektedir. Dolayısıyla, 1466 tarihli defterde yer alan kişi adı kaynaklı çiftlik adları, Kütahya Yaya Sancağı-
nın kapsama alanında yaşayan geçmiş piyade teşkilatı mensuplarının kullandıkları isimlere işaret etmesi bakımından 
önemlidir. Yayalara Orhan Gazi döneminden (1324-1362) itibaren geçici askerlik hizmeti karşılığında ödenen ücret 
yerine, muhtemelen I. Murad döneminde (1362-1389) başlayan hizmet mukabili çiftlik tahsisi uygulaması dikkate 
alındığında, çiftlik adlarından hareketle geriye doğru yaklaşık yüz yıllık dönemde tercih edilen isimler hakkında fikir 
yürütmek mümkün olmaktadır. 

Tespit edilen bazı kayıtlar, 1466 tarihli defterde ikinci yaya neslinden yaya ve yamakların da mevcut olduğunu 
göstermektedir. Gülyan çiftliğinde “İsa veled-i Gülyan”20,  Esadoğlu çiftliğinde “Hüseyin veled-i Esad”ın21 yaya ola-
rak kaydedilmiş olmaları bunu teyit etmektedir. Yaya Yahşı çiftliğinde yaya yazılan Hacı’nın “Yahşı oğludur” şeklinde 
yazılmış olması da bir başka örneği oluşturmaktadır22. Aynı çiftlikte yamak kaydedilmiş olan Yaya Hacı’nın oğlunun, 
dedesi Yahşı’nın adını taşıması da, ocak ahfadının devamlılığı ile birlikte, yayalar arasında isim verme geleneğine 
işaret etmesi bakımından da önemlidir.   

Bildiriye kaynaklık eden 1466 tarihli defter kayıtlarına göre, Kütahya yaya çiftliklerinin isimlendirilmesinde en 
çok kullanılan şahıs adlarını kullanım sıklığı ile birlikte bir tablo üzerinde değerlendirmek yararlı olacaktır; 

17 Kayıt örnekleri için bkz. Ek-1, 2.
18 BOA.TD-447.
19 Bkz. F. Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Ankara 1989, s. 144; T. Gökçe, aynı eser, s. 270-271.
20 BOA.TD-3M, s. 42.
21 BOA.TD-3M, s. 43.
22 BOA.TD-3M, s. 63.
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Tablo – 2. 1466 Tarihli Defterde En Çok Kullanılan Kişi Adı Kaynaklı Çiftlik Adları

İsim Adet %

Ali 27 2.51

Hasan 23 2.13

İlyas 22 2.04

Mahmud 22 2.04

Musa 20 1.86

Yahşı 19 1.76

İnebegi 17 1.58

Ömer 17 1.58

Ahmed 17 1.58

Yakub 16 1.48

Halil 15 1.39

İsmail 13 1.20

Bayezid 12 1.11

Hamza 12 1.11

Hızır 12 1.11

Umur 12 1.11

Hüseyin 10 0.93

Süleyman 10 0.93

Yusuf 9 0.83

Hacı 9 0.83

İvaz 9 0.83

İbrahim 8 0.74

İshak 8 0.74

Mustafa 8 0.74

Aslıhan 8 0.74

Hoca 7 0.65

Osman 7 0.65

Yunus 7 0.65

Cüneyd 6 0.55

Davud 6 0.55

Dündar 6 0.55

Emirhan 6 0.55

İdris 6 0.55

İsa 6 0.55

Kutlubeg 6 0.55

Resul 6 0.55

Sevindük 6 0.55

Bayrambegi 5 0.46

Bekir 5 0.46

Çubuga 5 0.46

İnehan 5 0.46

Mehmed 5 0.46

Menteşe 5 0.46

Murad 5 0.46

Oruçbegi 5 0.46

Uruz 5 0.46

Yurtbegi 5 0.46
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Sancakta bulunan 1.120 çiftlikten, defterde 1075 çiftlik ismiyle birlikte tespit edilebilmiştir. Sadece kişi adları 
dikkate alındığında 1075 çiftliğin adlandırmasında 466 ayrı isim kullanılmıştır. Hacı gibi sıfatları ya da lakaplar da 
dikkate alınarak hesap edildiğinde ise bu sayı daha da artmakta ve daha çeşitlilik ve zenginlik arz eden bir isim tablo-
suyla karşılaşılmaktadır.   

1466 Tarihli deftere göre, Kütahya yaya çiftliklerine kaynaklık eden isimler arasında Ali 27 çiftlik ile ilk sırada 
gelmektedir. Alihan (3), Alibeg (1), Alişir (1), Dur Ali ve Osmanali (1) gibi birleşik isimler de ilave edildiğinde bu sayı 
daha da artmaktadır. Çiftlik adlarına kaynaklık eden şahıs adları ile ilgili olması dolayısıyla, XV. yüzyılın ilk yarısı 
için söz konusu olan bu durum, geçmiş ocak ahfadını ifade eden mürde kategorisinde ve nihayet 1466 tarihinde tespit 
edilen yaya-yamak nüfus kategorisinde de değişmemiştir. Sadece dördüncü halife olmakla kalmayıp, İslâm’ın sembol 
isimlerinden biri haline gelen ve bütün Müslümanlarca sevilen Hz. Ali’ye izafeten verilen bu adın XV. yüzyılın ilk 
yarısında Kütahya yaya sancağı hudutları dahilinde en çok kullanılan isim olması oldukça önemlidir. Bu sadece söz 
konusu zamanla ilgili değil aynı zamanda bildirinin coğrafi alanını teşkil eden bölge ve çiftliklerde kayıtlı yaya-yamak 
nüfusun oluşturduğu toplulukla ilgili dini, sosyal ve kültürel özellikleri yansıtması bakımından da mühimdir.   

Bunu 23 çiftlik ile Hasan, 22’şer  çiftlik ile İlyas ve Mahmud, 20 çiftlik ile Musa, 19 çiftlik ile Yahşı, 17’şer çiftlik 
ile İnebegi, Ahmed ve Ömer, 16 çiftlik ile Yakub, 15 çiftlik ile Halil, 13 çiftlik ile İsmail, 12’şer çiftlik ile Bâyezid, 
Hamza, Hızır ve Umur, 10’ar çiftlik ile Hüseyin, Süleyman, 9’ar çiftlik ile Yusuf, Hacı, İvaz ve diğerleri  takip et-
mektedir. Bununla birlikte, Mehmed, Aslıhan, İnehan, Kutlubeg, Menteşe, Oruçbegi, Sevindük, Uruz ve Yurtbegi gibi 
isimler de nispeten sıklıkla kullanılan çiftlik adları olarak dikkati çekmektedir. Ayrıca, Gün, Günce, Gündüz, Gökce, 
Güvenç, Savcı, Tutu, Aydın, Aydoğmuş, İldoğan, Bahadır, Kağan, Oğuzhan, Ulubeg, Kutlubeg, Kutlupaşa, Paşahan  
ve Kutluhan gibi Türkçe isimler de oldukça yaygındır.   

İlk yaya adından kaynaklanan çiftlik adlarının bazen de baba adlarıyla birlikte kaydedilmiş olduğu görülmekte-
dir. “Yaya Hüseyin veled-i İnebigi”, “Yaya Karyağdı veled-i Uruzbegi”, “Yakub veled-i Ahi”, “Temür oğlu Devlethan” 
ve “İbrahim veled-i Habib” çiftlikleri bu nevi isimlendirmenin örneklerini oluşturmaktadır. Keza, kişi adı kaynaklı 
piyade çiftliklerinin bir kısmının “Çiftlik-i Yahşı” örneğinde olduğu gibi, sadece ilk yayasının ismiyle maruf olmasına 
karşın, önemli bir kısmının da “Çiftlik-i Yaya Yahşı” şeklinde kaydedilmiş olduğunu da belirtmek gerekir.      

“Musa ve Ömer” örneğinde olduğu gibi, az da olsa birden fazla şahıs adıyla anılan çiftliklere de tesadüf edilmek-
tedir. Keza, sayıları çok olmamakla birlikte “Tunaluhanoğlu” ve “Dağyayası Şeyh Murad” örneklerinde olduğu gibi 
birleşik çiftlik adlarına da rastlanmaktadır.

Bunun yanında, isimden ziyade lakabı andıran, dolayısıyla lakaptan isim haline gelen kişi adı kaynaklı çiftlik 
adlarına da rastlanmaktadır. “Yüksüz”, “Taşyudan”, “Kaşıkyudan” ve “Öküzyayan” bu minval üzere verilmiş olan 
isimlerin tipik örneklerini oluşturmaktadır.       

 Mürde Kaydedilmiş Olan Kişi Adları

Daha önce de işaret edilmiş olduğu üzere, deftere “mürde” keydedilmiş olanlar da geçmiş ocak ahfadının ve 
kullandıkları isimlerin tespit edilmesine imkan sağlaması bakımından önemlidir. Defterde mürde yazılmış olanlar ara-
sında en sık kullanılan isimleri bir tablo üzerinde değerlendirmek genel bir fikir vermesi bakımından yararlı olacaktır; 

Tablo – 3. 1466 Tarihli Defterde “Mürde” Kaydedilmiş Olanlarda En Çok Kullanılan İsimler

İsim Aded %

Ali 62 6.31

Mehmed 37 3.76

Mustafa 36 3.66

Hamza 34 3.46

Yusuf 33 3.36

İlyas 25 2.54

İnebegi 23 2.34

Hızır 22 2.24
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İbrahim 22 2.24

Ahmed 19 1.93

Halil 17 1.73

Hasan 17 1.73

Musa 15 1.52

Nasuh 15 1.52

Yahşı 14 1.42

Behşâyiş 14 1.42

Hacı 14 1.42

Umur 13 1.32

İvaz 13 1.32

Yakub 12 1.22

Çalabvermiş 11 1.12

İsmail 11 1.12

Mahmud 11 1.12

Ömer 11 1.12

Resul 11 1.12

Süleyman 11 1.12

Temür 10 1.01

Sevindük 9 0.91

Bazarlu 9 0.91

İshak 9 0.91

Bayrambegi 7 0.71

Davud 7 0.71

Durud 7 0.71

Elvan 7 0.71

Güvendük 7 0.71

Muhammedi 7 0.71

Osman 7 0.71

Bâki 6 0.61

Bâli 6 0.61

Emir 6 0.61

Hoca 6 0.61

Murad 6 0.61

Bâyezid 5 0.50

Bayramlu 5 0.50

Devlethan 5 0.50

Durgud 5 0.50

Hüseyin 5 0.50

İnehoca 5 0.50

İsa 5 0.50

Kara 5 0.50
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Sıklıkla kullanılan isimlerin yer aldığı tablodan da takip edilebileceği üzere, geçmiş ocak ahfadından tahrirden 
önce vefat etmiş olup, 1466 tarihli defterde “mürde” kaydedilmiş olanlar arasında en yoğun kullanılan isim toplam 
982 kişinin % 6.31’ini (62) oluşturan Ali’dir. Dolayısıyla, yukarıda temas edilmiş olan kişi adı kaynaklı çiftlik adla-
rında 1466 öncesi ile ilgili olarak tespit edilmiş olan durum değişmemiştir. Bunu Mehmed (37), Mustafa 36, Hamza 
(34) ve Yusuf (33) takip etmektedir. 

Aynı zamanda XV. yüzyılda toplumun önemli bir kesiminin Hz. Ali ilgisini gösteren bu tabloda dikkati çeken 
hususlardan biri de, bölgede etkin olduğu anlaşılan Hızır-İlyas kültünün23 de tesiri ile Hızır (22) ve İlyas (25) adlarının 
kullanım sıklığıdır. Sadece bir kişide tespit edilmiş olmakla birlikte,  bu iki ismin birlikte kullanımı ile verilmiş olan 
Hızırilyas adının da bu açıdan önemli olduğunu belirtmek gerekir.

Bunlar kadar yoğun olmamakla birlikte Türkçe adların da yaygın olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. % 2.34’lük 
dilimle (23) yedinci sırada yer alan “İnebegi” bu kabil isimlerin en yaygın olanıdır. Bunu Yahşı (14), Behşâyiş (14), 
Umur (13), Çalabvermiş (11), Temür (10), Sevindik (9), Bazarlu (9), Bayrambegi (7) Durud (7), Elvan (7) ve Güven-
dük (7) takip etmektedir. Bunun yanında, Alemlü, Alembegi, Armağan, Arslan, Asıltogan, Aslıhan, Aydın, Aydoğmuş, 
Begi, Begmiş, Beğendik, Begtemür, Bektaş, Canpaşa, Çağatay, Çakır, Durgud, Dursun,  Emir, Emirhan, Erbegi, Esen-
begi, Göçeri, Gökçe, Gündoğmuş, Hisarlu, İlaldı, İnihan, İnehoca, Kara, Karaman, Karesi, Karesioğlu, Menteşe, 
Oğulpaşa, Oğulbegi, Ordu, Orhan, Oruç, Oruçbegi, Oruçgazi, Paşa, Paşabali, Paşalı, Paşayigid, Sevinç, Sendel, 
Selçuk, Saruhan, Satı, Seferi, Seferşah, Sultanşah, Sülemiş, Tursun, Tuğrul, Ulubeg, Umurca, Uruz, Urnaz, Yayla,  gibi 
isimler de dikkati çekmektedir. 

Devlethan ve Oğuzhan da özellikle belirtilmesi gereken isimlerdendir.  Deftere mürde olarak kaydedilmiş olanlar 
arasında tesadüf edilen Oğuzata ise en dikkate değer isimlerden birini oluşturmaktadır24. 

Yaya-Yamak Adları

1466 tarihli deftere göre, Kütahya Yaya Sancağına bağlı  34 ünite halinde teşkilatlanmış olan 543 köyde 1120 
çiftlikte 6.504 yaya-yamak nüfus tespit edilmiştir. Bunların kullandığı isim çeşidi sadece adlar dikkate alındığında 
553 olarak tespit edilmektedir. Sıfat ya da lakap olarak kullanılan ekler ve baba adları da dikkate alındığında, deftere 
kayıtlı isim çeşitliliği daha da artmaktadır. 

Yaya-yamak nüfus tarafından en çok kullanılan isimleri bir tablo üzerinde değerlendirmek, Kütahya Yaya Sanca-
ğında hakim olan tablonun anlaşılması bakımından yararlı olacaktır;  

Tablo – 4. 1466 Tarihli Defterde En Çok Kullanılan Kişi Adları

İsim Sayı %

Ali 351 6.54

Mustafa 256 4.77

Hamza 235 4.38

Mehmed 235 4.38

Yusuf 228 4.24

İbrahim 151 2.81

Musa 143 2.66

Ahmed 133 2.47

Hızır 131 2.44

İlyas 122 2.27

Halil 99 1.84

Hasan 88 1.64

23 Bkz. Ahmet Yaşar Ocak, İslam-Türk İnançlarında Hızır Yahut Hızır-İlyas Kültü, İstanbul 2012; Turan Gökçe, “Hızır İlyas Kültünün Yerleşim 
Birimlerine Yansıması: Osmanlı Döneminde Anadolu Şehir ve Kasabalarında Hıdırlık”, Türkiye’de İskân ve Şehirleşme Tarihi, Ed. M. Ali 
Beyhan, İstanbul 2012, s. 43-76.

24 BOA.TD-3M, s. 295.
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Nasuh 83 1.54

Mahmud 78 1.45

İsmail 70 1.34

İnebegi 68 1.26

Süleyman 67 1.24

Bali 65 1.21

Muhammedî 65 1.21

Yakub 63 1.17

İvaz 60 1.11

Yahşı 60 1.11

Ömer 56 1.04

Behşâyiş 54 1

Durgud 54 1

Hüseyin 52 0.96

Hacı 49 0.91

İsa 48 0.89

Durmuş 45 0.83

Bâyezid 41 0.76

Osman 41 0.76

Ramazan 38 0.70

Resul 38 0.70

İshak 37 0.68

Murad 35 0.68

Umur 34 0.63

Veli 32 0.59

Sevindük 29 0.54

Elvan 28 0.52

Emir 27 0.50

Mezid 26 0.48

Mürüvvet 26 0.48

Dursun 25 0.46

Kulfal 24 0.44

Davud 23 0.42

Menteşe 23 0.42

Paşayigid 22 0.41

Yahya 22 0.41

Gaybî 22 0.41

Tursun 22 0.41

Güvendük 19 0.35

Tablodan da takip edilebileceği üzere, 1466’da Kütahya yaya sancağında yaya-yamak nüfusun yaygın olarak 
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kullandıkları isimler arasında Ali başta gelmektedir. Aynı defterde, yaya adı kaynaklı çiftlik adlarında ve mürde kate-
gorisinde kaydedilmiş olan ölmüşler arasında da aynı adın en yaygın isim olarak tespit edilmiş olması, Kütahya yaya 
sancağında sadece önceki nesillerde değil, 1466 yaya neslinde de isim tercihinde önemli bir değişiklik olmadığını gös-
termektedir. Bu da Batı Anadolu bölgesinin önemli bir kesimini oluşturan Kütahya ve çevresindeki çiftliklerde kayıtlı 
bulunan yaya-yamak topluluğunun çocuklarına isim vermede Hz. Ali kültünün ne denli etkin olduğunu göstermesi 
bakımından önemlidir. 

Tahrir defterlerine dayalı kişi adı araştırmalarına konu edilmiş olan bölgelerde karşılaşılan tablo biraz daha fark-
lıdır. Sözgelimi, 1519 ve 1572’de Adana sancağında deftere kayıtlı baba ve oğul adı olarak en çok kullanılan isim 
Mehmed’dir. Ali ikinci sırada gelmektedir25. 1572 tarihli mufassal defter üzerine yapılmış olan bir çalışma, Kozan 
(Sis) sancağında da Ali’nin Mehmed’den sonra ikinci sırada geldiğini göstermektedir26.  

Tablodan da takip edilebileceği üzere, en çok kullanılan ad olan Ali’yi Mustafa (256), Hamza (235), Mehmed 
(235), Yusuf (228), İbrahim (151), Musa (143) ve Ahmed (133) takip etmektedir. Aşağıda ayrıca değinilecek olan Hızır 
ve İlyas adlarından sonra en çok kullanılan isimler arasında Halil (99), Hasan (85), Nasuh (83), Mahmud (78), İsmail 
(70), Süleyman (67), Muhammedi (65), Yakub (63), Ömer (56), Hüseyin (52), Hacı (49), İsa (48), Ramazan (38), Resul 
(38) ve İshak dikkati çekmektedir. Bunlardan, Hz. Peygamber’e izafeten verilen Mustafa, Mehmed, Ahmed ve diğer 
isimlerle birlikte Muhammed isminin kullanılmamış olması, buna mukabil Hz. Muhammed’e ve getirdiği dine inanan 
Muhammed ümmetinden olan anlamına gelen Muhammedî adının bölgede yaya-yamak topluluğu arasında yaygın 
kullanılan isimler arasında yer alması dikkat çekicidir.    

Geçmiş ocak ahfadını ifade eden mürde kayıtlarında en çok kullanılan isimler arasında dikkati çeken Hızır ve 
İlyas, 1466 tarihinde tespit edilmiş olan yaya-yamak nüfusun da en çok kullandığı isimler arasında yer almaktadır.  
Mürde kaydedilenler hariç olmak üzere, yaya-yamak adı olarak Hızır 131, İlyas 122 kişi tarafından kullanılmıştır. Bu 
rakamlara dâhil edilmemiş olan Hızır Bâli gibi birleşik isimler de dikkate alındığında bu sayı daha da artmaktadır. Ay-
rıca, Hızır ve İlyas isimlerinin baba ve oğul adı olarak kullanılmış olduğu örneklere de rastlanmaktadır. Kaytı karyesi 
Dögdüren çiftliğinde27 “Hızır veled-i İlyas”, Yuvaköy’de Yaya Ömer çiftliğinde kayıtlı28 “Hızır veled-i Şeyh İlyas” bu 
kabil isimlendirmelerin iki tipik örneğini oluşturmaktadır. Daha önce de işaret edilmiş olduğu üzere, bu durum Kü-
tahya yaya sancağı dâhilinde kalan bölgede etkin olan ve yer adlarına da yansıyan Hızır-İlyas kültünün kişi adı olarak 
tercihinin yaygınlaşmasının  sonucudur. 

Yaygın kullanılan isimler arasında, Arapça kökenli, çoğu peygamberlerle ilgili dini nitelikli adlar yanında Türkçe 
isimler de önemli bir yer tutmaktadır. Tablodan da takip edilebileceği üzere, 68 yaya-yamak tarafından kullanılmış 
olan İnebegi adı, çiftlik adları ve mürde kayıtlarında da olduğu gibi bunların başında gelmektedir. Esas itibarıyla 
Göktürk kitabelerinde de geçen ve günümüzde Kazakistan’da aynı anlamda kullanıldığı bilinen İne “küçük” anlamına 
gelmektedir29. İnebegi, bunun sıfat olarak kullanılmasıyla oluşan isimlerin başında gelmektedir. Bunun kadar yaygın 
olmamakla birlikte İnegazi, İnehacı, İnehan, İnehoca ve İnesi gibi isimler de dikkat çekmektedir. Ayrıca, İne yerine 
İnecik sıfatının kullanılmasıyla verilen isimlere de rastlanmaktadır. Dere karyesinde Umur çiftliğinde kayıtlı30 “İnecik 
Umur” bunun tipik bir örneğini oluşturmaktadır.

Defterde yer alan isimler incelendiğinde, doğan çocuklarının gelecekte önemli vasıflar kazanarak, önemli mevki-
lerde hizmet etmelerini arzu eden ailelerin, onlara Bey, Paşa, Han gibi isimler vererek, bir bakıma her birinin ismiyle 
müsemma olmalarını temenni etmişlerdir. İsim koyanların arzu ve dileklerinden oluşan bu nevi adlar arasında yaygın 
olan isim gruplarından biri “beg/bey” sıfatıyla ilgili isimlerdir. Doğrudan Begi, Begdik, Beglik, Beglü ve Begmiş 
isimleri yanında, Begtemür, Oruçbegi, Bayrambegi, Derbegi, Derebegi, Erbegi, Yolbegi, Yurtbegi, Asılbegi, Hasbegi, 
Hasunbegi, Barıbegi, Alembegi, Rumbegi, Urumbegi,  Kayabegi, Esenbegi, Yayabegi, Hisarbegi, Sevinçbegi, Yeni-
begi, Göçbegi, Hacıbegi, Kırkbegi, Oğulbegi, Uruzbegi, Türkbegi, Kocabegi, Yaylabegi, Hanbegi, Şambegi, Turbegi, 
Gazibegi, İlbegi, Ağılbegi, Uçbegi, Yarıbegi, Eminbegi ve Kuzubegi bu minval üzere verilmiş olan isimlerin tipik 
örneklerini oluşturmaktadır.

Doğrudan Paşa adıyla anılan az sayıdaki (4) yaya-yamak nüfusa rağmen, deftere Paşa sıfatının da yer aldığı 
birleşik isimle kaydedilmiş olanlar oldukça fazladır. Yukarıda verilen çok kullanılan isimler tablosunda da yer alan 
Paşayigid (22) bunların başında gelmektedir. Ayrıca, Paşahan, Hanpaşa, Oğulpaşa, Rumpaşa, Urumpaşa, Paşacık, 

25 Y.  Kurt, “Adana Sancağında Kişi Adları”, s. 174-175, 178-179. 
26 Y.  Kurt, “Kozan (Sis) Sancağında Kişi Adları”,  s. 182.
27 BOA.TD.3M, s. 301.
28 BOA.TD.3M, s. 75.
29 Yılmaz Kurt, “1525 Tarihinde Adana Sancağında Türkçe Kişi Adları Üzerine”, Bal-Tam Türklük Bilgisi, 2, Prizren Mart 2005, s. 78.
30 BOA.TD.3M, s. 283.
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Canpaşa, Paşabâlî, Âşıkpaşa, Selampaşa, Paşalı, Alipaşa, Paşaali, Akcapaşa, Kutlupaşa, Asılpaşa, Haspaşa, Oruç-
paşa, Şeyhpaşa ve Hacıpaşa söz konusu isim grubunun yaygın örneklerini oluşturmaktadır. Bunlardan Paşabâlî (14) 
ve Canpaşa (8) diğerlerine göre, daha çok kullanılan isimler arasında yer almaktadır. 

Han sıfatının kullanıldığı birleşik isimler arasında Hanbegi ve Hanpaşa yanında, Paşahan, Oruçhan, Aslıhan, 
Muradhan, Oğuzhan, İnehan, Devlethan, Ümidhan, Âdilhan, Paşahan, Derehan, Emirhan, Saruhan, Serhan, Yahşı-
han, Alihan, Turahan, Turhan, Temürhan, Ayhan, Umurhan, Tunaluhan, Oruçhan, Duruthan, Kuşluhan, Beglühan, 
Durduhan, Abdülhan, Kayırhan ve Beglühan gibi adlara rastlanmaktadır.

Türkçe isimlerden bir kısmı da Yaratan Allah ile ilgilidir. Tengrivermiş (10) ve Çalabvermiş (16) bu kabil isim-
lerin en yaygın kullanılanları idi. 

Bazı isimler de doğrudan fiilden türetilmiştir. Doğan çocukla sevinmekten türetilen isimler bu kategoride önemli 
bir yer tutmaktadır. En çok kullanılan isimler arasında yer alan Sevindik (29) bunun en tipik örneğini oluşturmaktadır. 
Bunun yanında, Sevinç gibi daha az kullanılan isimlere de rastlanmaktadır. Keza, doğan çocukla avunmaktan kaynak-
lanan Avunduk da bu çerçevede değerlendirilebilir. Doğan çocuğa duydukları güvenin ifadesi olarak verilen isimler de 
dikkat çekicidir. Güvendik (19) bunların en yaygın kullanılanıdır. Bunun yanında Güvenç (3) gibi daha az kullanılan 
benzer isimlere de tesadüf edilmektedir.

Fiilden türetilen isimlerden bir kısmı da bebek ölümlerinin yaygın olduğu bir dönemde çocuklarının hayatta kal-
ması dilek ve temennisini ifade eden isimlerdir. Bunlardan en yaygın olanları Durmuş (45) ve Dursun’dur(25). Farklı 
imla özellikleri ile yazıldığı için Tursun (22) olarak okunan adın da aynı anlama geldiği göz önünde bulunduruldu-
ğunda, çocuk ölümlerinin yaygın olduğu zamanlarda çocukların yaşaması dileğini ifade eden adların daha yaygın kul-
lanıldığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında, Durut (13), Duran (6), Durak (6) Durası (7), Durayı (4) ve Durdu (3) gibi 
isimlere de sıklıkla tesadüf edilmektedir. Ayrıca, benzer fiillerden türetilen birleşik isimlere de rastlanmaktadır. Dur/
Turbali, Dur/Turali, Durhoca, Durbegi, Durduhan, Duruthan ve Duruthacı bunun yaygın örneklerini oluşturmaktadır.

1466’da Kütahya yaya sancağında kayıtlı yaya-yamak nüfus arasında kullanılan Türkçe adlardan bir kısmı da 
gün ve ay ile ilgilidir. Gün, Günce, Güneri, Gündüz ve Gündoğmuş, güneşle ilgili isimlerdir. Aydoğmuş, Aydoğdu, 
Aydın ve Ayhan ise aydan türetilen isimler olarak dikkati çekmektedir.

Çocuğun doğduğu gün yaşadıkları coşkuyu bayram telakki eden aileler, bunu Bayram adıyla tescil etmek istemiş 
gibi görünmektedirler. Defter kayıtlarına göre, bu kabil isimlerden en yaygın olanı Bayramlu’dur (15). Bunu Bayram-
begi (12) ve Bayramhacı (5) takip etmektedir. Bunun yanında, Bayram, Bayramkoca, Bayramhoca ve Bayramşah gibi 
isimlere de rastlanmaktadır.       

Defterde tespit edilen isimler arasında Konar-göçer hayat tarzı ile ilgili olanlar da dikkat çekmektedir. Bu cümle-
den olarak, Göçbegi, Göçeri, Göçen ve Göçi gibi göçten türetilen adlar yanında, önemli bir kısmı göç yolunda doğan 
çocuklara verilen Yolcu ve Yolbegi gibi isimlerin de tercih edildiği anlaşılmaktadır.  Bunun yanında, konar-göçer hayat 
tarzında önemli bir yer tutan yayla ile ilgili isimlerin de yaygın olduğu görülmektedir. Önemli bir kısmı yaylada doğan 
çocuklara verilmiş olan adlar arasında Yayla en çok kullanılan isimdir. Defter kayıtlarına göre, 8 yaya-yamak tarafın-
dan kullanılan Yayla, 13 isim ile baba adları arasında daha yaygındır. Aynı ada mürde kaydedilmiş olanlar arasında da 
rastlanmaktadır. Daha az kullanılmış olmakla birlikte, aynı kategoride dikkati çeken isimlerden biri de Yaylabegi’dir.

Ziraat ve hayvancılıkla meşgul olan kırsal toplumlarda hayvan adlarından türetilen isimler de çeşitlilik arz etmek-
tedir. İlk yayaların isimleri ile çiftlik adlarına da yansımış olan (5), baba adları arasında da rastlanan Arslan (5) bun-
lardan en yaygın olanıdır. Bunun yanında, yine çiftlik adlarına da yansıyan Kurt da baba adı ve yaya-yamak adı olarak 
kullanılan isimler arasındadır. Keza, aynı zamanda çiftlik ve baba adları arasında da rastlanan Karaca (8) da bu grupta 
yaygın kullanılan isimlerden biridir. Kuş, Kuşlu ve Kuşluhan olarak çiftlik, baba ve oğul adlarına yansıyan kuşdan 
türetilmiş olan isim grubunu da belirtmek gerekir. Defter kayıtlarına göre, çiftlik (4), baba adı (5) ve yaya-yamak (2) 
adına kaynaklık eden kuşlardan biri de Çakırdır. 1466 tarihi itibarıyla Kütahya Yaya Sancağı Beyi olan Doğan Bey de 
dâhil olmak üzere, Doğan ve Şahin de çiftliklerde kayıtlı baba ve yaya-yamak adlarına kaynaklık etmiştir. Hayvancı-
lıkla ilgili olarak ön plana çıkan koyun ve köpekle ilgili adlara da rastlanmaktadır. Baba ve yaya-yamak adları arasında 
tespit edilen Koyun ve Koyuneri isimleri yanında, baba (4) ve oğul (4) adlarında daha yaygın kullanıldığı anlaşılan 
Köpek dikkat çekicidir. Ayrıca, Çoban (5) adının da tercih edilen isimler arasında yer aldığını belirtmek gerekir.          

Defterde kayıtlı bazı adlar da doğan çocuğun fiziki özelliklerine izafeten verilmiş olan isimlerdir. Kara, Ka-
raca, Karaman, Saru, Sarubeg, Saruca, Saruhan ve Gökce bu kategoride renkle ilgili olarak kullanılan isimlerdir. 
Bununla birlikte, renk başta olmak üzere, yaya-yamak nüfusun fiziki özellikleri ile ilgili isimlerin daha çok lakap 
olarak kullanılmış olduğunu, bir kısmının da lakaptan isim haline getirilerek kullanılmış olduğunu belirtmek gerekir. 
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Kara, Karamanlu, Arap, Ala, Alaca, Gök, Saru, Saruca. Kızıl, Kızılca, Gökce, İnce, İri ve İrice bunun tipik örneklerini 
oluşturmaktadır. Ayrıca, lakap olarak renk kaynaklı olanlar dışında dikkati çeken isimler de bulunmaktadır. Karnıtok, 
Doymuş, Dillü, Kemter, Kuru, Köse ve Hop bunlardan bazılarıdır. 

SONUÇ     

Bildirinin sınırlarını aşmamak için ayrıntıya girilmemiş olan çalışmada, daha çok Osmanlı dönemi onomastik ça-
lışmalarının tarihi kaynaklarından biri olan ve yukarıda işaret edilmiş olan çalışmalarla yeterince ilgi uyandıran tahrir 
defterleri yanında ayrı bir kategori oluşturan “piyade tahrir defterlerine” dikkat çekmek istedik. 

Başlangıçta insan kaynağını Türk köylüleri ile Yörüklerin oluşturduğu, ancak zamanla başka unsurların da dahil 
olduğu yaya teşkilatına bağlı çiftliklerin sancak düzeyinde tahriri sonucunda tanzim edilmiş olan yaya tahrir defterleri, 
sadece ait olduğu tarihte tespit edilen yaya-yamak nüfus değil, aynı zamanda, diğer tahrir defterlerinde de mevcut olan 
baba adlarından da öte, “mürde” kaydelmiş olan geçmiş ocak ahfadının taşıdığı isimleri ihtiva etmesi bakımından da 
önemlidir. Ayrıca, genellikle ilk yayasının ismiyle anılan çiftlik adlarından hareketle eski yaya neslinin kullandıkları 
isimlerin tespiti bakımından da kıymetlidir.

Sonuç olarak, Osmanlı kişi adları üzerine yapılacak çalışmalarda bu ve benzeri özellikleriyle dikkati çeken, XV. 
asrın ikinci yarısı ile XVI. yüzyıla ait çok sayıda örneği ile piyade tahrir defterleri de dikkate alınmalı ve ciddi bir 
veri tabanı olarak yararlanılmalıdır. Önemli sayıda isim çeşitliliğini ve zenginliğini bünyesinde barındıran 1466 tarihli 
Kütahya yaya tahrir defteri bunun gereğini açık bir biçimde göstermektedir.

Kişi adı kaynaklı çiftlik adları, geçmiş ocak ahfadına işaret eden mürde kayıtları ve yaya-yamak adlarının tespit 
edilerek değerlendirilmiş olduğu bildiride Ali adının en çok kullanılan isim olduğu sonucuna varılmıştır. Bunu takip 
eden Mustafa ve Mehmet gibi isimlerin yanında, İnebegi gibi Türkçe isimlerin de yaygın olarak kullanıldığı, asıl isim 
çeşitliliği ve zenginliğinin de bu isimlerle elde edildiği anlaşılmıştır.     

Farklı birimlere ait defterlerin birer veri tabanı haline getirilip sorgulanmasıyla elde edilen sonuçların, bir araya 
getirildiğinde, bütünü ortaya koyabilmesi için, tarihi kaynak olarak kullanılan bu tür defterlere dayalı tespit ve değer-
lendirmelerde, hassasiyetle geliştirilmesi gereken ortak bir metot uygulanmalıdır. 

Kullanılan isimlerin aynı zamanda etnik ve bölgesel özellikler yanında kültürle ve zamanla yaşanan değişimle 
doğrudan ilişkili olması gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, antroponimik veri tabanı olma özelliğine sahip olan 
bu tür kaynakların kıymeti daha iyi anlaşılmaktadır.

ÖZET

Tarih boyu devletler mülkiyet noktasında vatandaşlarıyla olan ilişkilerini düzenlerken onların sahip oldukları 
veya kendi kayıt sistemi altında tescil ettikleri belgeleri dikkate almaktaydı. Araştırma döneminde Trabzon’un bağlı 
olduğu Osmanlılar açısından da benzer uygulamalar söz konusuydu. Bu belgeler kişinin mülk edinebilme, onu miras 
bırakma veya mülkünden feragat etme yollarını da izah ediyordu. Bir nevi devletin sahip olduğu mülk yanında özel 
mülkiyetin de kanıtlarını gösteriyordu. Hukuki açıdan devletin en önemli kayıtları arasında yer alan kadı sicilleri de 
bu yapıyı güçlendirecek birçok belgeyi içermektedir. Bu husus zaman içerisinde devletin mülk edinebilme kuralları 
üzerindeki değişikliklerle de birlikte uygulama bulmuştur. Haliyle bu değişiklikler kendi içerisinde farklı hukuki ka-
idelerin ortaya çıkmasına zemin hazırlasa da farklı belge türlerinin de gelişimine yol açtı. Durumun taşra üzerinden 
takip edilebilmesi kuşkusuz mülkiyetle alakalı kayıtlar yanında devletin içerisindeki değişikliklerin ön plana çıktığı 
dönemleri de hassas hale getirmiştir.

Tarih aralığının tespitinde devletin 18. yüzyıldaki yenileşme hareketleri ve bunların toplumsal yapı üzerindeki et-
kileri sonucu ortaya çıkan değişikliklerin bu dönemde oldukça fazla oluşu etkili olmuştur. Gerek askeri sistem gerekse 
toprak tasarrufu üzerindeki uygulamalara paralel olarak ayanlık gibi farklı sosyo-ekonomik zümrelerin de doğuşu bu 
yüzyılda devletin mülkiyet dengelerini zorlamıştır. Bu minvalde irdelenen tarih aralığında Anadolu’nun önemli liman 
kentlerinden biri olan Trabzon’daki kadı sicillerinde karşılaştığımız mülkiyetle ilgili kayıtlardan örnekler verilecektir. 
Ayrıca bunların hangi kayıtlar altında kadı sicillerine yansıdığı da irdelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlılar, Mülkiyet, Trabzon, Kadı Sicilleri

ABSTRACT 

During the historical span, while states regulating their relations towards their citizens prefer to use their own 
registers and if this not possible the documents citizens had also could be used respectively. In this research it has been 
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seen that, same thing happened in Ottoman period Trabzon. State documents are mostly on property ownership and 
inheritance and renunciation. The documents shed light on the state properties and private properties. In judicial as-
pect, Kadı registers are the most important sate entries and they consist of numerous documents regarding said issues. 
The change of rules on property ownership also could be tracked by that documents. The changes by time paved the 
way of differentiated judicial rules moreover, the changes also contributed emergence of different document types. 
This case, allow us to track the changes regarding property ownership and also meanwhile they assist us to track the 
changes in the state structure. 

To determine historical period for the study, the social movements and reorganization developments during the 
18th century has been considered. In parallel to state regulations both on militaristic and land systems, land lords and 
other socio-economic developments forced the state to transform. In this subject, Trabzon which was the one of the 
important port cities of Anatolia, Kadı registers and entries could shed light on all above said issues. It is also crucial 
to bring out how much those changes were inserted into Kadı registers.

Key Words: Ottomans, Property Ownership, Trabzon, Kadı Regirters
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YAZMA ESERLERDE HAT SAN’ATI
1Uğur DERMAN*

İslâm medeniyetinin önce göze, sonra gönüle hitab eden san’atlarından biri sayılan hüsn-i hat, yazma kitabların 
varlık sebebidir. Bu gibi eserlerin en mûteber ve mûtenâsı, şüphesiz ki Kur’ân-ı Kerîm’in kitab hâlindeki şekli olan 
Mushaflardır. Ömürlerini Mushaf yazmağa adamış niçe hattatımız vardır.

Bir başka zümre de, matbaanın Osmanlı’ya gelişinden önce –ve hattâ sonra- istenilen eserlerin yeni nüshalarını 
kısa zamanda istinsâh edip çoğaltan kimselerdir ki, bunlara nâsih/nessâh adı verilir (Tarihimizde kâtib kelimesinin 
hem hattatlar, hem de nâsih ve nessâhlar için kullanıldığı görülmektedir). Böyle yazmalarda san’at gâyesinden ziyâ-
de, kitabın okunaklı olması şartı ön planda tutulur.

Mushafların yazımında kûfiden sonra, önceleri muhakkak, reyhânî ve nesih hat nevileri tercih edilirken, Osmanlı-
lar Kur’ân için nesih hattını benimsemişlerdir. Mushaf dışındaki yazmalarda nesih, harekesiz yazılan Türkçe eserlerde 
ise (meselâ şâir dîvânları) hurde ta’lîk yaygındır. Kitaba metin hâricinde yapılacak ilâveler için ince nesih veya rıkā’ 
hatları asıl metinden farklı olmayı temin eder.

Murakkaa denilen yazı albümlerinde sülüs-nesih kıt’alar beraberce yer aldığı gibi, yalnız ta’lîk hattı da beğe-
nilerek kullanılmıştır. Uzaktan okunabilecek kadar iri, büyük olan celî sülüs, celî ta’lîk gibi yazılar ancak levha ve 
kitâbelerde kullanıldığından konumuz dışında kalmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kâtib, hattat, kûfi, aklâm-ı sitte, Divân-ı Hümâyun
Bu tebliğimde, tarih boyunca yazma eserler üzerinden hat san’atını değerlendirmeğe çalışacağım. Bilirsiniz  ya, 

her kitabın yazısı güzel değildir, okunabilir olması yeterli sayılır. Lâkin san’at gösterilmeğe kalkıldığında o zaman 
birtakım kaidelere uyulur. Hele bir üstâdın tâlimiyle yetişen hat san’atkârlarının verdiği eserler baş tâcı edilir.

Şimdi ben İslâmın zuhurundan bu yana, hattın gelişmesini ana hatlarıyla gözler önüne sermeğe çalışacağım. Şunu 
önceden belirtmeliyim ki, hüsn-i hat Kitâbullah’ın en güzel şekilde yazılma gayretinden doğmuştur ve bu, asırlar boyu 
aynı hâl üzere sürmektedir.

Arab asıllı harflerin İslâm öncesindeki çıkış noktası nabatî yazısıdır. Asr-ı saadet’de Hicaz yarımadasında kul-
lanılan yazılar iki nevîdir. Birisi sert ve köşeli karaktere sahiptir ki, ilerde bu yazının Şam ve Kûfe şehirlerinde fazla 
işlenmiş olmasından dolayı kûfi adıyla anılacak ve Kur’ân-ı Kerîm kitâbetine tahsis edilecektir.

İslâmiyetin yayılmasıyla doğu yönündeki ülkelerde kullanılan farklı kûfiye meşrık kûfisi denilmiş (meşrık, gü-
neşin doğduğu yer demektir), batı yönünde (İspanya, Fas…) başkalaşırken yuvarlak bir karakter kazanan kûfiye de 
magrib kûfisi veya mağribî denilmişdir (magrib, güneşin battığı yerdir).  Kûfi batıya giderken Tunus’un Kayravan 
şehrinde kalın/ince bir karakter kazanıyor ki, buna da kayravan kûfisi adı verilmiş, fakat fazla yayılmamıştır.

Az önce İslâmın zuhuru sırasında iki çeşid yazının varlığını belirtmiştim. Kûfinin doğduğu sert karakterli yazıdan 
başka bir de yumuşak ve yuvarlak karakterli yazıdan bahsedebiliriz (Hz. Peygamber’in zamanımıza gelen mektubla-
rında görülen, işte bu yazıdır). Emevîlerden (660-750) sonraki Abbasîler (750-1258) devrinde, bu ikinci yazıdan altı 
cins hat doğmuş ve sülüs, nesih, muhakkak, reyhânî, tevkî’,rıkaa isimli bu yazılar aklam-ı sitte adıyla anılır olmuş-
lardır. Bağdad’da yetişen İbn Mukle (ö.940) İbnü’l-Bevvab (ö.1022), İbnü’l-Hâzin (ö.1124) gibi üstâdlardan sonra 
Yâkutü’l Musta’sımî (ö.1298) bu yazılara – Osmanlı öncesi- son şeklini vermiştir. 

Kuruluşundan itibaren hat san’atına ilgi gösteren Osmanlılar da Yâkut yolunu benimsemişler, hususiyle Edirne 

*1 Prof. h.c., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, ugurderman@hotmail.com
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ve Amasya şehirleri bu konuda başı çekmişlerdir. Ancak Istanbul’un 1453’deki fethinden sonra, Amasya’da yetişip 
de bu şehre yerleşen hat dehamız Şeyh Hamdullah (1429-1520), Sultan II.Bayezid’ın (saltanatı:1481-1512) teşvîkıyle 
, Yâkut’un eserleri üzerinde araştırmalarda bulunup ortaya yeni bir tavır çıkarmıştır ki, bu tavır bütün Osmanlı top-
raklarına yayılmıştır. Yazma kitapların hazırlanmasında bu tarihden sonra en ziyâde nesih  hattının revac bulduğunu 
belirtmeliyim. Arabça’da kıraata yardımcı olan hareke işaretleri de nesih yazısına güzellik katmıştır. Bu hat nev’in-
den –Mushaf yazılmasında tercih edilişinden dolayı- Osmanlılarda “Kur’ân-ı Kerîm’in hâdimi (hizmetkârı)” vasfıyla 
bahsedilir.

Aklâm-ı sitte arasında sayılan rıkaa hattı daha ziyâde icâzetnâmelerin yazılmasında kullanıldığı için hatt-ı icâze 
ismiyle de tanınır. Rıkaa ve onun iri şekli olan tevkî’ hattı –Fatih devri sonlarına kadar- Osmanlı resmî yazışmalarında 
tercih edilen iki yazı nev’idir.Tevkî’ hattı, İran sahasındaki mahalli yazılardan da tesir alarak farklı bir kılığa bürünmüş 
ve buna kadîm ta’lîk  denilmiş; anılan yazı İran’da bulunan İslâm ülkelerindeki resmî yazışmalara tahsis olunmuştur. 
Fatih’in 1472’de Akkoyunlularla yaptığı Otlukbeli savaşında galip gelerek Uzun Hasan’ın sarayındaki san’atkârları 
Istanbul’a getirmesiyle kadîm ta’lîk de Istanbul’a taşınmış ve burada kullanılmakta olan tevkî’ hattına tesiriyle dîvânî 
hattı Osmanlı karakteriyle ortaya çıkmıştır. Bunun kırma şekli resmî işlerde de sıkça kullanılmıştır.

Dîvânî hattının iri kalemle ve harekeli olarak bir kanal hâlinde yazılmasıyla, celî dîvânî XVI. yüzyılda bütün haş-
metiyle ortaya çıkmıştır. Resmî yazışmaların üstünde yer alması gerekli olan tuğra da devrin padişahı adına çekilen 
bir amblemdir ki, Osmanlı Devleti’ni temsil eder; en eskisi Orhan Gazi’ye ait (1324) olan tuğra’da devrin padişahının 
ve babasının adıyla, kendisinin muzaffer olması duası yer alır.

İran’daki kadîm ta’lîk hattı külfetli bir yazı olduğu için bunu nesh eden, yâni hükmünü kaldıran yeni bir yazı 
nev’i olarak nesh-ta’lîk  bulunmuştur. Zamanla ismi nesta’lîk’e dönen bu yazıyı Osmanlılar da Fatih devrinden iti-
baren ta’lîk adıyla kullanmağa başlamışlardır. Türkçe imlası da Farsça gibi harekesiz olarak yazıldığı için Osmanlı 
Türkçesine münasib düşmüş; hurde (ince) şekli Bâb-ı Fetvâ da şer’î ve kazaî hükümler için kullanıldığı gibi, şâir 
dîvanlarının da tercih edilen yazısı olmuştur.

Osmanlı Devleti’nde mâliye ve tapu kayıtları için kullanılan siyâkat hattının san’at yazısı olmak gibi bir tarafı 
olmayıp âdetâ şifreli vasfı vardır, bu gibi kayıtlara herkesin vâkıf olmasını önlemek için tercih edilir; dîvan rakamları 
da böyledir. Günlük yazı olarak kullanılan rık’a hattı da san’at yazıları arasında sayılmaz. Çok sür’atli yazılabilen 
Bâbıâli rık’asından başka, daha ağır ve kaideli yazılan İzzet Efendi rık’ası  sayılabilir.

Aklâm-ı sitte’nin bir yazı albümü gibi uygulandığı murakkaalarda bu altı cins hat, san’at niteliğiyle kamış ka-
lemden çıkar. Uzaktan okunabilmesi için ağzı geniş kalemle yazılan celî sülüs ve celî ta’lîk hatlarıyla levhalar, cami 
yazıları ve bilhassa binalar üzerine konulan kitâbeler dikkati çeker.

İlerleyen asırlarda Hâfız Osman (1642-1698), Mustafa Râkım (1758-1826) gibi dehâlarla sülüs ve celîsi, 
Yesârîzâde Mustafa İzzet (ö.1849) gibi bir üstâd ile celî ta’lîk hattı Osmanlılarda son mertebesine vararak XX. yüzyıla 
erişmiştir. Dîvânî ve celî dîvânî hatları kullanılarak yazılan ve tuğrayla bezenen ferman, berat, menşur gibi resmî 
yazılar da bir hüsn-i hat eseri kadar beğenilir ve kıymet ifâde ederler.
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SLAVIC MANUSCRIPTS IN THE OTTOMAN PERIOD

1 Violeta MARTINOVSKA*

Archeographic collections in the world are the treasure of the specific institution, the specific state, but are also 
the literary-cultural and historical wealth of the world. In the National and University Collection St. Kliment Ohridski 
of Skopje there are 4,000 original manuscripts in the Oriental collection, written in Arabic, Persian and Turkish. The 
oldest manuscript is from the 12th century. With the research activity of V. Moshin and during his stay in Macedonia, 
a systematic study of Slavic manuscripts begins. The research was conducted in churches and monasteries in Mace-
donia. Some were purchased from private owners, and some of the manuscripts were a gift from personal owners. 
Research actions continue. The manuscripts in the Archaeological collection are kept in a certain depot, in which tem-
perature and humidity are measured daily. With the field research and follow-up of the existing manuscripts begins the 
formation of the Archaeological collection in the National and University Library “St. Kliment Ohridski “ - Skopje. 

The Archaeographic collection contains about 270 original Slavic manuscripts from the 13th-19th centuries. The 
oldest is a fragment of the Lenten Triod of the second half of the 13th century, written on parchment. There is only one 
sheet saved. From the back it is hard to read. The text refers to the Old Testament character Solomon. Saved manusc-
ripts from the older period are: the Four Gospels of Vrutok dating from 13 and 14 century (D.P. Ms 1), a fragment of 
the Four Gospels from the first quarter of the 14th century (Ms 72), the Kratovo Four Gospels from mid-14th century 
(Ms 20), the Zletovo Four Gospels parchment sheets from the 14th century (Ms 184), the Four Gospels of Bencevo 
with miniatures from the first half of the 14th century (Ms 167), the Four Gospels from the last quarter of the 14th 
century (Ms 212), etc.

The descriptions of the manuscripts are presented according to the following criteria: paper, dimensions, number 
of sheets, script, redaction, watermarks, ornaments, cover, content, records, note. The manuscripts were written on 
parchment and paper. This handwritten treasure is open to study from various aspects of interests.

Most of the manuscripts are fragmented. Dimensions are different. It depended on the material condition of the 
monastery or scriptorium, the writer, or the purpose of the manuscript. Certain manuscripts were to be ordered by a 
dignitary. These are richly illuminated manuscripts. The script can be in different columns. The number of rows is 
different depending on the writer and the format of the manuscript. Sometimes a handwriting was written by more 
writers who seldom signed it. Hence, today’s challenging confrontation with their identification. Therefore, most of 
the authors, writers of the manuscripts, are anonymous.

The ornamentation may have a floral, zoomorphic, and geometric style. Flags and braids are often encountered. 
Watermarks have different symbols. Often, one part of them can not be recognized or visible. They can be: initials, sy-
mbols, etc. The cover is usually made of leather and boards. The leather can be ornamented with different symbols. In 
many cases it is damaged. The content is different. Almost all mediaeval literary genres are present. Apart from cano-
nical books, apocryphal texts were also written. They reflect the creativity of the writers, the leisurely period of writing 
texts. The entries are valuable information about historical events, sociological references, comparative analyses, etc.

The analysis of the manuscripts from the Archeographic collection in the National and University Library “St. 
Kliment Ohridski “ showed that the most present are the anthologies. The collections are mixed in content.

 In relation to ornamentation there are illuminations, initial letters and modest drawings. What is particularly 

*1 Prof. Ph.D. Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Republic of Macedonia St. Kliment Ohridski Faculty of Pedagogy - Skopje e-mail:-
vikimmk@yahoo.com
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interesting and rare is the presence of insolubility of the ink used in the manuscripts. An attempt was made to dissolve 
the ink in the 14th-century manuscript, but the ink remained insoluble. Plant based, it proves its longevity. It all points 
to the indisputable richness of the literary-historical, cultural, economic, and political life in the past periods.

Comparison with oriental manuscripts suggests that certain miniatures have influence from large schools. The 
influential Illuminator Constantinople School had quite an impact on the handwritten heritage of the later period. In 
this way, a cultural exchange of tradition and culture took place. And that is the treasure of the world. Handicraft is a 
treasure of every country and every nation. This pride in a wider context is the world’s literary treasure.

The attached facsimiles are from the Four Gospels of Vrutok of the 14th century, written on parchment.

ABSTRACT

Archeographic collections in the world are the treasure of the specific institution and state, but are also the liter-
ary-cultural and historical treasure of the world. In the National and University Library “St. Kliment Ohridski “ - Sko-
pje there are 4,000 original manuscripts in the Oriental collection, written in Arabic, Persian and Turkish. The oldest 
manuscript is from the 12th century. The Archaeographic collection contains about 270 original Slavic manuscripts 
from the 13th-19th centuries. The oldest is a fragment of the Lenten Triod of the second half of the 13th century, 
written on parchment. The descriptions of the manuscripts are presented according to the following criteria: paper, di-
mensions, number of sheets, script, redaction, watermarks, ornaments, cover, content, records, note. The manuscripts 
were written on parchment and paper. This handwritten treasure is open to study from various aspects of interests.

Key Words: Manuscripts, Archeographic Collection, Parchment, Ottoman Period
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İSRAİL DEVLET ARŞİVİ’NDE OSMANLI MİRASI

Yasemin AVCI*

GİRİŞ

Osmanlı kültürünün ve tarihi mirasının en önemli yapıtaşı olan arşivler, sadece Osmanlı tarihçileri için değil, 
çeşitli disiplinlerden gelen pek çok araştırmacının ilgisini çekmektedir. Özellikle daha önce Osmanlı hâkimiyetinde 
yaşayıp bugün bağımsız olan ülkeler kendi geçmişlerini buradan tanımlamakta, siyasi, hukuki, sosyal ve kültürel kim-
liklerini bulmak, tarihsel birikimlerini anlamak için Osmanlı arşivlerine başvurmaktadır. Bilindiği üzere bu ülkelerden 
biri de günümüzde Ortadoğu’nun en nazik bölgesini içine alan İsrail’dir. 1517 ile 1917 yılları arasında tam dört asır 
boyunca Osmanlı devleti tarafından yönetilmiş olan bu bölge, günümüzde dahi Osmanlı döneminin hukuki, idari, 
sosyal, ekonomik hatta mimari izlerini taşır. Bu ise, bölgenin tarihini doğru biçimde analiz edebilmek için Osmanlı 
arşiv kayıtlarına birinci derecede önem yükler. 

Hiç kuşkusuz bölgenin tarihi ile ilgili en önemli arşiv kaynakları Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde bulunmaktadır. 
Bu sebeple bölgenin tarihine ilişkin her tür akademik çalışma ve uluslararası düzeyde yürütülen projeler1 için temel 
araştırma merkezi burasıdır. Öte yandan daha önce Osmanlı devleti tarafından yönetilmiş olan bölgelerde bulunan ve 
günümüze kalabilen bazı kayıtların özellikle yerel tarih çalışmaları için büyük değer taşıyabileceğini de belirtmek ge-
rekir. Zira bilindiği üzere, özellikle 19. yüzyıl konu edinildiğinde Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki kayıtların önemli 
bir çoğunluğu merkez bürokrasisinin yazışmalarından oluşmakta, dolayısıyla yerel tarih konuları için bu kayıtlar 
üzerinden çalışarak verimli analizlere ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Özellikle, yerel idare, bölgesel ku-
rumlar, yerel politika, kent ileri gelenleri, kent toplumu, kamusal yaşam ve benzeri konular için Osmanlı Arşivi’ndeki 
kayıtların incelenmesiyle doyurucu bulgular elde etmek zorlu bir süreci gerektirmektedir. Buna karşın, 19. yüzyıl 
boyunca gelişerek hiyerarşik ve düzenli bir bürokratik mekanizma haline gelen yerel yönetim ve bu yönetimi oluş-
turan irili ufaklı birçok kurumun varlığı günümüze birçok arşiv malzemesinin ulaşmasını sağlamıştır. Konu edinilen 
bölgenin belediyelerine2, idari meclislerine, şer’i ve nizamiye mahkemelerine ait kayıtlar, yerel yönetimde görev yap-
mış bürokratların özel koleksiyonları, komisyon raporları, keza nüfuz sayımları, arazi ve tapu kayıtları gibi pek çok 
örnekten bahsedilebilir. Bu kayıtların Osmanlı hâkimiyetinde bulunmuş bölgelerin tarihine, özellikle sosyo-ekonomik 
koşullarına dair merkez bürokrasisinin yazışmalarından çok daha ayrıntılı bilgiler ortaya koyacağı açıktır. 

Bu çalışmada, yukarıda sözü edinilen yerel tarih kaynaklarına iyi birer örnek teşkil eden, özellikle 19. yüzyıl 

* Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, e-mail: yaseminavci@gmail.com
1 Bu hususta verilebilecek en dikkat çekici örneklerden biri; 2012-2018 yılları arasında European Research Center (ERC) tarafından destekle-

nerek, çeşitli ülkelerden kalabalık bir proje ekibi tarafından yürütülen Opening Jerusalem Archives: for a Connected History of ‘Citadinité’ 
in the Holy City (Kutsal Kentte Ortak Kent Kimliğinin Tarihi İçin Kudüs Arşivlerini Açmak) başlıklı projedir. (https://openjlem.hypotheses.
org). Projenin temel amacı, 1840 ile 1940 yılları arasında Kudüs’ün yüzyıllık tarihi ile ilgili mevcut kurumsal ve özel arşivlerin saptanması, 
bu arşivlerin kapsamlı ve sistematik bir biçimde içeriklerinin kataloglanması ve bu içeriğin web tabanlı olarak birbirine bağlanabilen veri 
kümelerine dönüştürmesidir. Projede dünyanın çeşitli ülkelerinde dağınık bulunan, Kudüs tarihiyle ilgili bilinen ve bilinmeyen arşiv koleksi-
yonlarının içerik tanımlarına ulaşmak ve bu içerikleri birbiriyle çakıştırarak ileri düzeyde analizlere imkan tanınmak istenmiştir. Bu amaçla, 
proje ekibi tarafından, başta İstanbul ve Kudüs olmak üzere, Londra, Genova, Amman, Nantes, Berlin, Moskova, Washington, Roma, Madrid 
gibi pek çok şehirde bulunan özel ve kamusal arşiv koleksiyonları taranmış, birbirine bağlı bir veri tabanı oluşturmaya yönelik olarak tespit 
edilen malzeme için arşiv klavuzları hazırlanmış veya mevcut klavuzlar güncellenmiştir. Proje çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğü en 
önemli arşiv merkezinin ise, İstanbul’daki Başbakanlık Osmanlı Arşivi olduğunu belirtmek gerekir. Öyle ki Osmanlı arşiv kayıtları, proje 
çerçevesinde saptanan malzemenin çok önemli bir bölümünü oluşturmakta, projenin veri tabanının yaklaşık dörtte üçüne tekabül etmektedir.

2 Bu çalışmada İsrail Devlet Arşivi’ndeki kayıtlar ele alındığından, Kudüs belediyesine ait zabıt defterleri konu edinilmemiştir. Günümüzde 
İsrail Kudüs Belediyesi Arşivi’nde bulunan, Kudüs tarihi hakkında son derece önemli bir bilgi kaynağı olan bu defterler hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz. Yasemin Avcı-Vincent Lemire-Falestine Naili, “Publishing Jerusalem’s Ottoman Municipal Archives, 1892-1917: A Turning 
Point for the City’s Historiography”, Jerusalem Quarterly, 60 (2014), 110-119.
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Osmanlı Kudüs’ü söz konusu olduğunda, hatta genel Osmanlı tarihi için dahi önem arz eden, bugün İsrail Devlet 
Arşivi’nde3 bulunan bazı arşiv kayıtları konu edinilecek ve genel hatlarıyla tanımlanacaktır. 

8. Ali Ekrem Bey Koleksiyonu 

İsrail Devlet Arşivi’nde yer alan, Osmanlı Kudüs’ünün 20. yüzyıl başlarındaki politik durumu için oldukça 
önemli bulgular içeren arşiv kaynaklarından biri, 1906-1908 yılları arasında Kudüs Mutasarrıflığı görevinde bulunan, 
Ali Ekrem Bey’in bıraktığı koleksiyondur. 

1867 yılında İstanbul’da doğan Ali Ekrem Bey (Bolayır), ünlü edebiyatçı, düşün adamı ve gazeteci Namık Ke-
mal’in oğludur. Farsça, Arapça ve Fransızca bilen Ali Ekrem Bey, babasının ölümünden kısa bir süre sonra Mabeyn 
Kâtipliğine atanmıştır. Burada 18 yıl çalışan Ali Ekrem Bey, 1906 yılının Aralık ayında Kudüs’e mutasarrıf olarak 
atanmış, II. Meşrutiyet’in ilanından bir süre sonra ise Beyrut’a vali olarak gönderilmiştir. Beyrut’taki karışıklık yüzün-
den buradaki görevi ancak bir kaç gün sürmüştür. Bundan sonra Cezâyir-i Bahr–i Sefid Valisi olarak çalışmıştır. 1912 
yılında adaların Yunanistan tarafından işgaliyle valilik görevi sona eren Ali Ekrem Bey, 1937 yılındaki ölümüne kadar 
her hangi bir idarî hizmette bulunmamış, Galatasaray Sultanisi ve Dar’ül-Fünûn’da edebiyat hocalığı yapmıştır4.

 Resim 1. Kudüs Mutasarrıfı Ali Ekrem Bey ve Bir Bedevi

İsrail Devlet Arşivi’nde bulunan Ali Ekrem Bey Koleksiyonu, 320 dosya içinde yaklaşık 1200 belgeden oluş-
maktadır. Koleksiyonda önceki mutasarrıflardan kalma bazı evrakın yanında, Ali Ekrem Bey tarafından yazılan şahsi 
mektuplar, resmi yazılar, ayrıntılı raporlar ve telgrafların müsveddeleri bulunmaktadır. Elbette bu evrakın asılları 
adresine gönderilmiştir. Ayrıca, merkezî hükümet yetkilileri tarafından Kudüs Mutasarrıflığına yazılan pek çok tali-

3 İsrail Devlet Arşivi’nin internet sitesi için bkz. http://www.archives.gov.il/en/
4 Ali Ekrem Bey’in biyografisi hakkında bkz. Âlim Gür, “Ali Ekrem Bolayır Biyografisine Katkılar”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-

titüsü Dergisi, 11 (1996), 353-381. Ayrıca Ali Ekrem Bey’in Kudüs Mutasarrıflığı yıllarına dair ilginç bir eser bizzat kızı tarafından kaleme 
alınmıştır. Bkz. Selma Ekrem, Peçeye İsyan: Namık Kemal’in Torununun Anıları, Çev., Gül Çağalı Güven, Anahtar Kitaplar Yayınevi, İstan-
bul 1998.
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mat ile Ekrem Bey’in kendisine bağlı kaza kaymakamlarına ve diğer idarî birimlere gönderdiği tahrir suretleri veya 
buralardan mutasarrıflığa gönderilen çeşitli yazılar da koleksiyonun önemli parçalarıdır.

Resim 2: Kudüs Mutasarrıfı Ali Ekrem Bey Tarafından Maliye Nezareti’ne Yazılan Bir Tahrir5 

Çok çeşitli konulara ışık tutan belgeler içinden, özellikle Ekrem Bey’in Avrupa devletlerinin Kudüs ve çevresin-
deki siyasî nüfuz mücadeleleri ve bu yoldaki faaliyetleri hakkında merkeze gönderdiği tahrirler ile Yahudi göçü ve 
bu göçün sosyo-ekonomik sonuçları hakkında uzun araştırmalarla yazıldığı anlaşılan ayrıntılı raporlar oldukça dikkat 
çekicidir. Bilindiği üzere, Osmanlı devleti, 1880’li yıllardan itibaren bölgeye Avrupa ülkelerinden yönelen Yahudi 
göçünü engellemek için bazı tedbirler almıştır6. Zira bu göçler yoluyla yabancı uyruklu cemaatlerin nüfusunun artması 
Avrupa devletlerinin müdahalelerini arttırabilir, bölgede daha çok hak talep etmelerine yol açabilir, özellikle Siyonist 
hareketin örgütlü yapısı nedeniyle yeni bir problem olarak Yahudi milliyetçiliğini gündeme getirebilirdi. Bunun böl-
gedeki Müslüman nüfusun tepkisine yol açacağı ve toplumsal huzuru bozacağı açıktı. Osmanlı hükümetinin her türlü 
önlemi almaya çalışmasına rağmen Filistin’e yönelen Yahudi göçü bir türlü engellenemedi. Bunun pek çok sebebi 
vardı, ancak Avrupa devletlerinin uyruklarını himaye etmek konusunda konsolosları aracılığıyla yaptığı müdahaleler 
bunların arasında en belirgin olanıydı. Kudüs Mutasarrıfı Ali Ekrem Bey bu müdahaleleri oldukça çarpıcı bir şekilde 
şöyle anlatır; 

“[…] konsoloslarla husûsî müsâhabât arasında Hıristiyanlığın museviliğe olan gayz 
ve hiddeti sâikasıyla ‘pis yahudi’ ta’bir-i tahkir-âmizden kurtulamayan bir Yahûdi en ufak 
bir muâmele-i resmiyede hatta ta’biyyet mes’elesi mevzû-i bahs bile değil iken ‘devlet-i 
mufahhama-i metbûam tebasından’ kaydıyla teşrîf ve ilâ edilmektedir […]”7

5 İsrail Devlet Arşivi (bundan sonra İ.D.A. kısaltmasıyla), Ali Ekrem Bey Koleksiyonu, 83-58, 7 Teşrîn-i sâni 1323 / 20 Kasım 1907
6 Osmanlı hükümeti Yahudilerin Filistin’e yerleşmesini yasaklayan ilk talimatı 1884 yılında çıkardı. 6 Nisan 1884 tarihinde Şurây-ı Devlet ve 

Meclis-i Vukelâ kararıyla yayınlanan talimat doğrultusunda, ziyaret maksadıyla Filistin’e gelen Yahudilerin bir aydan fazla ikamet etmelerinin 
yasaklandığını bildirildi. Ancak Avrupalı devletlerin bu yasağı kabul etmek istememeleri ve yaptıkları diplomatik baskılar neticesinde, Yahudi 
iskânını yasaklayan bu emir bir kaç kez gözden geçirilerek değişikliğe uğradı. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Yasemin Avcı, Değişim Sürecinde Bir 
Osmanlı Kenti: Kudüs (1890-1914), Phoenix Yayınevi, Ankara, 2004. 

7 İ.D.A., Ali Ekrem Bey Koleksiyonu, 83/21, tarihsiz.
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Ali Ekrem Bey’e ait şahsi mektuplar, en az bölge tarihine ışık tutan kayıtlar kadar ilginçtir. Zira bu mektuplar, 
bir sancak yöneticisinin merkeze yakın çevrelerle sürdürdüğü kişisel bağların konumunu muhafaza edebilmesi için ne 
derece önemli olduğunu gösterir. Akrabalarından ve arkadaşlarından gelen mektuplarda, bir yandan düşmanlarının Ali 
Ekrem Bey’in aleyhinde nasıl hareket ettikleri anlatılırken, diğer taraftan sadık hizmetlerinin merkezde de bilindiği, 
Sultan’ın gözünde yüksek bir mertebeye sahip olduğunun teminatı vardır. Ali Ekrem Bey bir yönetici olarak gerçek-
leştirdiği icraatlarının merkez tarafından da onaylandığını bilmek ihtiyacı içindedir. Bu mektupların yazılış üslubu 
incelendiğinde bu ihtiyacın ne derece kuvvetli olduğu kolayca anlaşılabilecektir.8 Örneğin; Ali Ekrem Bey tarafından 
yazılan, “İki Gözüm Necib” hitaplı bir mektupta yer alan şu satırlar oldukça ilginçtir:

 “[…] İşte nihâyet senin velî kardeşin Ekrem kendini müşkîl mevkîʻde bırakdı değil 
mi? Lakin müşkîl mevkîʻ nedir? Ne dereceye gelmişdir? Yalnız beni jurnal edeceklerini 
ben buradan haber alarak Paşa Hazretlerine ve Refîk Bey vesâtatıyla Başkâtib Paşa’ya 
maʻlûmât verdiğim içün mi Aleko’dan, Refîk Bey’den kendini müdâfaʻa et me‘âlinde 
telgraflar geldi? Yoksa jurnaller verildi işler başladı mı? Vallâhi bunların hiç birini lâ-
yıkıyla kestirmek mümkün değil. Önümüzdeki Salı günü İstanbul’dan Mesajeri Vapuru 
posta getirecek, getirir ise, dostların da her zamân olduğu gibi baʻzısı meşgûl, baʻzısı 
rahatsız olmazsa belki hakâyık-ı ahvâli öğreniriz […]”9

Ali Ekrem Bey Koleksiyonu’nun en önemli özelliği, Osmanlı yönetiminin son yıllarında Kudüs’ün yönetiminden 
sorumlu mülkî amirin şahsi tecrübe ve gözlemlerini yansıtması, bölgede karşılaşılan idari ve siyasi sorunlara, daha 
önemlisi bu sorunların ele alınış tarzına ışık tutması, bir bakıma “perde arkası” politikaları açığa çıkarmasıdır. Öne 
çıkan konular arasında bölgede giderek artmakta olan arazi spekülasyonları, gayri hukuki arazi satışları, ruhsatsız bina 
inşaatları, Bedevi kabilelerin iskânı, Kudüs Hahambaşılığı, Patriklikler ve çeşitli dini cemaatler arasındaki çatışmalar, 
yerel yönetimin işleyişine dair detaylı ayrıntılar, kurumlar arası ilişki, yerel yönetim memurları, altyapı çalışmaları 
gibi oldukça önemli başlıklar vardır. Dolayısıyla az rastlanır bir arşiv malzemesi niteliğinde olan bu koleksiyon, sa-
dece Osmanlı Kudüs’ü hakkında değil, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarındaki yerel yönetim sistemi hakkında 
da bilgi vermektedir10

9. Kudüs İdari Meclisi Zabıt Defterleri

İsrail Devlet Arşivi’ndeki kayıtlar arasında nadir bulunan ve Osmanlı Kudüs’ü için son derece önem taşıyan 
bir başka arşiv malzemesi, Kudüs İdari Meclisi’ne ait zabıt defterleridir. 1322 (1906-1907), 1323 (1907-1908), 1327 
(1911-1912) yıllarına ait yaklaşık 5000 kadar belgeden oluşan zabıtlar, Osmanlı hâkimiyetinin son yıllarında hem 
Kudüs’teki gelişmeleri hem de kentteki yerel idarenin işleyişini detaylarıyla incelemeye imkân tanıyan oldukça zen-
gin bir arşiv malzemesidir. Üstelik diğer Osmanlı kentlerinde yerel yönetime ait bu türden arşiv malzemesine çok az 
rastlanıyor olması, Kudüs idari meclisine ait zabıt defterlerinin değerini daha da arttırmaktadır11. 

Bilindiği üzere, Tanzimat reformlarının taşra idaresine kazandırdığı önemli kurumlardan biri olan “Meclis-i İda-
re”, 1840 yılından 1917 yılına, yani Osmanlı devletinin Kudüs’ten çekilişine kadar, Kudüs’teki en önemli mahallî 
idare kurumudur. 1840’dan beri Muhassıllık Meclisleri ile ilgili olarak çıkarılmış olan nizamnameler, 1864 ve 1871 
tarihli Vilayet Kanunları, bu meclisin çalışma prensiplerini ve üyelerinin niteliklerini belirlemiştir. 1869 yılında Ku-
düs idarî meclisinin doğal üyelerini, memleket hâkimi, müftü, tahrirat müdürü, evkaf müdürü ve muhasebeci gibi 
yerel yönetim memurları oluşturmuştur. Meclis’te seçimle göreve gelen üyeler ise beşi Müslüman, üçü gayrimüslim 
cemaatlerin ruhani liderleri olmak üzere sekiz kişiden ibaretti. Böylece toplam on üç üyeden meydana gelen meclis, 
Mutasarrıfın başkanlığında toplanmaktaydı. 1871 tarihli Vilayet Kanunu Kudüs’teki idarî meclisin üye sayısını, yarısı 
doğal ve yarısı seçimli olmak üzere sekize düşürmüştür. Seçimli üyelerin ikisi Müslüman, ikisi gayrimüslimdir, böy-
lece gayrimüslimler yönetimde karar almaya Müslümanlarla eşit sayıda katılmış oluyordu.

Kudüs’teki idarî meclisin görevleri, karar ve danışma olarak iki kısma ayrılabilir. Meclis, maliyeye, bayındırlığa 

8 İ.D.A. Ali Ekrem Bey Koleksiyonu, 83-164, 20 Teşrîn-i evvel 1323/ 2 Kasım 1907. 
9 İ.D.A. Ali Ekrem Bey Koleksiyonu, 83/21, tarihsiz.
10 Ayrıntılı bilgi için bkz. David Kushner, “Ali Ekrem Bey, Governor of Jerusalem 1906-1908”, International Journal of Middle East Studies, 28 

(1996), 349-362; David Kushner, To Be Governor of Jerusalem: the City and District during the Time of Ali Ekrem Bey, 1906-1908, the Isis 
Press, İstanbul 2005.

11 Haim Gerber, Ottoman Rule in Jerusalem: 1890-1914, Schwarz, Berlin 1985, 5-7. 
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ve miri mallara ilişkin konuları görüşerek karara varır, vergi anlaşmazlıkları ve taksiminde ortaya çıkan uyuşmazlıkla-
rı çözerdi, ayrıca devlet memurlarından suç işleyenlerini yargılar, ancak özel hukuka ve şer’i mahkemeye ait işlere ka-
rışamazdı. Vergilerin toplanmasında önemli bir role sahip olduğu için, sancağın malî kaynaklarını belli ölçüde kontrol 
edebiliyordu. Bundan başka, sancaktaki tüm devlet dairelerinin masrafları yine meclis-i idare tarafından denetleniyor, 
fakat büyük meblağlara ulaşan tüm harcamalar İstanbul’daki ilgili nezaretlerde onaylanıyordu. Meclis arazi mülkiyeti 
konusunda da belli yetkilere sahipti. Arazi transferlerinin hukuka uygun olup olmadığını denetler, tapu sertifikalarının 
çıkarılmasında son sözü söylerdi. En önemli faaliyetlerinden bir başkası ise nüfus hareketlerini kontrol etmekti; nüfus 
kayıtlarının yenilenerek gerektiğinde düzeltilmesini sağlar, bölgeye gelen ve sürekli ikamet izni almak isteyenlerin 
başvurusu mecliste incelenirdi. Meclisin sancaktaki devlet görevlilerini atama yetkisi ancak alt kademedekilerle sınır-
lıydı. Sadece jandarmalar, belediye bekçileri ve bunlara eşdeğer kademedeki memurlar ile köy korucuları ve vaizler 
meclis tarafından doğrudan atanırdı. 

Resim 3. Kudüs İdari Meclisi Zabıt Defteri Örnek Sayfa12

Kudüs idari meclisinin kayıtlarına başvurmak suretiyle, 19. yüzyıl boyunca epeyce zenginleşmiş olan yerel yöne-
tim mevzuatının nasıl uygulandığını Kudüs örneğinde tespit etmek, Osmanlı yerel yönetimin bürokratik işleyişini en 
ince ayrıntılarıyla değerlendirmek mümkün olmakta, hatta Kudüs’ün sosyo-ekonomik, siyasi, hukuki, hatta ekonomik 
tarihi hakkında son derece açıklayıcı bilgilere ulaşılabilmektedir. 

10. Nüfus Defterleri

Bilindiği üzere, Osmanlı devletinde modern anlamda ilk nüfus sayımı, Yeniçeri Ocağı’nın 1826 yılında kaldırıl-
masını takiben 1828-29 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Ancak bu sayım, 1828-1829 Osmanlı-Rusya Savaşı nedeniyle 

12 İ.D.A. Kudüs İdari Meclisi Zabıt Defterleri, 155/5, 1323 (1907-1908)
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tüm bölgelerde uygulanamamış, 1830-31 yılları içerisinde ülkedeki askerlik ve vergi mükellefiyetini tespit etmek 
maksadıyla sayımlara yeniden başlanmış ve sadece erkek nüfusu kayda geçirilmiştir. Sonraki yıllarda sayımlar nüfus 
yoklamaları şeklinde devam etmişse de 1881 yılında yayımlanan Sicill-i Nüfus Nizamnamesinden takiben yapılan 
nüfus sayımları çok daha kapsamlı olmuştur13. Dolayısıyla Osmanlı nüfus defterleri özellikle bu tarihten sonra içerik 
olarak zenginlemiş ve tarihsel değeri yüksek bir malzeme haline gelmiştir14. 

İsrail Devlet Arşivi’nde; 1882, 1907 ve 1914 yıllarında Filistin bölgesinde gerçekleştirilmiş üç ayrı nüfus sayı-
mını içeren çok sayıda kayıt mevcuttur. Filistin bölgesine ait nüfus defterinin toplam sayısı; 147 Müsvedde Defteri, 
231 Esas Defteri, yabancı nüfusu gösteren 10 defter, doğum, ölüm, nikâh ve boşanma kayıtlarını kapsayan 47 Vukuat 
Defteri ile 17 Ordu Defteri olmak üzere 452’dir. Hane esasına göre yapılan bu sayımlarda, söz konusu evde kaç erkek, 
kadın ve çocuğun yaşadığı, doğum tarihleri, baba adları, ikamet adresleri, meslekleri, askerlik durumları, şahsi özel-
likleri gibi pek çok husus kayda geçirilmiştir15. 

Filistin Nüfus Defterleri bölgenin sosyal yapısına, ekonomik tarihine, aile yaşantısına ve kentsel morfolojiye dair 
benzersiz analizler sağlama potansiyeline sahiptir. Ayrıca, bu kaynakların sadece şehir sakinlerinin mevcut durumla-
rını aydınlatmakla kalmadığı, aynı zamanda şehirlerarası, şehir ile kırsal bölge arasındaki ilişkilere ışık tutabileceği, 
Kudüs’ün küresel bir göç ağının ne derece parçası olduğunu ortaya koyacağı da açıktır. Bundan belki de çok daha 
önemli olan Filistin bölgesine ait bu kayıtların, Osmanlı topraklarındaki diğer nüfus kayıtları ile karşılaştırmalar yap-
maya imkân tanıyacak kadar ayrıntılı olmasıdır. 

Sonuç

Bu çalışmanın vardığı en önemli sonuç; özellikle yerel tarihe dair konular ele alınırken Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi’nden elde edilen merkezi yönetime ait belgelerin mutlaka mahalli kayıtlarla da desteklenmesi gerektiğidir. 
Merkezi bürokrasinin kayıtları ile yerel yönetimlerin ürettiği belgelerin bir araya getirilmesi yoluyla, tarihçilerin artık 
çok daha fazla önemsediği sosyal tarih, yerel tarih, kent tarihi, devlet-toplum ilişkisi, birey, karar alma mekanizmaları 
gibi pek çok konuda kapsamlı çalışmalar geliştirilebilir. Kudüs söz konusu olduğunda ise, Osmanlı devletinin çeşitli 
kurumlarına ve yönetim mekanizmalarına ait arşiv malzemesi yanında, çeşitli ülkelerdeki arşiv koleksiyonlarının 
dikkate alınması çok daha büyük bir zorunluluktur. Zira semavi dinlerin kültür merkezi olan bu şehrin tarihini doğru 
biçimde analiz edebilmek için çok yönlü ve daha önemlisi soğukkanlı yaklaşımlar geliştirilmeli, dolayısıyla bilgi 
kaynakları gereğince tanınmalı ve her biri önyargısız olarak önemsenmelidir. 

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, 1517-1917 yılları arasında tam dört asır Osmanlı iktidarı tarafından yönetilen Filistin 
topraklarında Osmanlı belgelerini muhafaza eden irili ufaklı pek çok kurum içinden İsrail Devlet Arşivi’ni (Kudüs) 
tanıtmaktır. Özellikle 19. yüzyıl Osmanlı Kudüs’ü hakkında yapılacak bölgeyi, sosyal, idari, ekonomik ve kent yerle-
şimi açısında incelemek isteyen tarih çalışmaları için büyük önem arz eden belge gruplarına araştırmacıların dikkatini 
çekmek istenmektedir. Çalışmanın ele alacağı ilk belge grubu, 1906-1908 yılları arasında Kudüs Mutasarrıflığı göre-
vinde bulunan, ünlü edebiyatçı, düşün adamı ve gazeteci Namık Kemal’in oğlu Ali Ekrem Bey’in bıraktığı resmi ve 
şahsi yazışmaları içeren koleksiyondur. Çalışmada üzerinde durulacak diğer malzemeler ise, 19. yüzyıl sonlarına ve 
20. yüzyıl başlarına tarihlenen Kudüs İdari Meclisi’ne ait zabıt defterleri, ayrıca 1882, 1907 ve 1914 yıllarında Filistin 
bölgesinde yapılan nüfus sayımlarını içeren kayıtlardır. Çalışmada söz konusu arşiv malzemesinin tanıtımı örnekler 
üzerinden yapılarak, hem Osmanlı yerel tarihi hem de Kudüs tarihi açısından belgelerin önemine yönelik bazı değer-
lendirmeler ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kudüs, Filistin, Meclis-i İdare, Ali Ekrem Bey, Nüfus Defterleri

13 Ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Güneş, “Osmanlı Dönemi Nüfus Sayımları ve Bu Sayımları İçeren Kayıtların Tahlili”, Akademik Bakış, 8/15 
(2014), 221-240. 

14 Filistin nüfus defterlerine dayanarak gerçekleştirilen en kapsamlı çalışma, İsrailli nüfus bilimci Uziel Schmelz’e aittir. 1907 nüfus kayıtlarını 
bilgisayar ortamında istatistiki bulgulara dönüştüren Schmelz’in vardığı en önemli sonuç; bugün tarihçilerin de hemfikir olduğu üzere, Ku-
düs’teki mahallelerin çoğunun etnik ve dini açıdan homojen olmadığı, daha ziyade heterojen bir yapı gösterdiğidir. Bkz. Uziel O. Schmelz, 
“Population Characteristics of Jerusalem and Hebron Regions According to Ottoman Census of 1905,” Ottoman Palestine, 1800–1914: Stu-
dies in Economic and Social History, ed. Gad Gilbar, Brill, Leiden 1990, 15-67.

15 Michelle U. Campos, “Placing Jerusalemites in the History of Jerusalem: The Ottoman Census (Sicil-i Nüfûs) as a Historical Source”, Ordi-
nary Jerusalem 1840-1940: Opening New Archives, Revisiting a Global City, Ed. Angelos Dalachanis-Vincent Lemire, Brill, Leiden/Boston, 
2018, 15-28.
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ABSTRACT

The aim of this study is to introduce the Israeli State Archives (Jerusalem), one of the important archival institu-
tions which have preserved many Ottoman documents in the territories of Palestine that ruled by the Ottoman Empire 
for four centuries, between the years 1517 and 1917. Especially, it is desirable to draw the attention of researchers to 
the archival materials that are of great importance for historical studies aimed at examining the Ottoman Jerusalem and 
its vicinity during the 19th century in terms of social, administrative, economic and urban structure. The first archival 
material to be dealt with is the collection consisting of the official and personal correspondences by Ali Ekrem Bey, the 
son of famous journalist Namık Kemal, who served as the governor of Jerusalem between the years 1906 and 1908. 
The other materials to be described in the study are the records of the Administrative Council of Jerusalem dated to 
the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. In this study, the examination of the archive material 
will be made through the analysis of examples and critical evaluations will be developed about the importance of these 
documents in terms of both Ottoman local history and the history of Jerusalem.

Key Words: Jerusalem, Palestine, Administrative Council, Ali Ekrem Bey, Registers of Populaton Census.
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TKGM ARŞİV BELGELERİNE GÖRE LALE DEVRİ TAHRİRLERİ

Yılmaz KURT*

1. Lale Devri’nin Genel Bir Değerlendirilmesi

Lale Devri tanımlaması, 1718 Pasarofça Antlaşması’nın ardından başlayan barış dönemini adlandırmak için ilk 
defa Yahya Kemal Beyatlı tarafından kullanılmıştır.  Ahmed Refik Altınay’ın Lale Devri eseriyle birlikte bu adlandır-
ma genel kabul görmüştür1. Lale Devri dünya literatüründe “Tulip Age”, “Tulpenzeit”, “Siecle de la Tulipe” şeklinde 
adlandırılmıştı2.  1718 yılından 1730 Patrona Halil İsyanı’na kadar devam eden Lale Devri, tarihimizde daha çok zevk 
ü safa dönemi olarak bilinir. Lale Devri’ni sona erdiren Patrona Halil İsyanı’nı inceleyen bazı araştırmacılar isyanı do-
ğuran sebepleri haklı görmektedirler. Bunlara göre ihtilâlden önce birkaç defa akçanın ayarı ile oynanması, İstanbul’a 
taşradan pek çok esnafın gelmesi ve savaş sebebiyle alınan olağanüstü vergiler isyanın ekonomik etkenleri olmuştur3. 
Devlet adamlarının ve ulemanın helva sohbetleri ve Sadabad eğlenceleri halkı devletten soğutan psikolojik etkenlerin 
başında gelir. Lale Devri hakkındaki ilerlemeci görüşlere karşılık bu devir Osmanlı klasik düzeninin bozulması ve ah-
laki çöküşün başlangıcı olarak da adlandırılmıştır4. Ancak tarih araştırmaları derinleştikçe Lale Devri’nin (1718-1730) 
aynı zamanda bir ilerleme, yenilenme dönemi olduğu yolunda görüşler artmaya başlamıştır5. Osmanlı bütçesinin uzun 
yıllar sonunda ilk defa bu dönemde bütçe fazlası vermesi, ilk Müslüman matbaasının açılması, Fransızca bazı eserlerin 
Türkçeye tercüme edilerek basılması, Rumeli’de konar-göçer Yörük topluluklarının (Evlâd-ı Fatihân) ve Anadolu’da 
konar-göçer Türkmen cemaatlerinin tahrire tabi tutulmaları bu cümledendir. 

2. Nüfus ve Arazi Sayımı (Tahrir) Geleneği

Nüfus ve arazi sayımı (tahrir) yapılması geleneği III. Murad döneminden (1574-1595) sonra büyük ölçüde terk 
edilerek günlük dirlik tevcihleri, timar rûznâmçe defterleri üzerinden yapılmaya başlanılmıştı6.  III. Ahmed Kanunnâ-
mesi’nde  yapılan dirlik tevcihleri sırasında kimlerden ne kadar akça vergi alınacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştı7. 
Kanunnâmede, seferde şehit olan subaşıların ve zeamet sahiplerinin çocuklarına kaçar akçalık timar verileceği konu-
suna geniş yer verilmiş olması dikkat çekmektedir. 

Osmanlı Devleti’nin 1595’ten sonra terk ettiği usul, genel eyalet ve sancak tahrirlerinin yapılmasını bırakmak 
olmuştur. Tahrir işlemi XVI. yüzyıldaki genel tahrirler şeklinde olmamakla birlikte zaman zaman bazı bölgelerde 
değişik sebeplerle yapılmıştır. Bu defterlerden bir kısmı TKGM Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde Tahrir-i Cedid kata-
loğunda toplanmıştır. Mora’nın tekrar fethi dolayısıyla 1725 yılında yapılan tahrirler diğer tahrirlerden ayrı olarak 
değerlendirildiği için Mora tahrirleri TKGM Arşivi’nde değil de İstanbul’da Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (BOA)  

* Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi (Emekli); Çalışma Ofisi: Alsancak Mahallesi, 2196. 
Sokak, Özgül Apt.,  No. 5/5  Etimesgut/ Ankara. E.Mail: yilmazkurt2002@yahoo.com.

1 Abdulkadir Özcan, “Lale Devri”, DİA, 27, Ankara 2003, s. 81; Selim Karahasanoğlu, “Osmanlı Tarih Yazımında “Lale Devri” Eleştirel Bir 
Değerlendirme”, Tarih ve Toplum: Yeni Yaklaşımlar, Sayı: 7,  İstanbul 2008, s. 129. 

2 S. Karahasanoğlu, “Osmanlı Tarih Yazımında Lale Devri…”, s. 130. 
3 Bekir Sıtkı Baykal, Destarî Salih Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1962, s. VIII.
4 S. Karahasanoğlu, “Osmanlı Tarih Yazımında Lale Devri…”, s. 131.
5 Münir Aktepe, “Ahmed III”, DİA,  2, İstanbul 1989, s. 37; A. Özcan, “Lale Devri”,  s. 82.
6 Mehmet Öz, XV- XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 1999, s. 6. Tahririn nasıl yapıldığı konusunda geniş bilgi 

için bkz.: Halil İnalcık, Hicrî 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid, Ankara 1954, 2.Bs., Ankara 1987, s. I- XXXVI.
7 Ahmed Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, III. Ahmed, I. Mahmud ve II. Mahmud Devri Kanunları (1703- 1839), c. 11, 

İstanbul 2016, s. 238. 
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bulunmaktadır8.
III. Murad dönemi sonrası tahrirlerden çoğunluğu Rumeli topraklarında ve Adalar Denizi’ndeki adalarda gerçek-

leştirilmiş olup Ankara’da TKGMA bulunmaktadır. 1050/ 1640 tarihli Ağrıboz Mufassal Tahrir Defteri9 , 1127/ 1715 
tarihli Ayamavra (Karlı İli) Mufassal Tahrir Defteri 10,  1132 /1719 tarihli  Adalar Mufassal Tahrir Defteri 11,  1153/ 
tarihli Cezire-i Sakız Mufassal Tahrir Defteri12 bunlardan birkaçıdır.

Anadolu yakasında yapılan tahrirler ise 1034/ 1624 tarihli  Kocaili Mufassal Tahrir Defteri13;  1039 / 1629 tarihli 
Aydın Mensuh Mufassal Tahrir Defteri14; 1141/ 1728 tarihli Nevşehir Mufassal ma’a İcmal Defteri15; 1161/1748 ta-
rihli Ankara Haymana Mukataası Tahrir Defteri16 ve Revan seferinden sonra gerçekleştirilen 1137/1724  tarihli Tiflis 
Mufassal ma’a İcmal Defteri17 ve Revan (Erivan) Mufassal Tahrir Defteri18 olarak görülmektedir. 

XV. yüzyıl tahrirlerinde paşa, sancakbeyi, kadı gibi üst düzey görevlilerin tahrir emini (ilyazıcı) olarak görev-
lendirildiğini bilmekteyiz19. I. Ahmed dönemine ait bir kanunnâmede, muharrirlerin dirlik gelirlerini icmalde düşük 
gösterdiklerini, buna göre beratlar verildiğini ancak mufassalda defterde gerçek gelirin daha yüksek olarak yazıldığı 
bildirilmekte, bu durum muharrirlerin hıyanetleri veya din korkusu olmayışı ile açıklanmaktadır20. Lale Devri tahrir-
lerinde tahrir eminlerinin eskisi gibi yüksek rütbeli kişiler olmadığını, III. Ahmed Kanunnâmesi’nde tahrir eminlerine 
25.000 akça; defter kâtiplerine ise 15.000 akçadan fazla geliri olan timarların verilmeyişinden anlayabilmekteyiz21. 

3. TKGMA Vakf-ı Cedîd Defterleri Kataloğu

TKGM Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde Vakf-ı Cedîd katalogunda kayıtlı 170 adet  vakıf belgesi/ defteri bulunmak-
tadır. Bunlardan ilki ve en eski tarihli olanı 633/ 1235 tarihli Çankırı (Kengırı)’da İsfendiyarzâde Kasım Bey Vakfı’na 
ait Arapça vakfiyedir. Ancak vakfiyede verilen tarih ile İsfendiyarzâde Kasım Bey’in dönemi (XV. Yüzyıl) arasında 
oldukça büyük bir farklılık vardır. Bu tarih farklılığının sebebi araştırılmalıdır.

XVII. Yüzyıl vakıf defterleri arasında 1023 / 1614 yılında tutulmuş olan Ergene ve Edirne’de bulunan Sultan 
Murad Han vakfına ait 2 evkaf defteri ile Cerrah Mehmed Paşa Vakfına ait 1027/ 1617 tarihli evkaf defteri dikkat 
çekmektedir. Katalogda yer alan 170 numaralı son belge ise Seyyid Abdülkadir Geylanî’nin Suriye’de bulunan vakıf 
köylerinin tashihine ilişkin 20 varaklık bir defterdir. 

Lale Devri’nde yapılan vakıf tahrirleri arasında XVI. yüzyılda örneklerini gördüğümüz22 eyalet veya sancak 
düzeyinde müstakil bir vakıf tahriri yapılmadığı anlaşılmaktadır. Lale devrinde vakıf mütevellilerinin veya bunlardan 
şikâyetçi olan kişilerin isteği üzerine bazı vakıflar teftiş edilerek gelir ve giderlerinin tespitine çalışılmıştı. Ayrıca 
padişahlar tarafından yapılan temlikler kısa süre içerisinde vakfa dönüştürülmüştü. Birçok temliknamenin vakfiye ile 
birlikte ciltlenmiş olması da yapılan temliklerin vakıf şartı ile yapıldığının kanıtı olarak kabul edilmektedir23.

4. TKGMA Rûznâmçe Defterleri

1595 yılından sonra tahrir defterlerinin düzenli olarak tutulması geleneğinden vaz geçilerek dirlik tevcihlerinin 
günlük şeklinde rûznâmçe defterleri denilen özel defterlere kayıt edildiğini söylemiştik.  Eyalet/sancak esası üzerine 
tutulan bu dirlik tevcih kayıtlarında o dirliğin eski sahibinden ne şekilde boşta kalmış olduğu (mahlûl) belirtildikten 
sonra dirliğin yeni sahibi fiziksel özellikleri ile birlikte bu tevcih kaydında yer alırdı24. Başbakanlık Osmanlı Arşivi 

8 BOA, MAD.d No: 1851.
9 TKGMA, TTd.9.
10 TKGMA, TTd.24.
11 TKGMA, TTd.5.
12 TKGMA, TTd.48.
13 TKGMA, TTd.120.
14 TKGMA, TTd.27.
15 TKGMA, TTd.149.
16 TKGMA, TTd.20.
17 TKGMA, TTd.208; Serdar Genç, Lale Devrinde Savaş İran Seferlerinde Organizasyon ve Lojistik, Kitap Yayınevi, İstanbul 2013,  s. 28. 
18 Hüsamettin Mehmedov (Karamanlı), “Osmanlı Dönemi Revan Eyaleti Tapu Tahrir Defterleri”, XII. Türk Tarih Kongresi Tebliğler, c. III, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s.683.
19 Bahaeddin Yediyıldız, Ordu Kazası Sosyal Tarihi, Kültür Bak. Yay., Ankara 1985, s. 5-6.
20 Yılmaz Kurt, “I. Ahmed (1603- 17) Dönemine Ait Bir Osmanlı Kānūnnâmesi”, Belgeler, XXXI/ 35 (2010), Türk Tarih Kurumu Yayınları, 

Ankara 2010, s. 45.
21 A. Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, III. Ahmed, I. Mahmud ve II. Mahmud Devri Kanunları (1703- 1839), c. 11, s. 

245.
22 Yılmaz Kurt- M. Akif Erdoğru, Çukurova Tarihinin Temel Kaynakları IV, Adana Evkâf Defteri, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara 2000.
23 Yılmaz Kurt, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Vakf-ı Cedîd Tasnifi Katalog Çalışması”, Selçuk Üniversitesi 

Uluslar Arası Kuruluşunun 700, Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi Bildiriler, Konya 2000, s. 455- 476.
24 Erhan Afyoncu, Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI.- XVIII. Yüzyıllar), Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul 1997, s. 27-30; 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 2017, s. 83-84. 
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Rehberi rehberinde ruznâmçe defterlerinin toplam sayısı 2232  olarak verilmiştir.
Ankara’da TKGMA yer alan 1382 adet rûznâmçe defteri rûznâmçe kataloğu adı altında listelenmiş, eski ve yeni 

numaraları ile verilmiştir25. Rûznâmçe defterleri, Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde 595 yeni/ 577 eski numara ile kayıtlı 
1106/ 1694 tarihli 119 varaklık Şam, Halep, Amid, Ruha, Kilis, Harpurt, Malatya vs. sancaklara mahsus timar tevcih 
defteri ile başlamaktadır. 1106/ 1694 yılında başlayan rûznâmçe kayıtları (7 defter) bundan sonraki yıllarda da hem 
Anadolu hem de Rumeli topraklarını içine alarak devam etmiştir. 1200 / 1785 yılına gelinceye kadar da 802 defter 
tanzim edilmiştir.

Son rûznâmçe defteri ise 1976 yeni/ 1939 eski numaralı Anadolu’dan Erzurum, Kayseri, Trabzon ve Rumeli’den 
Ohri, İlbasan, Üsküp gibi bazı sancakları içerisine alan 1327/ 1338 yılları arasındaki kayıtları kapsayan 29 varaklık 
küçük bir defterdir. Burada bilgilere göre en son timar tevcihinin 1338/ 1919 yılında yapılmış olması bizim için önem-
lidir. Dolayısıyla timar sisteminin tanzimatla birlikte son bulmuş olduğu yolundaki genellemelerin en azından imam-
lık, müezzinlik gibi hizmet timarları için doğru olmadığını vurgulamak gerekmektedir. Osmanlı eyaletleri içerisinde 
timar sisteminin en uzun soluklu yaşadığı yer ise bir “uc” olması dolayısıyla Bosna eyaleti olmuştur26.

5. TKGMA Tahrîr-i Cedîd Defterleri  Kataloğu 

Osmanlı Devleti’nde Rumeli topraklarına ait pek çok tahrir işlemi gerçekleştirilmiş olmakla birlikte bizim araş-
tırmamızın merkezinde Anadolu’da yapılmış olan tahrirler bulunmaktadır. Bu sebeple tebliğimizde Ankara Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde yer alan Lale Devrine ait nüfus ve arazi tahrirlerine ilişkin 
defterlerin genel bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. 

TKGM Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde, “Tahrîr-i Cedîd Defteri Kataloğu” başlığı altında toplanmış bulunan 20 adet 
defter bulunmaktadır. Bunlardan ilki Cemâziye’l-âhir 998 / 1590 tarihli olup III. Murad dönemine ait olup Sultan II. 
Bayezid’in Edirne’de bulunan haslarına ilişkindir27. 

Tahrîr-i Cedîd Defteri katalogunda ikinci sırada yer alan defter Yeniil Hasları’na ait 1051/ 1641 tarihli 82 varak-
lık bir defterdir28. Yeniil Hasları’nın çoğu zaman Valide Sultanların Üsküdar’daki hayratına tahsis edilmiş olduğunu 
bilmekteyiz29.  III. Ahmed’in annesi Gülnuş Emetullah Sultan’ın 1711 yılında Üsküdar’da yaptırdığı cami, çeşme, 
muvakkıthane, imaret, sıbyan mektebinden oluşan Yeni Valide Külliyesi’nin30 masrafları Yeniil haslarından karşılan-
maktaydı. Ancak 1641 tarihli bu defterde yer alan bir derkenar kaydından Yeniil haslarının mirîye verildiği anlaşıl-
maktadır31. 

Tahrîr-i Cedîd Defteri katalogunda 3-11 numarada kayıtlı 9 defterin tamamı ise Lale Devrine ait defterlerdir. 
Katalogda yer alan diğer defterler ise 1147/ 1734- 1257 / 1841 yılları arasında tutulmuş olan defterlerdir. 

TKGM Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde Tahrîr-i Cedîd Defteri katalogunda 3 numara ile kayıtlı defter 1715 yılında 
tutulmuştur32. TKGMA Defter-i Cedîd Katoloğu’nda 3 numarada kayıtlı olan  Evasıt-ı N 1127 / 10-19 Eylül 1715 
tarihli Mevkûfâtî İbrahim Efendi’ye hitaben yazılan bir hükümden İğne ve İstendil adalarının fethi üzerine bu ada-
larda uygulanacak vergi esasları açıklanmaktaydı33.  Geliri Kapudan Paşa’ya tahsis edilen bu adalardaki halkın gelir 
seviyeleri oldukça düşüktü. Bu yüzden Kapudan-ı Derya Mehmed Paşa bu adalara da, komşu adalar gibi maktu vergi 
uygulanmasının doğru olacağını arz etmişti. Bu arz üzerine sadır olan padişah fermanı gereğince bunlara cizye kağıt-
ları verilmeyerek maktuʿ olarak her kuruş 100 akça hesabı üzerinden 3 tam kuruş  (300 akça) cizye vermeleri, avarız 
ve nüzûldan muaf olmaları, sadece ürettikleri ürünlerinin öşürlerini  vermeleri kararlaştırılmış ve bu yolda daha sonra 
Sadrazam olarak göreceğimiz Mefkufatçı İbrahim Efendi’ye hüküm gönderilmişti.

1715 yılında yapılmış olan diğer iki tahrir Aynoz’un vakıf ve tuzcıyân reayasının ve Çuka Adası reayasının gelir 
kaynaklarındaki artışın tespiti amacıyla yapılmıştır. Aynoz’la ilgili defter 6 varak, Çuka Adası’nın bu yeni tahriri ise 
42 varaktan oluşmaktadır34. 

25 Sevgi Işık, Songül Kadıoğlu, Mehmet Yıldırır, Kuyûd-ı Kadîme Arşiv Kataloğu, TKGM Yayınları, Ankara 2012, s. 217- 312. 
26 Yılmaz Kurt, “Saraybosna’nın 1835- 1840 Tarihli Tımar Ruznâmçe Defteri”, Uluslararası Osmanlı Araştırmalarında Yeni Eğilimler Kong-

resi 7-9 Ekim, 2016 Saraybosna Bildiri Kitabı , Konya 2016, s. 563- 576; Yılmaz Kurt, “29 Numaralı Saraybosna Tımar Yoklama Defteri”, 
Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, C.I, Editörler: Zafer Gölen- Abidin Temizer, Gece Kitaplığı, Ankara 2016,  s. 403- 420.

27 TKG.KK.THR.Cd.1, Sultan Bayezıt Vakıf Defteri. 
28 TKG.KK.THR.Cd.2, Yeniil Hasları (1641).
29 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskân Teşebbüsü (1691-1696), İÜEF Yay., İstanbul 1963, s. 15.
30 Ali Akyıldız, “Valide Sultan”, DİA,  c.42, İstanbul 2012, s. 498. 
31 TKG.KK.THR.Cd.2, 00094_00007, 10 Muharrem 1294 / 25 Ocak 1877 tarihli pusula. 
32 TKG.KK.THR.Cd.3, Mevkûfatî İbrahim, İğne ve İstendil Adaları, 1715 tarihli.
33 TKG.KK.THR.Cd.3 (Eski no: 2248/ 2122/ 140), v. 1b.
34 TKG.KK.THR.Cd.4, Aynoz; TKG.KK.THR.Cd.5, Çuka.
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Katalogda 6 numara ile kayıtlı defter 1133/ 1721 tarihini taşıyan Cebel-i Kozan Tahrir Defteri’dir35. Bu defter 
devletin bir türlü kayıt altına alamadığı Adana eyaleti Kozan sancağının dağlık kesiminde yaşamakta olan Kozano-
ğulları cemaatinden asker ve vergi alabilmek için tutulmuştu. Defterin sonunda yer alan icmal kısmında mufassalda 
yer alan bütün bilgiler özetlenmiş ve bunlarla ilgili değişik tablolar oluşturulmuştur. XVI. Yüzyıl defterlerinde Sis 
(Kozan) defterinde kayıtlı hiçbir “seyyid/şerif” kayıtlı olmadığı halde 1721 yılında bu kadar yüksek oranda seyyid/
şerifin ortaya çıkmış olması üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Deftere kayıtlı 99 neferlik Gayrimüslim 
reayanın beklenilenin aksine Ermeni değil de Rum asıllı reaya olması dikkat çekmektedir. Bu defterin değerlendiril-
mesini ayrı bir tebliğ konusu yapmış olduğumuzdan bu kadar bilgi verilmesi yeterli bulunmuştur36.

1721 yılında İç-il sancağında yaşayan Bozdoğan Yörükleri’nin vergi sorumlusu erkek nüfusu, koyunları ve deve-
leri ile birlikte kayıt edilmişlerdi37. Bu defter Alpaslan Demir tarafından yayınlanmıştır38. Bu tahrirlerde tahrir emini 
olarak Yeniil Voyvodası (Türkmen Beyi) Ali Bey’in görevlendirilmiş olması, devletin bu işe verdiği önemin bir gös-
tergesi olarak değerlendirilebilir. 

1721 yılında Lankaza ve Mutranka hasları gelirlerinin yeniden tespiti için iki ayrı tahrir yapılmıştı39. 10 numara 
ile kayıtlı defter 1723 tarihli olup Tırhala Mutranka Hasları gelirlerinin tespiti için tahrir olunmuştu 40.

Tahrîr-ı Cedîd Defteri kataloğunda 11 numarada kayıtlı olan 35 varaklık defter ise Bursa Yenişehir’de bulunan 
mukataa gelirlerindeki artışı kayıt altına almak için gerçekleştirildi41. 

Bu katalogda 12 numarada kayıtlı defter ise 1145/ 1732 tarihli olup  Sis (Kozan) sancağının en son tahrîrine 
ilişkin İcmal ve Mufassal bir arada ciltlenmiş  bir defterdir42. Bu defter hazırlanış tarzı ve içeriği bakımından Osmanlı 
tahrir defterleri içerisinde ayrı bir öneme sahiptir. 

1734 yılında yapılan başka bir konar-göçer tahririnde Konya Cihanbeyli yöresinde yaşamakta olan Esb-keşân 
(Atçekenler) cemaatinin, müstakil bir defter ile tahrir edilmiş olduğunu görmekteyiz43. Genellikle devlet için at ye-
tiştirmekle görevli olan bu cemaat44 içerisinde esb-keşânlıkla ilgisi olmayan kişilerin gelip yerleşmesi vergi kaybına 
sebep olduğu için devlet bu cemaatin yeni bir tahrire tabi tutulmasını gerekli görmüştü.

Lale Devri’nin en önemli tahrirlerinden birisi de, bu devrin yeni kenti Nevşehir tahriri olmuştur. Bu durum büyük 
ölçüde Sadrazam İbrahim Paşa’nın Nevşehir’deki vakıfları ve diğer projeleri ile ilgili görülebilir45.

6. Lale Devri Tahrirlerinin Şekil Yönünden Değerlendirilmesi

Lale Devri’nde yapılan bu tahrirler XVI. Yüzyılda yapılan klasik Osmanlı tahrirlerinden hem şekil hem de amaç 
bakımından farklılıklar gösterir. Öncelikle bazı defterlerde tuğra bulunmasına rağmen defterlerin başında mukaddime 
ve kānûnnâme  görülmez. Bazı defterlerde mukaddime yerine defterin sonunda tahririn yapılması için verilen emr-i 
şerifin sureti yer almaktadır.

Lale Devri’nde  yapılan tahrirler genel eyalet veya sancak tahriri olmadığı, belli bir has veya vakıf gelirinin 
yeniden tespiti amacıyla yapıldığı için bu defterler çoğunlukla küçük hacimli defterlerdir. İçlerinde 6 varaktan oluşan 
küçük defterler bile görmek mümkündür. 

Klasik dönemde bir eyaletin veya sancağın vakıf kayıtları az ise bu kayıtlar genellikle mufassal defterin arkasına 
“Evkâf ve Emlâk” başlığı altında eklenirdi46. Lale devrinde ise Sis (Kozan) icmal defterinin arkasına mufassal defter 
kayıtlarının eklenmiş olması farklı bir uygulama olarak görünmektedir47. 1721 tarihli Sis (Kozan) Mufassal defteri-
nin48 sonunda defter verilerinin tablolar haline getirilerek verilmesi başka bir örneğini görmediğimiz çok değişik bir 
uygulamadır. 

35 TKG.KK.THR.Cd.6 , Cebel-i Kozan, eski no: 102, 1133/1721 Cebel-i Kozan Mufassal Tahrir Defteri. Defterin tam ismi dış kapakta “Cebel-i 
Kozan Der Livâ-i Sis Der Eyâlet-i Adana bâ-fermân-ı Âlî Mahfûz”  şeklinde verilmiştir. 

36 Yılmaz Kurt, “1721 Tarihli Cebel-i Kozan Mufassal Tahrir Defteri”, INOCTE 2017, Bakü 12- 15 Eylül 2017 (baskıda). 
37 TKG.KK.THR.Cd.7, Bozdoğan Yörükleri Tahrir Defteri. 
38 Alpaslan Demir, XVIII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Anadolu’da Bozdoğan Yörükleri, Berikan Yayınevi, Ankara 2012.
39 TKG.KK.THR.Cd.8, Hasha-i Lankaza;  TKG.KK.THR.Cd.9, Yörükan Saruhan, 1723 tarihli.
40 TKG.KK.THR.Cd.10, Tırhala, Mutranka Hasları, 1723 tarihli.
41 TKG.KK.THR.Cd.11, Bursa Yenişehir Mukataa, 1724 tarihli. 
42 TKG.KK.THR.Cd.12, İcmal ma’a Mufassal-ı Sis, 1732 tarihli.
43 TKG.KK.THR.Cd.13, Konya Esbkeşan, 1734 yılı.
44 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), 3.Bs., İstanbul 1980, s. 179.
45 TTd.149 Nevşehir Mufassal maʿa İcmal 1141/1728 tarihli.
46 TTd.450 (1525) Adana, Tarsus, Sis Mufassal Tahrir Defteri. 
47 TKG.KK.THR.Cd.12, İcmal maʿa Mufassal-ı Sis, 1732 tarihli.
48 TKG.KK.THR.Cd.6 , Cebel-i Kozan, eski no: 102, 1721 tarihli.
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7. Defterlerin Tahrir Amacı  (Sebeb-i Tahrir) 

Lale Devri’nde tutulan defterler, sancakta yer alan bütün gelir kaynaklarını yeni baştan sayıma tabi tutmak yeri-
ne, belirli bir has, mukataa veya vakfa ait gelir kaynaklarının tespiti amacıyla yapılmıştır. Bu sebeple tutulan defterler-
den bir kısmı 6-9 varaklık küçük defter parçalarıdır. Daha kapsamlı olan defterler ise 40-50 varak arasında olup XVI. 
Yüzyıl defterleri ile kıyaslanamayacak kadar küçük defterlerdir.

1699 Karlofça Antlaşması’nın ağır kayıplarını gidermek için başlatıldığı bildirilen barış döneminde sadece Sâ-
dabâd eğlenceleri, helva sohbetleri yapılmamıştır. O güne kadar devlete vergi ve asker vermemek konusunda direnen 
konar-göçer Türkmenler ve Yörükler de tahrire tabi tutulmuşlardır. Ancak bu tahrirler devlet hazinesini doldurmak 
için değil bazı mukataa ve has gelirlerine sahip olan devlet adamları ile saray mensuplarının gelirlerindeki azalmayı 
önlemek amacı ile yapılmış gibidir. 

Lale Devri’nin padişahı III. Ahmed olduğu gibi en ünlü devlet adamı da padişahın damadı ve sadrazamı Nevşe-
hirli Damat İbrahim Paşa’dır.  Nitekim bu dönemde tutulmuş olan 10 adet defterden 3 numaralı defter 1715 yılında 
mevkufatçılık görevinde bulunan İbrahim Efendi’nin (İbrahim Paşa) İğne Adası ve İstendil adasında bulunan gelir 
kaynaklarının yeniden doğru olarak tespiti için yapılmıştı. 

Lale Devri tahrirlerinden Aynoz Adası vakıf ve tuzcu reayasının tespiti amacıyla yapılmış olan küçük bir tahrir 
sonucu 6 sayfalık defter şeklinde Defterhane-i Amireye gönderilmişti. 

Lale Devrinde kayıt altına alınmasına çalışılan bölgelerden birisi de Ege adaları olmuştur.  1715 yılında Çuka 
Adası’nda yeni bir tahrir yapılarak gelir kaynakları yeniden tespit edilmiştir49. Aynoz, İğne, İstendil adalarında yapılan 
tahrirlerden yukarıda söz edilmişti. Sakız adasının 1720 yılında Damad İbrahim Paşa’nın sadrazamlığından sonra ilk 
kez vergilendirilmiş olması Raşid Tarihi’nde konu edilir50. 1571 yılından beri salyâne ile idare edilmekte olan Sakız 
adası halkı bu ayrıcalıklarını İbrahim Paşa zamanına kadar 150 yıl devam ettirmişlerdi. 1720 yılında Arpa Ruznâmçe-
cisi Mehmed Efendi’nin muharrirliğinde gerçekleştirilen tahrir sonucu devlete pek çok gelir kaynağı kazandırılmıştı51. 

Yapılacak olan yeni tahrir devlet tarafından her ne kadar  “adalet” ve “eşitlik” gibi kılıflara sarılarak sunulsa da 
işin özünde halk için yeni vergiler anlamına geliyordu52. Bu yüzden bazı bölgelerde tahriri engelleme çabaları görüle-
biliyordu53. Tahrir sırasında tahrir işi ile görevli ilyazıcıların, beylerbeyilerin, sancakbeylerinin, kadıların müdahalesi 
bazı haksızlıklara sebep olabilmekteydi. Bu yüzden de devlet tahririn adil şekilde ve doğru olarak yapılması için ilgili 
kişilere zaman zaman ferman ve hükümler göndermekteydi. 1143/ 1720 yılında Anadolu Yörükânı Mukataası cema-
atlerinin tahrirlerinin emr-i şerife uygun olarak yapılması doğrultusundan Aydın Muhassılı Vezir Hacı Ali Paşa’ya 04 
R 1143/  17 Ekim 1730 tarihli hüküm gönderilmişti54.

Lale Devri tahrirlerinde dikkati çeken ayrıcalık istemi, “seyyidlik” iddiasında yoğunlaşmış bulunuyordu.  1121/ 
1709 yılında devlet Sis (Kozan) kazasında Kozanoğulları ailesini ve bunların himayelerine girmiş olan bazı cemaatleri 
tahrir etmek istediğinde Kozanoğullarından Dervişoğlu Murtaza Bey, kardeşleri Halid Bey, Yusuf Bey ve oğlu Ruşen 
Bey ve himayelerindeki aşiretlerin şakîleri ile halktan bazı kimseler “senetsiz siyâdât (seyyidlik) iddiasında” bulu-
narak tahrire tabi olmayı reddetmiş ve isyan bayrağı çekmişlerdi55. Bir başka seyyidlik iddiası ile vergiden kaçınmak 
çabası 1133/ 1720 yılında Anadolu ve Rumeli’de sâkin Yörükân taifesinden Gölgelioğlu Osman tarafından ortaya ko-
nuldu. Sahte seyyidlik tezkiresi alanlardan gerekli vergilerin alınması, gerçek seyyid olanlardan ise 150 koyuna kadar 
vergi alınmaması 150 koyundan fazlası için vergi tahsis edilmesi için Yeniil Voyvodası ve Yörük Zabiti Ali Ağa’ya 
hüküm gönderilmişti56. Bu hüküm, sahte seyyidlerin sayısındaki artışın ekonomik yönünü de ortaya koymuş olmakta-
dır: Seyyidler 150 koyuna kadar resm-i ağnâm vermeyeceklerdi. Bu da yılda 75 akçalık bir kâr anlamına gelmekteydi.

Kanuni döneminde, 1563 yılında Diyarbekir eyaletinin tahriri yapılırken pek çok aşiret ağasına tahrire yardımcı 
oldukları gerekçesiyle bazı muafiyetler tanınmıştı57. Devletin en güçlü olduğu yıllarda bile tahrir işine yardımcı oldu-
ğu için kişilere vergi indirimi sağlamış olması halkın tahrirden ne kadar kaçındığının bir göstergesi olarak alınabilir. 

49 TKG.KK.THR.Cd.5, Defter Eski no: 2249/21307 128, 1127/ 1715 tarihli, 42 varak.
50 Münir Aktepe, Patrona İsyanı (1730), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1958, s. 5.
51 Râşid Mehmed Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli (1703- 1722), C.II, Haz. A. Özcan, Y. Uğur, B. Çakır, A. Z. İzgöer, Klasik Yayınları, İstanbul 

2013, s. 1158. 
52 1704 yılında Balya kazasında yapılacak tahririn sebebi 40 seneden beri tahrir yapılmadığı için halkın perişanlığa düşmesi olarak açıklanmak-

taydı: Bkz.: BOA, AE.SAMD.III, Dosya 118, Gömlek 11609, tarih 10 Safer 1116/ 17 Haziran 1704. 
53 Drama ve çevresinde bulunan evlâd-ı Fatihânın uzun zamandan beri kayıtları yenilenmemişti. 1721 yılında tahrir emini bu iş için gittiğinde 

Molla Ahmed, Serdar Hacı Mehmed, Şitoğlu Hüseyin gibi şerli kimseler halkı kışkırtarak tahrire engel olmak istemişlerdi. Bkz.: AE.SAMD.
III, Dosya112, Gömlek 11037, tarih 19.08.1133/ 15 Haziran 1721.

54 BOA, AE.SAMD.III,  Dosya 7, Gömlek 582, tarih 04 R 1143/ 17 Ekim 1730.
55 BOA, AE.SAMD.III,  Dosya 69, Gömlek 6914, tarih 25 R 1121/  4 Temmuz 1709. 
56 BOA, AE.SAMD.III,  Dosya 88, Gömlek 8761, tarih 16  CA 1133 / 15 Mart 1721.
57 TKGMA, TTd.155(1563), Diyarbekir Mufassal Tahrir Defteri,284a, 286a, 294b.
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Nitekim yukarıda sözünü ettiğimiz şekilde 1133/1720 yılında Drama kazasında Evlad-ı Fatihan Yörükleri’nin tahriri 
yenilenmek istenildiğinde birçok kişi halkı örgütleyerek tahrire engel olmak istemişlerdi58.

SONUÇ

XVIII. Yüzyılın ilk yarısında yapılmış olan tahrirleri bu dönemin genel ismi dolayısıyla Lale Devri Tahrirleri 
olarak adlandırdık. 1595 yılından sonra genel nüfus ve arazi sayımı yapılmamış olsa bile gerek duyulan sancaklarda 
tahrir yapılmaya devam edilmiştir. Yeni mufassal ve icmal tahriri yapılmayan sancaklarda günlük timar ve zeamet 
tevcihleri ruznamçe defterleri üzerinden yürütülmüştür. Ankara Tapu ve Kadastro Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’ndeki 1382 
aded ruznâmçe defterinin en eskisi 1694, en yenisi ise 1919 tarihini taşımaktadır. 

Lale Devri tahrirlerinin çoğu bir has veya vakıf gelirinin yeniden tespiti amacıyla yapılmış olduğundan bu sebep-
le hacim olarak küçük defterlerdir. Bu devirde yapılan tahrirler arasında Rumeli’deki Yörük toplulukları ve Anado-
lu’da Türkmen konar-göçer toplulukların tahrirlerinin fazlalığı dikkat çekmektedir. 1683- 1699 yenilgilerinin ortaya 
çıkardığı tahribatı kapatabilmek için devlet yeni vergi ve nüfus kaynakları arayışı içerisinde bu konar-göçer Türkmen 
topluluklarını tahrire tabi tutmaya gerek duymuştur.

Lale Devri, tahrirlerinde genel olarak kānûnnâme ve mukaddime kısımları yoktur. Bunun yerine tahrir için veril-
miş olan emr-i şerifin bir sureti deftere kayıt edilmiştir. Bazı defterler sadrazam buyuruldusu ile Defterhâneye girerken 
bazı defterler padişah tuğrası ile tuğralanmıştır.

ÖZET

Bu tebliğde Ankara Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde yer alan Lale Devrine ait 
nüfus ve arazi sayımlarına (tahrir) ilişkin defterlerin genel bir değerlendirmesi yapılacaktır. Araştırmanın merkezinde 
Anadolu’da yapılmış olan tahrirler bulunmaktadır. 

TKGM Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde “Tahrîr-ı Cedîd Defteri Katalogu” başlığı altında toplanmış bulunan 20 adet 
defter bulunmaktadır. Bunlardan ilki Cemâziye’l-âhir 998 / 1590 tarihli, III. Murad dönemine ait bir defter olup Sultan 
II. Bayezid’in Edirne’de bulunan haslarına ilişkindir. İkinci sıradaki defter Yeniil haslarına ait 1051/ 1641 tarihli 82 
varaklık bir defterdir. 

Tahrîr-i Cedîd Defter Katalogu’nda yer alan 3-11 numaraları taşıyan 9 defterin tamamı ise Lale Devrine ait def-
terlerdir. Bu katalogda 12 numarada kayıtlı defter ise 1145/ 1732 tarihli olup  Sis (Kozan) sancağının en son tahrîrine 
ilişkin icmâl ve mufassal bir arada ciltlenmiş  bir defterdir. Katalogda yer alan diğer defterler de  1147/ 1734- 1257 / 
1841 yılları arasında tutulmuştur. 

TKGM Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde “Tahrîr-ı Cedîd Defteri Katalogu”nda 3 numara ile kayıtlı defter 1715 yı-
lında tutulmuştur. 1715 yılında yapılmış olan diğer iki tahrir Aynoz’un vakıf ve tuzcıyan reayasının ve Çuka Adası 
reayasının gelir kaynaklarındaki artışın tespiti amacıyla yapılmıştır. Aynoz’la ilgili defter 6 varaklık küçük bir defter 
iken Çuka Adası’nın bu yeni tahriri 42 varaktır. 

Katalogda 6 numara ile kayıtlı defter 1133/ 1720 tarihini taşıyan Cebel-i Kozan tahrir defteridir. Bu defter Adana 
eyaleti Kozan sancağının dağlık kesiminde yaşamakta olan Kozanoğulları cemaatini kayıt altına alabilmek için yapıl-
mıştı. Cebel-i Kozan’da 1060 reayaya karşılık 311 kişi kendisini “seyyid” olarak yazdırarak vergilerden kurtulmayı 
başarmışlardı. Deftere kayıtlı 99 neferlik Gayrımüslim reaya ise beklenilenin aksine Ermeni değil Rum asıllı reayadır.

1721 yılında İç-il sancağında yaşayan Bozdoğan Yörüklerinin vergi sorumlusu erkek nüfusu koyunları ve deve-
leri ile birlikte kayıt edilmişlerdi. Bu tahrirlerde tahrir emini olarak Yeniil Voyvodası (Türkmen Beyi) Ali Bey olması 
devletin bu işe verdiği önem olarak değerlendirilebilir. Aynı yıllarda Lankaza ve Mutranka hasları gelirlerinin yeniden 
tespiti için iki ayrı tahrir yapılmıştı. 

11 numarada kayıtlı olan 35 varaklık defter ise Bursa Yenişehir’de bulunan mukataa gelirlerindeki artışı kayıt 
altına almak için gerçekleştirildi. 

Lale Devri’nde yapılan bu tahrirler XVI. yüzyılda yapılan klasik Osmanlı tahrirlerinden hem şekil hem de amaç 
bakımından farklılıklar gösterir. Öncelikle bazı defterlerde tuğra bulunmasına rağmen defterlerin başında mukaddime 
ve kānûnnâme  görülmez. Bazı defterlerde mukaddime yerine defterin sonunda tahririn yapılması için verilen emr-i 
şerifin sureti yer almaktadır.

Lale Devri’nde tutulan defterler sancakta yer alan bütün gelir kaynaklarını yeni baştan sayıma tabi tutmak yerine, 

58 BOA, AE.SAMD.III,  Dosya 112, Gömlek 11037, tarih 19  Ş 1133 /  15 Haziran 1721.
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belirli bir hassa veya mukataaya ait gelir kaynaklarının tespiti amacıyla yapılmıştır. Bu sebeple tutulan defterlerden bir 
kısmı 6-9 varaklık küçük defter parçalarıdır. Daha kapsamlı olan defterler ise 42-49 varak arasında olup XVI. Yüzyıl 
defterleri ile kıyaslanamayacak kadar küçük defterlerdir.

1699 Karlofça Antlaşması’nın ağır kayıplarını gidermek için başlatıldığı bildirilen barış döneminde sadece Sâ-
dabâd eğlenceleri, helva sohbetleri yapılmamış, o güne kadar devlete vergi ve asker vermemek konusunda direnen 
konar-göçer Türkmenler ve Yörükler de tahrire tabi tutulmuşlardır. Ancak bu tahrirler devlet hazinesini doldurmak 
yerine daha çok bazı mukataa ve has geliri sahibi devlet adamları ile saray mensuplarının gelirlerindeki azalmayı ön-
lemek amacı ile yapılmış gibi görünmektedir.

ABSTRACT

In this paper, general evaluation of the registers of Ottoman Tulip Period population and land censuses (a.k.a 
Registry) which are available in Ankara General Directorate of Land and Cadastre Registry’s Kuyûd-ı Kadime Ar-
chive(a.k.a Past Records of the aforementioned directory) will be made. The registers made in Ankara makes the 
centrality of the research.

There are 20 registers available which are gathered together under the title of Kuyûd-ı Kadime Archive of Gener-
al Directorate of Land and Cadastre’s ‘‘ Tahrîr-i Cedid Registry Catalog’’ (a.k.a New Records ). The first record among 
those dated 998/1590 Cemâziye’l- âhir belongs to the reign of Sultan Murad the Third and pertains to the has (a.k.a 
royal fiefs) of Sultan Bayezid the Second in Edirne (Adrianople). The registry second in line refers to has of Yeniil and 
dates back to 1051/1641 and has 82 leaves.

The Registers in Tahrîr-ı Cedid Registry Catalog composes of the numbers 3 to 11 and in total makes 9 records of 
book completely belongs to the era of Tulip Period. In this catalog the book registered under the no: 12 and dated as 
1145/1732 refers to the Sanjak of Sis (Kozan) and it is bound all together as İcmal and Mufassal (a.k.a abbreviated and 
detailed records of book). Other registers which are held together are dated in between years of 1147/ 1734-1257/1841.

The record of book registered under the no: 3 belongs to Kuyûd-ı Kadime Archive of General Directorate of Land 
and Cadastre’s ‘‘Tahrîr-i Cedid Registry Catalog’’ was kept in 1715. The reason of keepig that register is to determine 
and locate right, the income of Damad İbrahim Pasha of Nevsehir’s ( who was also under the duty resposible for en-
dowments) royal fiefs (a.k.a has) of Igde and Istendil Islands. Reasons for making in same year other two censuses was 
to determine the increase in the revenues of Cuka Island tuzcuyan (pertains to ones who works for salt business) and 
endowment rayahs. As Aynoz is a small 6 leaflet registry,  recent census of the Cuka Island has 42 leaves.

 Registered under the catalog no: 6 which is dated 1133/1720 is the Cebel-i Kozan census. This register was made 
for the purpose of putting under record the congregation of Kozanogulları whom were living in the mountainous areas 
of the Adana Province’s sanjak of Kozan. 311 rayahs out of 1060 registered themselves as sayyid to be exempted from 
the tax obligations and succeeded in doing so. Contrary to the expectations, 99 non-muslim rayah registered to the 
census book is of Rum origin instead of being Armenian origin.

In 1721, male nomads of Bozdogan who lived in İc-il sanjak were registered with their sheeps and camels by the 
person who was in charge collecting the taxes. In that era, under the censuses haspodar of Yeniil (Beg of Turcoman) 
Ali Beg worked as a record official( a.k.a tahrir emini) shows us and can be evaluated as the importance given by the 
state to this job. That same year also two more censuses were made for locating and determining revenues of Lankaza 
and Mutranka royal fiefs (has).

 The record book that is registered under no: 11 and which has 35 leaves, was kept for  putting  under record 
mukataa incomes in Yenisehir of Bursa.

These censuses made in the Tulip Period,  differentiate from the XVI th century Ottoman clasical censuses in 
terms of form and purpose. Primarily as some registers have tughra in them, they don’t contain preliminary (a.k.a 
mukaddime) and code of law (a.k.a kānûnnâme ). Also in some registers, preliminary is not available but there is the 
copy of the sultan’s amir (a.k.a emr-i şerif).

The registries kept during the Tulip Period were made for the purpose of determining certain royal fiefs( a.ka has) 
and mukataa’s source of incomes instead of recounting all the sources of income within the province. For that reason, 
the registries that were kept composes of small 6 to 9 leaflets. More extensive registers have 42 to 49 leaflets and they 
are as small as not to be compared in size with XVI th century registers.

It is known a period of peace was started to put an end to the severe losses of Karlowitz Treaty (1699). And within 
that period not only Sadabad entertainments and halvah talks were made but the unsettled Turcomans and Nomads 
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who withstanded to state not to send a soldier and pay taxes were all together subjected to censuses. Hardly these 
censuses were made to fill up the treasury but seem to prevent the decrease of the incomes of the some statesman and 
courtisans. 



Arşiv Dairesi Başkanlığı

1229

KAYNAKÇA

ARŞİV KAYNAKLARI

TKG.KK.THR.Cd.1,  Sultan Bayezıd Devri Vakıf Defteri. 
TKG.KK.THR.Cd.2, Yeniil Hasları, 1641 tarihli.
TKG.KK.THR.Cd.3, Mevkûfatî İbrahim, İğne ve İstendil Adaları, 1715 tarihli.
TKG.KK.THR.Cd.4, Aynoz Adası, 1715 tarihli. 
TKG.KK.THR.Cd.5, Çuka (Çuha) Adası, Defter Eski no: 2249/21307 128, 1127/ 1715 tarihli.
TKG.KK.THR.Cd.6 , Cebel-i Kozan, eski no: 102, 1721 tarihli.
TKG.KK.THR.Cd.7, Bozdoğan Yörükleri Tahrir Defteri, 1721 tarihli.
TKG.KK.THR.Cd.8, Hasha-i Lankaza, 1721 tarihli.
TKG.KK.THR.Cd.9, Yörükan-ı Saruhan, 1723 tarihli.
TKG.KK.THR.Cd.10 ,Tırhala Mutranka Hasları, 1723 tarihli.
TKG.KK.THR.Cd.11, Bursa Yenişehir Mukataa, 1724 tarihli. 
TKG.KK.THR.Cd.12, İcmal ma’a Mufassal-ı Sis, 1732 tarihli
TKG.KK.THR.Cd.13, Konya Esbkeşan, 1734 yılı.
TTd.149 Nevşehir Mufassal maa İcmal 1141/ 1728-29 tarihli.
TTd.450 (1525) Adana, Tarsus, Sis Mufassal Tahrir Defteri. 
TTd.114 (1572) Adana Mufassal Tahrir Defteri, v. 171a- 171b IV.
TTd.155 (1563) Diyarbekir Mufassal Tahrir Defteri.
BOA, AE.SAMD.III, Dosya 118, Gömlek  11609, 10 Safer 1116 / 17 Haziran 1704 tarihli hüküm.
BOA.AE.SAMD.III. Dosya 69, Gömlek 06914.001 Kayseri Sancakbeyi Abdülgafûr’un 10 R 1121/ 19 Haziran 
1709 tarihli arzı.
BOA, AE.SAMD.III,  Dosya 88, Gömlek 8761, tarih 16  CA 1133 / 15 Mart 1721. 
BOA, AE.SAMD.III,  Dosya 112, Gömlek 11037, tarih 19  Ş 1133 /  15 Haziran 1721.
BOA, AE.SAMD.III, Dosya no: 115, Gömlek no: 11341, 19 M 1135/ 30 Ekim 1722 tarihli Sis kadısına hüküm.
BOA, AE.SAMD.III,  Dosya 7, Gömlek 582, tarih 04 R 1143/ 17 Ekim 1730.
BOA, C.AS/ 27316-2 (1796).

BASILI ESERLER

AFYONCU, Erhan, Osmanlı Devlet Teşkilatında Defterhâne-i Âmire (XVI.- XVIII. Yüzyıllar) Basılmamış Dok-
tora Tezi, İstanbul 1997.
Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir, Haz. Cavid Baysun, c. III, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1986.
AKGÜNDÜZ, Ahmed, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, III. Ahmed, I. Mahmud ve II. Mahmud 
Devri Kanunları (1703- 1839), c. 11, İstanbul 2016.
AKTEPE, Münir, Patrona İsyanı (1730), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1958.
AKTEPE, M. Münir, “Ahmed III”, DİA,  2, İstanbul 1989, s. 34- 38.
AKTEPE, M. Münir, “Damad İbrahim Paşa, Nevşehirli”, DİA, C.8, İstanbul 1993, s. 441- 443.
AKTEPE, M. Münir, “Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’ya Aid İki Vakfiye”, Tarih Dergisi, XI/19, İstanbul 1960, 
s149- 160.  
AKTUĞ, İlknur, Nevşehir Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.
AKYILDIZ, Ali, “Valide Sultan”, DİA,  c.42, İstanbul 2012, s. 494- 499.
ARIKAN, İlyas, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın Hayatı ve Devlet Adamlığı, Marmara Üniversitesi Basılma-
mış Yüksek Lisan Tezi, İstanbul 2013.
BAYKAL, Bekir Sıtkı, Destarî Salih Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1962.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1230

DEMİR, Alpaslan, XVIII. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Anadolu’da Bozdoğan Yörükleri, Berikan Yayınevi, Ankara 
2012.
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 2017.
EYİCE, Semavi, “Damat İbrahim Paşa Külliyesi”, DİA, İstanbul 1992, VI, 445 .
EYİCE, Semavi , “Fatma Sultan Camii”, DİA, c.12, İstanbul 1995, s. 262- 264. 
GENÇ, Serdar, Lale Devrinde Savaş İran Seferlerinde Organizasyon ve Lojistik, Kitap Yayınevi, İstanbul 2013. 
GEZER, Yalçın, “Yazma Eserler Işığında Patrona Halil İsyanı Hakkında Yeni Bir Değerlendirme”, Osmanlı İs-
tanbul’u III, Editörler: F. Emecen, A. Akyıldız, E. S. Gürkan, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Yayınları, İstanbul  
2015,   s. 331- 332. 
GRISWOLD, William J., Anadolu’da Büyük İsyan 1591- 1611, Çev. Ülkü Tansel, 2. Bs., Tarih Vakfı Yurt Yayın-
ları, İstanbul 2002.
IŞIK, Sevgi, Songül Kadıoğlu, Mehmet Yıldırır, Kuyûd-ı Kadîme Arşiv Kataloğu, TKGM Yayınları, Ankara 
2012.
KARAHASANOĞLU, Selim, “Osmanlı Tarih Yazımında “Lale Devri” Eleştirel Bir Değerlendirme”, Tarih ve 
Toplum: Yeni Yaklaşımlar, Sayı: 7,  İstanbul 2008, s. 129- 144. 
KURT, Yılmaz, “1721 Tarihli Cebel-i Kozan Mufassal Tahrir Defteri”, INOCTE 2017, Bakü 12- 15 Eylül 2017 
(baskıda).
KURT, Yılmaz, “29 Numaralı Saraybosna Tımar Yoklama Defteri,  Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, C.I, Edi-
törler: Zafer Gölen- Abidin Temizer, Gece Kitaplığı, Ankara 2016.
KURT, Yılmaz, “I. Ahmed (1603- 17) Dönemine Ait Bir Osmanlı Kānūnnâmesi”, Belgeler, XXXI/ 35 (2010), 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2010, s. 1- 48.
KURT, Yılmaz, “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyûd-ı Kadîme Arşivi Vakf-ı Cedîd Tasnifi Katalog Ça-
lışması”, Selçuk Üniversitesi Uluslar Arası Kuruluşununn 700, Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Dev-
leti Kongresi Bildiriler, Konya 2000, s. 455- 476.
KURT, Yılmaz, Çukurova Tarihinin Kaynakları III 1572 Tarihli Adana Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2005.
MEHMEDOV, Hüsamettin (Karamanlı), “Osmanlı Dönemi Revan Eyaleti Tapu Tahrir Defterleri”, XII. Türk 
Tarih Kongresi Tebliğler, III. Cilt, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s.683- 690. 
ORHONLU, Cengiz, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretleri İskân Teşebbüsü (1691-1696), İÜEF Yayınları, 
İstanbul 1963.
ÖZ, Mehmet, XV- XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1999.
ÖZCAN, Abdulkadir, “Lale Devri”, DİA, 27, Ankara 2003, s. 81-84.
Râşid Mehmed Efendi, Târîh-i Râşid ve Zeyli (1703- 1722), C.II, Haz. A. Özcan, Y. Uğur, B. Çakır, A. Z. İzgöer, 
Klasik Yayınları, İstanbul 2013.
SUBHİ MEHMED EFENDİ, Subhî Tarihi, Sâmî ve Şâkir Tarihleri İle Birlikte, Hazırlayan: Mesut Aydıner, Ki-
tabevi Yayınları, İstanbul 2007.
SÜMER, Faruk, Oğuzlar (Türkmenler), 3.Bs., İstanbul 1980.
UNAT, Faik Reşit, 1730 Patrona İhtilâli Hakkında Bir Eser Abdi Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
1943.
YEDİYILDIZ, Bahaeddin , Ordu Kazası Sosyal Tarihi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985.



1231

HAKİKATİN KAYNAĞINA DÖNMEK: TÜRK ARŞİVLERİ VE 
ERMENİ MESELESİ

Yusuf SARINAY*

GİRİŞ

Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin 1915 yılında askeri ve güvenlik sebebiyle gerçekleştirdiği tehciri kendilerini yok 
etme projesinin hayata geçirilmesi olarak görmekte ve bunun bir soykırım olduğunu iddia etmektedirler. Ermeniler 
iddialarını tarihi ve bilimsel temellerden ziyade, hatırat türü sübjektif değerlendirme ve bilgiye dayanan propaganda 
eserlerine dayandırmaktadırlar. Bu iddiaların doğru bilgi ve delilden yoksun olması sebebiyle olay bilimsel ve tarihi 
temelden siyasi platforma kaydırılmıştır. 20. Yüzyıl boyunca milli kimliklerini Türk düşmanlığı ve 1915 soykırım 
efsanesine dayandıran Ermeni diasporasının faaliyetleri sonucu, Ermeni tarafında oluşan ve propaganda ile başta batılı 
ülkeler olmak üzere dünyanın birçok ülkesine sirayet ettirilen tek taraflı bir hafıza oluşturulmuştur. Sonuçta; 1965’ten 
günümüze kadar birçok ülke parlamentosu soykırım iddialarını kabul eden kararlar almıştır.

Ermenilerin adeta tartışılmaz siyasi bir iman haline getirdikleri iddialarının çeşitli uluslararası platformlarda ve 
meclislerde tarihi bir hakikatin tescili statüsünde oylanarak bağlayıcı bir karara dönüştürülmesi; özü itibariyle bir “Er-
meni soykırım tarihi inşa etme” süreci olmuştur. Bu yaklaşım ile arzulanan soykırım mitosu, olgusal hakikatin yerine 
geçmektedir. Bunun yasama organları tarafından onaylanması bu konuda daha sonradan araştırma yapma, arşivlere 
gidip belgelere başvurma yolunu büyük ölçüde kapatmaya yöneliktir. Burada söz konusu olan tarih inşası tasvirî ve 
bilme amaçlı değil, hesap sorma amaçlı, yargılayıcı ve mahkûm edici niteliktedir.

Hâlbuki tarihin amacı; sebep sonuç ilişkisi içinde olayları belgelere dayanarak gerçeklere mümkün olduğu kadar 
yaklaşarak göz önüne sermek ve değer yargısını okuyucuya bırakmaktır. Hele, yazılan tarihi olay, geçmişi olduğu 
kadar bugünü ve geleceği de etkiliyorsa durum çok daha büyük bir dikkati ve objektifliği gerektirir. Bu objektiflik, 
tarihin temel kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan belgelere başvurularak oluşturulur. Çünkü belgeler tarihin 
en güvenilir şahitleridir. Bu şahitler olmadan ortaya çıkacak sonuçlara şüphe ile bakılmalıdır. Bu sebeple geçmiş olay-
ları incelerken dönemin arşivlerine dayanma zorunluluğu bulunmaktadır. Çünkü arşivlere dayalı bilimsel çalışmalar 
önyargı ve taraflı siyasi yaklaşımları büyük oranda ortadan kaldıracaktır.

Bu sebeple Ermeni meselesinin hakikatin kaynağı olan arşivlere dayanarak bilimsel bir yaklaşımla ele alınması 
gerekmektedir. Zira Ermeni meselesinin bizzat yaşandığı Osmanlı Devleti’nin sivil ve askeri arşivlerinde genel olarak 
Ermeniler ve özel olarak Türk-Ermeni ihtilafının en önemli devresini teşkil eden tehcir uygulamasını aydınlatacak on 
binlerce belge bulunmaktadır. Bildiride; Osmanlı Devleti’nden devraldığı büyük mirasla dünyanın en zengin arşiv po-
tansiyeline sahip sayılı ülkelerden biri olan Türkiye’nin sivil ve askeri arşivlerinde bulunan Ermeni meselesi ile ilgili 
fonlar belgelerden örnekler verilerek değerlendirilecektir.

Ermeni Meselesi Hakkında Osmanlı Arşivleri’nde Bulunan Fonlar

Osmanlı Arşivlerinde genel olarak Ermenilerle ilgili birçok fonda belge bulunmaktadır. Ermeni sorunu ve tehcir 
uygulaması ile ilgili aşağıda kısaca bu fonlarla ilgili tanıtıcı bilgiler verilecektir. Ermenilerle ilgili arşiv kayıtları sade-
ce belgelerden ibaret değildir. Osmanlı bürokrasisinin Tanzimat öncesi kayıtları defter kayıtları şeklindedir. Defterler; 
Osmanlı bürokrasisinde alınan kararların, hükme bağlanan konuların kaydolunduğu serîlerdir. Bu sebeple öncelikle 

* Prof. Dr., TOBB-ETÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı, Ankara - Türkiye. ysarinay@etu.edu.tr
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defter fonlarından bahsedilecektir.

1. Defter Fonları

Tanzimat öncesi Osmanlı merkez teşkilatı dönemine ait defterler, iki ana serî hâlinde günümüze intikal etmiştir. 
Birincisi: Devletin siyasî ve hukukî kararları ile beldelerin asayiş ve nizamına dair hükümlerin kaleme alındığı Divânı 
Hümayûn Defterleri’dir. İkincisi ise sadece malî konularda mirî işlerden sayılan cizye, avârız ve mukataa işleriyle 
ilgili konuların düzenlenip kaydolunduğu Maliye Defterleri’dir.

Burada sadece Ermenilerle ilgili kayıtların bulunduğu defterler hakkında ana hatlarıyla bilgiler verdikten sonra, 
defterlerdeki kayıtlardan örnekler verilecektir. 

A. Mühimme Defterleri

Divânı Hümayûn toplantılarında müzâkere edilen iç ve dış meselelere ait siyasî, askerî, içtimaî ve iktisadî karar-
ların kaydedildiği defterlere «Mühimme Defterleri” adı verilmiştir. Osmanlı Arşivi’nde 419 adet Mühimme Defteri 
mevcuttur.

XVI. yüzyılın ortalarından XX. yüzyılın ilk yıllarına ulaşan bir dönem içinde, küçük zaman bölümleri hariç 
ortalama 350 yıllık zaman dilimi itibarıyla, hiçbir doğu ve batı devletinde bulunmayan kültür ve tarih zenginliğini 
ihtiva eden Mühimme Defterleri, Osmanlı Arşivi defter serîleri içinde şüphesiz önemli yer tutar. Ana konularını; dev-
leti ilgilendiren siyasî, iktisadî, kültürel, sosyal ve harp tarihine dair üst düzey kararlar teşkil eder. Bugünkü anlamda 
düşünülecek olursa, Bakanlar Kurulu kararlarına benzemektedir. Mühimme defterlerinde Ermenilerin siyasî, iktisadî, 
kültürel, sosyal sahalardaki faaliyetleriyle ilgili birçok kayıt vardır. Aşağıda bununla ilgili birkaç Mühimme defterle-
rinden hüküm örneği alınmıştır. 

Bursa kadısına: Bursa’da iki Ermeni kilisesine dahleden Fiş Acem’in müdahalesinin men’i hakkında gönderilen 
hüküm

Sulumanastır’daki Ermeni kilisesi keşişleri eski keşişhanelerinin yanına bir keşişhane daha yapıp burada içkili, 
sazlısözlü âlem yapıp Abdi Çelebi Mescidi cemaatini ve Müslümanları rahatsız ettikleri yolundaki şikâyetin tahkikiyle 
sonradan yapılan keşişhanenin yıkılıp eski keşişhanede de alem yaptırılmaması hakkında hüküm,

Yahudi, Ermeni ve diğer gayrimüslim halkın kendileri için belirlenen ve zikrolunan özelliklere sahip kıyafetleri 
giymeleri; kıymetli giysiler giymekten kaçınmaları hakkında hüküm

İstanbul’da bulunan Ermenilerin, mezarlıklarının yanında Sultan Bâyezîd Evkafı’na ait olan bir tarlanın, kar-
şılığında bir akar vermek şartıyla kendilerine mezarlık olarak verilmesi yolundaki taleplerinin mütevelli tarafından 
incelenmesi ve vakfa faydalı ise arz edilmesi hakkında hüküm

İstanbul’da sakin, Sultan Mehmed Evkâfı reâyasından olan Ermenilerin, kilisede toplandıklarında, içlerindeki 
düşkün ve yardıma muhtaç olanlara verilmek üzere gönüllü olarak kendi aralarında topladıkları paraya ve kiliselerinin 
bahçesindeki meyvelere, patrikleri olan Sakarya tarafından, yanına toplanan bazı papazların yönlendirmesiyle, âdet 
ve kanuna aykırı olarak fazladan para talep edilmek suretiyle yapıldığı bildirilen müdahalenin engellenmesi1 hakkında 
hüküm.

Revan’a tâbi Üçkilise civarındaki Ermenilerin katogikosu olup, patrikliğe bağlı hususlarda Ermeniler kendine 
müracaat etmekteler iken, bazı unsurların bölgeye gelmesi üzerine Osmanlı ülkesine yerleşmiş olan Sahak’a diğer 
murahhasa, papaz ve keşişlerin müdahale ettirilmemesi2 hakkında hüküm.

Fatih Sultan Mehmed Han Evkâfı reâyasından olan İstanbul’da Sulu Manastır Cemaati Ermenilerinin toplantı 
günlerinde bağışlarıyla biriktirilen veya ihtiyaç fazlası bal mumunun satılmasıyla elde edilen ve kiliseye harcanan 
paradan kendileri için akça talep ettikleri bildirilen Patrik Zakarya ile Avanos, Kirkoz ve Serkiz adlı papazlara engel 
olunması3 hakkında hüküm

İstanbul etrafında tereke ziraati yapan reâyanın, terekelerini biçip kaldırmalarından sonra, bazı Ermenilerin tarla-
larında kalan anızı yolup zarar vermelerine engel olunması4 hakkında hüküm.

Bursa’da, Karaağaç denilen mevkide iki cami arasına Ermeniler tarafından sonradan yapıldığı ve Müslümanların 
ibadetine mâni olduğu bildirilen kilisenin bilirkişilerden soruşturulmak suretiyle keşfinin yapılması; durum bildirildi-

1 BOA., Mühimme Defteri, No: 85/67.
2 BOA., Mühimme Defteri, No: 85/87.
3 BOA., Mühimme Defteri, No: 85/101.
4 BOA., Mühimme Defteri, No: 85/497
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ği gibi ise yıkılması5 hakkında hüküm.

B. Tahrir Defterleri 

Osmanlılar, bir yeri fethettiklerinde o bölgeye yetkili bir emin (il yazıcıları) gönderip nüfus ve gelir kaynaklarını 
ayrıntılarıyla araştırıp deftere geçirirler, böylece her sancak için ayrı bir nüfus ve gelir defteri meydana getirilirdi. O 
bölgede vergi kaynakları çeşitli etkenlerle değiştiği zaman, her 10-20-30 yılda bu tahrir işlemi yenilenirdi.

Tahrir defterleri, Osmanlı İmparatorluğu’na dâhil memleketlerin sosyal, demografik ve ekonomik tarihine ait, 
benzeri başka hiç bir yerde bulunmayan mufassal istatistik kaynaklarıdır. 

Tahrir devletleri sayesinde, altı yüz yıl boyunca Osmanlı idaresi altında yaşayan Ermenilere karşı, Osmanlı Dev-
leti’nin izlediği politikaların ana hatlarını, Ermenilerden ve diğer unsurlardan alınan vergileri, onların yaşadıkları 
bölgeleri, nüfus hareketlerini incelememiz mümkündür.  Buna örnek olması amacıyla Mardin Livasıyla Diyarbakır 
eyaletinin tahrir kayıtlarını özetle aşağıya kaydediyoruz.

Mardin livasında 1848 hane ve 772 bekâr Ermeni, 6718 hane ve 1378 mücerred Müslüman nüfus kaydedilmiştir 6. 
Diyarbakır eyaletinin genelinde ise 11772 hane ve 3225 bekâr Ermeni kaydedilmiştir. Eyâlette 66732 hane ve 

15661 bekâr da Müslüman nüfus vardır7. 
Mufassal tahrir defterlerinde şahısların isimlerini, statülerine göre verdikleri vergileri ayrıntılı bir şekilde görmek 

mümkündür.   

C. Gayri Müslim Cemâatlere Ait Defterler

Divânı Hümayûn tarafından tutulan bu defterler, gayri müslimlerle ilgili konularla, gayri müslim cemâatin her 
türlü hak, imtiyaz ve muâmelatına ait hükümleri ihtiva etmektedir. Papazlara verilen beratlar da bu kalemde hazır-
lanmıştır. Gayri Müslim Cemâat Defterleri, Evâmiri Maliye Kalemi’ne bağlı olup, 1837 senesinde Piskopos Halifeli-
ği’nin Divânı Hümayûn’a bağlanması üzerine Divânı Hümayûn tarafından tutulmuştur.

Bu defterler arasında bulunan Şurûtı Mileli Muhtelife Defterleri; muhtelif Hıristiyan cemâatlerinin bağlı bulun-
dukları mezheplerin patrik ve metropolitlerine ait hükümleri muhtevîdir. Bu hükümlerde ruhanî reislerinin vazife ve 
salahiyetleri ile gerek devlet ve gerekse cemâatleriyle olan münasebetleri tayin ve tasrîh edilmiştir. Defterlerde şu 
ruhanî reislere ait hükümler vardır:

İstanbul Rum Patrikliği ve buna bağlı metropolitler, Kudüs Rum Patrikliği, Antakya Rum Patrikliği ve buna tâbi 
metropolitler, Kıbrıs Başpiskoposluğu’na tâbi piskoposlar, Mısır ve İskenderiye Patrikliği, Tûrı Sina Keşişleri, Efrenc 
(Fransız) Piskoposluğu, İstanbul ve tevâbii Ermeni Patrikliği ve buna bağlı murahhaslıklar, Kudüs Ermeni Patrikliği, 
Üç Kilise Katogikosluğu, Çanlı Kilise Murahhaslığı, Atina ve Sis Murahhaslığı, Nasturi Murahhaslığı, Yahudi ve 
Süryani Patrikliği, Ermeni ve Katolik Patrikliklerinin tashih olunan beratları.

989 numaralı “Divânı Hümayûn Defterleri Kataloğu”nda kayıtlı H. 1236-1337/M. 1820-1918 tarihleri arasında 
gayri müslimlerle ilgili konuları ihtiva eden, toplam 18 adet defter mevcuttur. Bunlardan 4’ü Ermenilerle ilgilidir. 
Gayr-i Müslim Cemaatlere Ait Defterler’de Ermenileri ilgilendiren hükümlerden üçü özet, altı örnek belge aşağıda 
yer almaktadır. 
1. Konyada yaşayayan Ermenilerin özel ve genel dini görevleri Ankara Murahhasalığı tarafından görülüp idare 

olunmakta ise de mesafenin uzaklığı ve Konya’nın önemine binaen orada bir murahhasalık teşkiliyle Rahib Şi-
rinyan Efendinin vekâleten tayini hakkında irade8.

2. Ermeni Patrikhanesi Umum Ruhani Meclisi’nde kararlaştırılıp Patriklikten gönderilen yazı üzerine; Osmanlı 
Devleti’nin hiçbir yerinde dini müesseselerin, yani kilise inşası ve tamiri, okul inşası ve tamiri gibi konularda 
ahalinin isteklerinin Patrikhaneye sorulmadan işlem yapılmaması hakkında Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ kararı9. 

3. Behisni ahalisinden Kirkor ve Agop ağalar vefat eden Sis katogikosuna mirasçı olmaları sebebiyle verdikleri 
dilekçe üzerine yapılan araştırma sonucu emlak ve arazilerinin aile fertlerine taksimiyle kilisedeki mal ve eşya-
larının kendisinden sonraki katogikosa devredilmesi10.

5 BOA., Mühimme Defteri, No: 85/704.
6 BOA., Tapu Tahrir Defteri, No: 998, s. 37.
7 BOA., Tapu Tahrir Defteri, No: 998, s. 279.
8 BOA. Gayr-i Müslim Cemaatlere Ait Defterler, No: 9, s. 1.
9 BOA. Gayr-i Müslim Cemaatlere Ait Defterler, No: 9, s. 3.
10 BOA. Gayr-i Müslim Cemaatlere Ait Defterler, No: 9, s. 3.
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4. Palu ve Gevar manastırı ve bağlı kiliseler delegesi Mıgırdıç Rahib’in görevden alınması üzerine yerine Serkiz 
rahibinin patrikhanece atandığı (24 Ekim 1862). 11

5. Deniz Kuvvetleri generallerinden Kocaeli Sancağı Mutasarrıfı Maşuk Paşa ve kaza naibine gönderilen bir hü-
kümle, Ermeni Patrikliğine bağlı İzmit ve Ermişe (Akmeşe) rahibinin vefatı üzerine ehliyeti kanıtlanan Abram 
Rahib’in yine Ermeni patriği tarafından atandığı ve rahibin özlük ve dini haklarına hiç kimsenin müdahale etme-
mesi hakkında 25 Eylül 1871 tarihinde Padişah tarafından çıkarılan ferman. 12

6. Bayburt ve bağlı kilise kuruluşları Delegesi Haçadoryan Aristakis Efendi’nin istifası üzerine bu göreve Rahib 
Abranosyan Kigork Efendi’nin Ermeni Patrikhanesi tarafından atandığı bildirilerek Haçadoryan Aristakis’in öz-
lük ve dini görev ve haklarına hiç kimsenin müdahale etmemesi hakkında 21 Haziran 1904’te çıkarılan Padişah 
Fermanı. 13

Tanzimat öncesi Osmanlı merkez teşkilatı dönemine ait defterlerle ilgili bu bilgilerden sonra, şimdi, Ermeni me-
selesi ve tehcir uygulaması ile ilgili belgelerin bulunduğu fonlarla ilgili kısa bir tanıtıcı bilgiye geçiyoruz. 14

Belge Fonları

A. Hariciye Nezareti Belgeleri

Hariciye Nezareti Arşivi’nde, siyasî, hukukî, idarî konulardaki çok önemli meselelerin yanısıra, ticaret anlaş-
maları; sefâret ve şehbenderliklerle yapılan yazışmalar; köle ticaretinin men’i; Sırbistan’daki Müslüman halkın dinî 
meseleleri; yabancı devlet başkanlarına gönderilen ve onlardan gelen, daha çok doğum, vefat, cülûs, evlilik konuların-
daki nâmeler; rütbe, nişan ve madalya tevcihleri; sınırların dışında kalan topraklara ait tapu tahkikleri yer alır. Başlıca 
fonları şunlardır. Siyasi Kalemi Belgeleri (HR.SYS.), Mektubî Kalemi Belgeleri (HR.MKT.), Hukuk Müşavirliği 
İştişare Odası Belgeleri (HR.HMŞ.ISO.), Hukuk Kısmı Belgeleri (HR.H.), Mütenevvia Kısmı Belgeleri (HR.MTV.)

Hariciye Nezareti belgeleri arasında Ermeni meselesiyle ilgili binlerce vesika vardır. Yabancı ülkelerdeki Erme-
nilerin faaliyetleri (İngiltere15, Fransa16, Rusya17, Amerika18, Almanya19, İtalya, Bulgaristan20, Romanya, Yunanistan), 
Osmanlı sınırları içinde bulunan Ermenilerin durumları, Ermenilerin İstanbul’da çıkardıkları karışıklıklar (Kumkapı 
olayı21, Babıali gösterisi, Osmanlı Bankası baskını22), Anadolu’da meydana gelen Ermeni olayları (Erzurum olayları23, 
Yozgat24, Merzifon25, Kayseri olayları26, Bitlis olayları27, Van isyanı, Sason-Taluri isyanı, Maraş ve Zeytun’da çıkan 
isyanlar, Sivas olayları, Tokat olayları, Diyarbakır’da çıkan olaylar, Mamuratülaziz ve Arapkir olayları, Harput’ta 
çıkan olaylar, Trabzon olayları, Eğin hadiseleri, Üç büyük devlet tarafından Ermenilerin de yaşadıkları vilayetlerde 
ıslahat yapılması istekleri28, Ermeni komitelerinin faaliyetleri, Ermenilerin Osmanlı ülkesine silah sokma teşebbüs-
leri, Ermenilerle ilgili olarak yabancı matbuatta çıkan yazılar29, Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni faaliyetleri30, 
Ermeni tehciri31, Ermenilerin Doğu Anadolu’da Müslüman halka yaptıkları mezalim32 Osmanlı hükümetinin Ermeni 
iddialarının araştırılması için I. Dünya Savaşında taraf olmayan İspanya, Hollanda, Danimarka ve İsveç’e gönderdiği 
notalarla ikişer hukukçu gönderilmesini istemesi33, 1915-1916 yıllarında Ermenilere kötü davrandığı için 1673 kişinin 
yargılanması34 bu fondaki belli başlı konu başlıklarıdır. Bunlardan başka fonda Ermenilerle ilgili konu başlığı olabi-

11 BOA. Gayr-i Müslim Cemaatlere Ait Defterler, No: 8, s. 15.
12 BOA. Gayr-i Müslim Cemaatlere Ait Defterler, No: 8, s. 20.
13 BOA. Gayr-i Müslim Cemaatlere Ait Defterler, No: 8, s. 34.
14 Osmanlı Arşivindeki belge tasnifleri ve katalog bilgileri için ayrıca bkz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul 2000.
15 BOA.,HR. SYS., 2751/19, 20; BOA.,HR. SYS.,2752/1; BOA.,HR. SYS.,2753/1.
16 BOA.,HR. SYS., 2748/2; BOA.,HR. SYS., 2749/1; BOA.,HR. SYS., 2750/1.
17 BOA.,HR. SYS., 2768/3; BOA.,HR. SYS., 2769/1; BOA.,HR. SYS., 2770/1; 2776/1.
18 BOA.,HR. SYS., 2735/1; BOA.,HR. SYS., 2736/1.
19 BOA.,HR. SYS., 2733/1; 2734/1.
20 BOA.,HR. SYS., 2746/1; 
21 BOA.,HR. SYS., 2823/60; BOA.,HR. SYS., 2823/22; 2821/53.
22 BOA.,HR. SYS., 2826/1.
23 BOA.,HR. SYS., 2803/1.
24 BOA.,HR. SYS.,2804/3.
25 BOA.,HR. SYS., 2825/1.
26 BOA.,HR. SYS., 2826/1.
27 BOA.,HR. SYS., 2805/1.
28 BOA.,HR. SYS., 1261-5/26-28; 2822/5; 2816-1/13; 
29 BOA.,HR. SYS., 2878/19; 2868/4; 2867/51.
30 BOA.,HR. SYS., 2871/1.
31 BOA.,HR. SYS., 2873/3.
32 BOA.,HR. SYS., 2872/1-4.
33 BOA,HR:SYS, 2569/2
34 BOA HR, ,SYS, 2882/29
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lecek nitelikte birçok belge vardır.

B. Dahiliye Nezareti Belgeleri (DH.)

Kalemi Mahsûs Müdüriyeti Belgeleri (DH.KMS.); Kalemi Mahsûs Müdüriyeti ile ilgili belgelerin muhtevası 
şu şekildedir: İtilâf Devletleri’nin işgal hareketleri, Kuvâ-yı Milliye faaliyetleri, Yunan işgali ve mezâlimi, Çetecilik 
faaliyetleri, Memur tayin ve azilleri, Madalya i’tası ile muhtelif konular.

Siyasî Kısım Belgeleri (DH.SYS.); Dahiliye Nezareti’nin siyasî işlerine bakan müstakil bir kalemi yoktu. Ka-
talogları araştırmaya sunulan siyasî vesikalar; Dahiliye Nezareti’nin müstakil kalemi olmayıp, Muhaberâtı Umumiye 
Dairesi’nin evrak memurlarınca konularına göre siyasî, hukuk, idarî ve mütenevvia diye ayrılarak siyasîler bir araya 
getirilmiş ve üzerlerine orijinal karton ve dosya numaraları verilmiş olanlarıdır.

Şifre Kalemi Belgeleri (DH.ŞFR.); Dahiliye Nezareti’ne bağlı kalemler arasında yer alan Şifre Kalemi’nin 
müstakil bir kalem olarak teşkilat içerisinde yer alması 1914 yıllarına rastlar. Bilhassa Osmanlı Devleti yönetiminin 
taşra birimleri ile âcil yaptığı muhâberatta, telgraf ile haberleşmenin ve bu usûlün devlet muhâberatına girmesiyle 
“Şifre Kalemi”nin önemi de artmıştır. Şifre Kalemi’nin, umumiyetle Dahiliye Nezareti’nin ve ona bağlı alt birimle-
rin diğer vilayetler ve mutasarrıflıklar ile yaptığı muhâberatta aracı olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, bu çalışmaların 
yanında bazen diğer nezaret ve devlet dairelerinin acele ve gizli muhaberâtının şifrelendiği bir aracı büro durumunda 
da bulunmaktadır.

Mütenevvia Kısmı Belgeleri (DH.MTV.); Mütenevvia tasnifi içerisinde yer alan belgeler hemen her türlü ko-
nuyu ihtiva etmektedir. Ancak ağırlık itibari ile şu konulara rastlanmaktadır. Tabiî afetler ve yapılan yardımlar; me-
murların tayin, azl, izin, muhakeme vs. meseleleri; tensikat; arazi davaları; madalya, nişan verilmesi ve diğer taltifler; 
Hicaz demiryolu; iltica haberleri; yabancı seyyahlara tanınan kolaylıklar.

Asayiş Kalemi Belgeleri (DH.EUM.AYŞ.); Bu fonda bulunan belgeler genel olarak şu konuları ihtiva etmek-
tedir: Şekâvet ve çeteler; katil, yaralama, hırsızlık ve tecavüz olayları; cerâim istatistik cetvelleri ve vukuat raporları; 
cemiyetlerin faaliyetleri ve bunların takibi; işgal kuvvetlerinin kontrolü ve bu işgal kuvvetlerinin halka karşı muame-
leleri ile jandarma kuvvetlerine ve resmî görevlilere yönelik kötü muamelelerinin takibi; jandarma kuvvetleri mua-
melâtı (komutan tayinleri vs.); Kuvâ-yı Milliye’nin faaliyetleri; düşman donanmalarının faaliyetleri; Anadolu’nun 
muhtelif yerlerinde Rumlar ve Ermenilerin Müslüman halka tecavüzleri.

İdarî Kısım Belgeleri (DH.İD.); Dahiliye Nezareti İdare Evrakı bir çok değişik konuları ihtiva etmektedir. 
Bunlardan; mülkî taksimattaki düzenlemeler, belediye meclisleri ile idare meclisleri azalarının seçimi, gayri müslim 
ve ecnebilere ait mektepler ile kilise inşalarına ruhsat verilmesi, Osmanlı topraklarında çeşitli arkeolojik kazılara mü-
saade edilmesi ve eski eser kaçakçılığının önlenmesi gibi değişik konuları zikredebiliriz.

Hukuk Kısmı Belgeleri (DH.H.); Hukuk bölümündeki vesikaların ekseriyeti, inzibatî vakalara aittir. Ayrıca, bu 
bölümde kamu ve şahıs hukukunun korunması için Dahiliye Nezareti ile taşra teşkilatı ve mahallî idâreler arasındaki 
yazışmalarla ilgili vesikalar da mevcuttur.

İdârei Umumiye Belgeleri (DH.İUM.); Bu fon içinde; memurların tâyin, azl ve taltifleri; emlâk ve arazi işleri; 
zehâir ve iâşelerin toplanarak sevkedilmeleri; askeriyenin ihtiyaçlarının karşılanması; eğitim ve öğretim; vakıflar, köy, 
nahiye ve kaza teşkilleri; askere alma işlemleri ve seferberlik; işgal altında kalma; deprem, yangın, sel felâketi gibi 
durumlarda gerekli muamele icrâsı ile dârü’l-eytâm vesair konulara rastlamak mümkündür. 

Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Belgeleri (DH.EUM.); Asayiş ve güvenliğe ait konuların çeşitliliğinin yanı 
sıra polislerle ilgili işlemlerin (özlük hakları, tayin, terfi, ceza, emeklilik vs.) yürütülmesi de görev alanına girdiğinden 
Emniyeti Umumiye Müdüriyeti bünyesinde muhtelif şubeler kurulmuştur.

Dahiliye Nezareti belgeleri içinde Ermeni meselesiyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan binlerce belge 
bulunmaktadır. Bu belgelerin muhtevalarından bir kısmı aşağıya çıkarılmıştır. Fakat bu muhtevaların dışında da bir-
çok belge mevcuttur. 

Doğu Anadolu’da ıslahat yapılması ve buraya iki Avrupalı müfettiş-i umuminin tayin edilmesi çalışmaları35, 
Ermeni komitelerinin Ermeni kiliselerinde çıkardıkları olaylar36,  Tehcirin sebepleri ve alınan tedbirler37, Tehcirin 

35 BOA.,DH. KMS., 2-2/5.
36 BOA.,DH. KMS., 18/27.
37 BOA.,DH. ŞFR., 14/119; 52/102; 52/286; 51/192; 52/249.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1236

uygulandığı bölgeler38, Ermeni sevkiyatının yapıldığı yerler39, sevkiyata tabi tutulmayan Ermeniler40, sevkiyat için 
para tahsisi, Tehcire tabi tutulan Ermenilerin iaşe ve iskan masrafları41, sevkiyatın durdurulması42, Geri dönmek is-
teyen Ermenilere izin verilmesi43, ihtida eden Ermeniler ve Ermeni yetimlerinin durumu, sevk edilen Ermenilerin 
miktarı, Ermenilerin Müslümanlara saldırısı, Ermeni tehciri esnasındaki su-i istimallerden dolayı yapılan tutukla-
malar, Adana ve mülhakatında bulunan Fransız işgal kuvvetlerine mensup Ermenilerin Türklere yaptıkları saldırılar, 
Paris Sulh Konferansı’nda Yunan Başvekili Venizelos ile Ermeni Murahhası arasında alınan karar üzerine Rumların 
İstanbul’u, Ermenilerin de Trabzon’u ilhak çabaları44, Tehcir sonrası memleketlerine dönen Ermeniler45, Dersaadet’te 
bulunan Ermenistan Hükümeti temsilcilerinin girişimleri46, Elviye-i Selase dahilinde Ermeni ve Rumların bölgedeki 
Müslüman ahaliyi yok etme gayesiyle giriştikleri umumi katliam ve zulümler47, Nasturi ve Ermenilerden mürekkep 
İngiliz kuvvetleriyle Barzan ve Zibar aşiretleri arasındaki çatışmalar48, Mütarekeden sonra Ermeniler tarafından ka-
çırılan Müslüman-Türk çocuklarının ve kadınlarının hristiyanlaştırılması çabaları49, dönen Ermeni muhacirlerin iaşe 
ve ihtiyaçlarının temininde yardımcı olunması, İngilizlerin Ermenilerle müştereken sınıra tecavüz etmeleri, İngiliz 
tayyarelerinin köyleri bombalaması, Ermenilerin türbeleri tahrip etmesi50, Van Ermeni Taşnaksütyun Cemiyeti’nin 
faaliyetleri51, Zeytun’da mukim Ermenilerin durumu, burada çıkan hadiseler ve Ermenice çıkan gazetelerin neşriyatı52, 
tahrip olan Ermeni ve Protestan kiliseleriyle bazı kabir ve sandukaların tamiri masraflarının ödenmesi, Ermeni okul, 
kilise gibi kurumlarının inşası için ruhsat verilmesi, Amerika’ya göç eden Ermeniler53,  Fransız rahiplerinin Adana, 
Maraş ve mülhakattaki Ermenileri Katolik Mezhebi’ne sokmaya çalışmaları ve buna engel olunması54 gibi konular 
yer almaktadır.

C. Yıldız Sarayı Arşivi Belgeleri

II. Abdülhamid devrinde (1876-1909) Yıldız Sarayı’nda biriken defter, belge ve gazetelerden oluşan fondur. Bu 
fonda, II. Abdülhamid’in özel olarak ilgilendiği konular, Sadaret’ten Saray’a sunulmuş, ancak irâdeleri sâdır olmamış 
tezkireler, şahısların Yıldız Sarayı’na sundukları çeşitli arîza, rapor ve ihbarlar, Kâmil Paşa, Cevdet Paşa, Namık 
Kemal, Midhat Paşa vb. önemli şahsiyetlerin metrukâtı, dış basında Devleti Aliyye ile ilgili çıkan yazılar, albüm ve 
resimler, kanun ve nizamnâme suretleri, Abdülhamid’e ait hususî el defterleri ve cüzdanlar ile haritalar bulunmaktadır.

Devletlerarası ilişkiler, Şarkî Rumeli, Ermeni ve Mısır meseleleri, Girit hadisesi, sınır olayları gibi önemli devlet 
problemlerinden zaptiye jurnallerinde geçen adî vukuata kadar bu dönemin çeşitli özelliklerini yansıtan bir fondur. 

Ermeni meselesiyle ilgili olarak Yıldız belgelerinde beş binin üzerinde belge vardır. Bunların büyük bir kısmı 
aşağıdaki fonlara dağılmıştır: Yıldız Esas Evrakı (Y.EE.), Sadrazam Kâmil Paşa Evrakı (Yıldız Esas Evrakına Ek), 
Sadaret Resmî Maruzat Evrakı (Y.A.RES.), Sadaret Hususî Maruzat Evrakı (Y.A.HUS.), Mütenevvî Maruzat Evrakı 
(Y.MTV.), Yıldız Perâkende Evrakı.

Yıldız Arşivi fonlarında Ermeni meselesiyle ilgili bulunan belgelerin muhtevaları ana hatlarıyla aşağıya çıkarıl-
mıştır. 

Ermeniler arasında meydana gelen olaylar, Ermenilere okul ve kilise inşası için verilen müsaadeler, Anadolu’da 
meydana gelen Ermeni olayları, (Musa Bey olayı55, Sason hadisesi56, Van olayları57, Erzurum olayları58), Ermeni Pat-
rikhanesiyle ilişkiler, Yabancı basında çıkan yazıların tercümeleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Amerika’da Ermeni 
faaliyetleri ve bu ülke devlet adamlarının Ermenilerle münasebetleri,  Ermeni nüfusu, Anadolu ıslahatı için İngiltere, 

38 BOA.,DH. ŞFR., 52/282; 53/48; 53/93; 53/129.
39 BOA.,DH. ŞFR., 52/235; 52/102; 68/188; 68/92.
40 BOA.,DH. ŞFR.,54/55; BOA.,DH. ŞFR., 55/292.
41 BOA.,DH. ŞFR., 53/305.
42 BOA.,DH. ŞFR., 57/135.
43 BOA.,DH. ŞFR., 57/71; BOA.,DH. ŞFR., 57/277.
44 BOA.,DH. KMS., 49-2/104.
45 BOA.,DH. KMS., 50-2/43.
46 BOA.,DH. KMS., 49-2/30.
47 BOA.,DH. KMS., 49-2/50.
48 BOA.,DH. KMS., 50-3/17.
49 BOA.,DH. KMS., 52-2/79.
50 BOA.,DH. KMS., 53-3/4.
51 BOA.,DH. İD., 94-2/24; BOA., DH. MUİ., 2-2/76.
52 BOA., DH. MUİ., 2-2/84.
53 BOA., DH. MUİ., 8-3/12
54 BOA., A. MKT. MHM., 651/17; BOA., A. MKT. MHM., 651/10.
55 BOA., YEE., 34/8; BOA., YEE., 34/9; BOA., YEE., 34/11; BOA., YEE., 34/15; Y. PRK. AZJ., 16/20.
56 BOA., YEE., 4/47; BOA., YEE., 5/54; BOA., YEE., 5/133; BOA., YEE., 5/134.
57 BOA., YEE., 5/144; BOA., YEE., 50/44; BOA., YEE., 50/47; BOA., YEE.,50/50; BOA., YEE., 50/51.
58 BOA., Y.MTV., 260/42.
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Fransa ve Rusya’nın ortak teşebbüsleri59, Hınçak ve Taşnak komitelerinin faaliyetleri, çıkardıkları olaylar60, Ermeni 
katagikoslukları hakkında bilgiler61, Ermeni Patrikhanesinin faaliyetleri, misyoner faaliyetleri62, Ermenilerin Bulga-
ristan ve Romanya’daki faaliyetleri ve oralardaki komitecilerle işbirliği, Ermenilerin yabancı ülkelere göçleri, Rus-
ya’dan silahlı Ermeni komitecilerinin Osmanlı sınırlarına tecavüz etmeleri gibi konular vardır. 

D. Bâb-ı Âlî Bünyesindeki Dairelere Ait Belgeler

Meclisi Vükelâ Mazbataları (MV.): Meclisi Vükelâ; sadrazamın riyâseti altında şeyhülislâm ile nâzırlardan 
mürekkep olan ve devletin iç ve dış siyasetinde ve mühim işlere müteallik hususlar hakkında karar veren meclisin 
adıdır. Bu meclise, “Meclisi Has” veya “Meclisi Hassı Vükelâ» da denirdi ki bugünkü mânâda «Bakanlar Kurulu» 
demektir. 1908 Temmuz inkılâbı üzerine kurulan Meşrutiyet rejiminde bu meclis, görevlerinden dolayı padişaha ve 
Mebûsân Meclisi’ne karşı müşterek bir mesuliyet altına sokulmuştur.

Meclisi Vükelâ Mazbataları arasında Emenilerle ilgili olarak üç yüz civarında belge vardır. Bu belgeler ana 
hatlarıyla; Yabancı memleketlere firar eden Ermenilerden Dersaadet’e avdet edenlere memleketlerine sevk edilinceye 
kadar yardım edilmesi63, Rusya’ya göç eden Ermenilerin tekrar geri dönme talepleri64, Anadolu ıslahatı konusunda bir 
heyet teşkil edilmesi65, Ermeni Taşnak Komitesi’nin ihtilal ve isyanı teşvik eden mensupları hakkında kanunî takibat 
icrası66, Cemaat mektebleriyle askerlik hizmeti hakkında Rum, Ermeni ve Ermeni Katolik Patrikhaneleri ile Bulgar 
Eksarhlığı’ndan daha sonra da Rum Melkit, Katolik ve Keldani Patrik vekaletlerinin başvuruları üzerine tanzim olu-
nan nizamname67, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kürtler ve Ermeniler arasında cereyan eden cinayet ve arazi davalarıyla 
ilgili şikayetler ve alınan tedbirler68, Harp bölgelerine yakın yerlerde bulunan Ermenilerin düşmanla işbirliği faali-
yetlerine girişip Osmanlı Ordusu’nun savunma faaliyetlerini sabote etmesi nedeni ile sınır bölgesindeki Ermenilerin 
güney bölgelerine sevk edilmeleri69, Askeri yönden belli yerlere göçleri kararlaştırılan Ermenilerin sevkleri esnasında 
vukua gelen suistimalleri Divan-ı Harb’e tevdi etmek üzere oluşan komisyonların harcırahlarının ödenmesi70, Erme-
ni Katagikosluk ve Ermeni Patrikhanesi Nizamnamesi’nin yeniden düzenlenmesi71, Ermeni Patrikliği Nizamnamesi 
hükmünü ilga eden Ermeni Katogikosluğu ve Patrikliği Nizamnamesi’nin ilgası zımnında kaleme alınan nizamiye 
layihasının yürürlüğe konulmak üzere arzı72 gibi konuları ihtiva etmektedir. 

E. Sadaret Belgeleri: 

Mektubî Kalemi Mühimme Kalemi (A.MKT.MHM.); Mektubî Kalemi’yle birlikte ilk yıllardan beri devam ede-
gelen ve onun bir şubesi durumunda bulunan kalemdir. Önemli ve âcil olan hususları ayırdedebilmek için gerek ev-
rakta, gerekse defterlerde mühim ve adî ayırımı yapıldığı görülmüştür. Bu sebeple, mühimme, hafâya ve mahremâne 
kaydı bulunan Mektubî Kalemi evrakı için ayrı bir fon teşkiline ihtiyaç duyulmuştur. Bu evrak umumiyetle isyan, 
deprem, sınır meselesi, savaş, kıtlık ve iskân gibi mühim hususları ihtiva etmektedir. 

Sadaret fonlarında Ermenilerle ilgili üç bine yakın belge vardır. Bu fonda bulunan belgelerin konuları Hariciye, 
Dahiliye ve Yıldız belgeleriyle büyük oranda benzerlik göstermektedir. 

Anadolu’nun birçok vilayetinde meydana gelen Ermeni ayaklanmalarıyla ilgili ayrıntılar73, Ermenilerin İstan-

59 BOA., YEE., 4/10; BOA., YEE., 5/95; BOA., YEE., 11/8; BOA., YEE., 83/48.
60 BOA., YA. HUS., 498/141; BOA., YA. HUS., 501/65; BOA., YA. HUS., 502/114; BOA., YA. HUS., 518/78; BOA., Y. MTV., 237/67; BOA., 

YEE., 95/52.
61 BOA., YA. HUS., 517/163; BOA., YEE., 35/103; BOA., Y. MTV., 259/101; BOA., Y. MTV., 260/61.
62 BOA., Y. MTV., 299/160; BOA., Y. PRK. AZJ., 26/80; BOA., Y. PRK. HR., 18/47; BOA., Y. PRK. BŞK., 34/28.
63 BOA., MV. 125/53; BOA., MV. 120/66; BOA., MV.136/20.
64 BOA., MV.103/70; BOA., MV.95/87; BOA., MV.113/20; BOA., MV.114/76.
65 BOA., MV.123/38.
66 BOA., MV.128/68.
67 BOA., MV.158/22.
68 BOA., MV.177/74.
69 BOA., MV.198/24.
70 BOA., MV.199/35.
71 BOA., MV.244/22.
72 BOA., MV.249/217.
73 BOA., A MKT. MHM., 483/64; BOA., A MKT. MHM.,501/24; BOA., A MKT. MHM., 535/25; BOA., A MKT. MHM., 609/13; BOA., A 

MKT. MHM., 609/14; BOA., A MKT. MHM., 609/15; BOA., A MKT. MHM., 609/16; BOA., A MKT. MHM., 609/30; BOA., A MKT. 
MHM., 611/11; BOA., A MKT. MHM., 619/8; BOA., A MKT. MHM., 620/17; BOA., A MKT. MHM., 623/1; BOA., A MKT. MHM., 628/1; 
BOA., A MKT. MHM., 628/3; BOA., A MKT. MHM.,628/42; BOA., A MKT. MHM.,628/48.
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bul’da çıkardıkları olaylar74, Ermeniler için umumi af ilanı75, İngiltere76, Fransa77, Rusya78 ve Amerika79 gibi ülkele-
rin Ermeniler lehine faaliyetleri, Doğu Anadolu’da yapılacak ıslahat80, Hınçak ve Taşnak komitelerinin faaliyetleri81, 
Amerika’ya Ermeni göçleri82, Bulgaristan’da Ermeni faaliyetleri83, misyoner faaliyetleri84, Rusya’ya firar eden Erme-
niler, Ermeniler arasındaki mezhep kavgaları, yabancı basında Ermeniler lehine yapılan propaganda faaliyetleri85 ana 
konu başlıklarıdır. 

F. Zaptiye Nezareti Belgeleri (ZB.)

Zaptiye Nezareti’ne ait mevcut arşiv malzemesinin ekserisini, nezarete diğer nezaret, devâir ve vilayetlerden ge-
lip gerekli muameleleri yapılan yazışmalar ile esas itibariyle bu yazılara verilen cevapları havî Mektubî ve Muhasebe 
kalemleri müsveddeleri ve Muhasebe Kalemi’nin muamelâtına ait makbuz, teslim ve tesellüm senetleri gibi evrakın 
oluşturduğu görülmektedir.

Zaptiye Nezareti fonlarında Ermenilerle ilgili iki bin civarında belge bulunmaktadır. 
Ermenilerin gazete çıkarmaları için müsaade talepleri86, Ermeni komitecilerinin mektup tercümeleri87, Ermeni 

komitelerine mensup olanlar hakkında yapılan soruşturmalar88, Meşrutiyet’in ilanından sonra yurtdışından gelen Er-
menilerin memleketlerine sevkleri89, ihtida edenlerle ilgili muameleler90, Ermeni Komitelerinin gerekli inzibati ted-
birler alınarak olay çıkmasına meydan verilmemesi91, İstanbul’da Ermenilerin çıkardıkları olaylarla ilgili yazışmalar, 
alınan tedbirler, Anadolu’da meydana gelen isyanlarla ilgili yazışmalar ve daha birçok husus bu fonda yer almaktadır.

Maliye Nezareti: Emlak-i Emiriye Müdüriyeti  (ML.EEM) ve Emlaki Metruke (ML.EMTK)

G. Salname-i Devlet-i Aliye

Burada Osmanlı Devleti’nin Ermenilere bakış açısını ortaya koymak amacıyla, tehcir öncesi ve sonrasında Os-
manlı merkezi yönetiminde üst düzey görevlerde bulunan Ermenilerin isimleri ve görev yaptıkları birimler öncelikli 
olarak 1297 (1881), 1301 (1885), 1305 (1889) ve 1308 (1892)yılları Devlet Salnameleri’ne göre:

Mahkeme-i Temyiz Ceza Dairesi azası Karabet Efendi, Hariciye Nezareti Tahrirat-ı Hariciye Katibi Serkis Efen-
di, Hariciye Nezareti Muhasebecisi Kirkor Efendi, Hariciye Nezareti Tahrirat-ı Hariciye Kalemi Mühimme Müdürü 
Nişan Efendi, Nafia Dairesi Müsteşarı Odyan Efendi, Nafia Dairesi Tercüme Kalemi Müdürü Kigork Efendi92, Ha-
riciye Nezareti Müsteşarı Artin Efendi93, Hariciye Nezareti Tercümanı Mikail Efendi94, Adliye Nezareti Müsteşarı 
Vahan Efendi95, Encümen-i İntihap Memurin-i Adliye Heyeti Müsteşarı Andon Efendi96, Hazine-i Hassa Nazırı Agop 
Paşa97, Bab-ı Ali İstişare Odası müşaviri Gabriyel Noradunkyan Efendi98, Dersaadet Emniyet Sandığı Müdürü Mığır-
dıç Efendi99, Orman ve Maadin Müdürü Bedros Efendi100, Ziraat Müdürü Amasyan Efendi101, Divan-ı Muhasebat Reisi 

74 BOA., A MKT. MHM., 609/4; BOA., A MKT. MHM., 
75 BOA., A MKT. MHM., 539/6; BOA., A MKT. MHM.,539/10; BOA., A MKT. MHM.,539/201; BOA., A MKT. MHM., 538/32; BOA., A 

MKT. MHM., 539/11. 
76 BOA., A MKT. MHM., 716/9; BOA., A MKT. MHM., 752/17; BOA., A MKT. MHM., 749/5
77 BOA., A MKT. MHM., 616/26; BOA., A MKT. MHM.,651/17; BOA., A MKT. MHM.,673/13; BOA., A MKT. MHM., 549/21.
78 BOA., A MKT. MHM., 549/30; BOA., A MKT. MHM., 550/6; BOA., A MKT. MHM., 625/16.
79 BOA., A MKT. MHM., 532/38; BOA., A MKT. MHM., 533/2; BOA., A MKT. MHM., 533/21.
80 BOA., A MKT. MHM.,611/13.
81 BOA., A MKT. MHM., 548/7; BOA., A MKT. MHM., 609/34; BOA., A MKT. MHM., 611/3; BOA., A MKT. MHM., 617/19; BOA., A MKT. 

MHM., 618/10; BOA., A MKT. MHM.,618/11
82 BOA., A MKT. MHM., 538/13; BOA., A MKT. MHM., 538/26; BOA., A MKT. MHM., 538/30
83 BOA., A MKT. MHM., 537/28; BOA., A MKT. MHM., 538/19
84 BOA., A MKT. MHM., 618/43.
85 BOA., A MKT. MHM., 536/31; BOA., A MKT. MHM., 537/6; 
86 BOA., ZB. 24/28; BOA., ZB.24/68; BOA., ZB. 24/69; BOA., ZB.24/84.
87 BOA., ZB. 43/26.
88 BOA., ZB. 47/7; 311/8.
89 BOA., ZB. 330/112; BOA., ZB. 330/52.
90 BOA., ZB. 395/72. 
91 BOA., ZB. 22/23; BOA., ZB. 333/57; BOA., ZB. 338/64; BOA., ZB. 595/98.
92 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1297.
93 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1301; Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1305; Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1308. 
94 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1301.
95 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1301; Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1305; Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1308.
96 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1301.
97 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1308.
98 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1301.
99 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1301.
100 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1301; Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1305; Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1308.
101 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1301.
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Ohannes Efendi102.
Maliye Nazırı Agob Paşa103, Ticaret ve Nafia Nezareti Müsteşarı Horen Efendi104, Ticaret ve Nafia Nezareti Tah-

rirat-ı Ecnebiyye Kalemi Müdürü Melkon Efendi, Ticaret ve Nafia Nezareti Ziraat Müdürü Amasyan Efendi105, Sana-
yii Nefise Mektebi Dahiliye Müdürü Oskan Efendi106, Ticaret ve Nafia Nezareti İstatistik Müdürü Amasyan Efendi107.

1327 (1911), 1328 (1912) yılları ve 1333-1334 (1917-1918) yılları Devlet salnamelerinde kayıtlı görünen Erme-
nilerden bazıları ise:

Hariciye Nezareti Müsteşarlığı’nda Ohannes Kuyumcuyan Efendi, Kalem-i Mahsus Mümeyyizliği’nde Dikran 
Çayan Bey108, Hariciye Nezareti İstişare Odası Muavinliği’nde Nişan Civanyan Efendi109, Dahiliye Nezareti Sicill-i 
Ahval İdare-i Umumiyesi Müdürü Agop Hamamcıyan Efendi110, İstanbul Polis Müdiriyet-i Umumiyesi Heyet-i Sıhhi-
ye Tabibliği’nde Dikran Efendi111, Adliye Nezareti İhsaiyat ve Müdevvenat-ı Kanuniye Müdiriyeti’nde Müdür olarak 
Serkiz Karakoç Efendi112, Hazine-i Hassa-i Şâhâne Müdürlüğüne bağlı Emlâk-ı Hâkâni Muhâsebe Müdiriyeti’nde 
Müdür olarak Agob Efendi113, Maliye Nezareti Müsteşarı Mihran Efendi114, Nafia Nazırı olarak Sinabyan Efendi115 
tehcir öncesi dönemde görev yapan önemli bürokratlardandır. 

Tehcir sonrası dönemin devlet kayıtlarına bakıldığı zaman da birçok önemli görevde Ermenilerin bulundukları 
görülmektedir. Hazine-i Hassa-i Şahane Müdiriyet-i Umumiyesi Emlak-ı Hakani Muhasebe İdaresi Müdürü Agop 
Efendi116, Daire-i Sadaret Müdevvenat-ı Kanuniye Müdürü Karakoç Serkis Efendi117, Adliye ve Mezahib Nezareti 
Kanunname-i Ticaret Komisyonu Reisi (eski Nafia Nazırı) Hallacyan Efendi, Azası (eski Nafia Nazırı ve dava vekili) 
Sınabyan Efendi118, Rüsumat Müdiriyet-i Umumiyesi Kontrol Kalemi Müdürü Mihran Efendi119, Maliye Nezareti 
Tercüme Kalemi Müdürü Panosyan Efendi120, Ticaret ve Ziraat Nezareti Orman Müdüriyet-i Umumiyesi İhalat Şube-
si Müdürü Oseb Ekşiyan121, Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi Azası Hrant Asadoryan Efendi122, Ziraat Bankası Teftiş 
Kalemi Mümeyyizi Hrant Efendi123, Adliye ve Mezahib Nezareti Mahkeme-i İstinaf Cünha Kısmı azası Artin Musti-
ciyan Efendi124, Adliye ve Mezahib Nezareti Beyoğlu Bidayet Mahkemesi Birinci Ceza Dairesi Azası Misak Mıgıryan 
Efendi125 önemli görevlerde bulunan Ermenilerden sadece bir kısmıdır.

E. Takvim-i Vekayi ve Düstur

Bilindiği gibi Osmanlı devletinin Ermeniler hakkında yayınladığı kanun, nizamname ve talimatlar Takvim-i Ve-
kayi ve Düstur’larda yer almaktadır. Tehcir uygulaması ve sonrasında çıkarılan kanun, nizamname ve talimatlar aşa-
ğıda gösterilmektedir:

1 Haziran 1915 yılında çıkarılan “Vakt-i seferde icraat-ı hükûmete karşı gelenler için cihet-i askeriyece ittihaz 
olunacak tedabir. 126

10 Kasım 1915’te çıkarılan 13 Eylül 1331 (26 Eylül 1915) tarihli kanun-ı muvakkatin suver-i icraiyesini mübey-
yin nizamname. 127

25 Aralık 1915’te çıkarılan Ahar mahallere nakl olunan eşhasdan istihkak iddiasında bulunanların nazar-ı dikka-

102 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1301.
103 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1308
104 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1305
105 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1297.
106 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1308.
107 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1308.
108 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1327, s.168.
109 ags (adı geçen salname), s.171.
110 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1328, s.197.
111 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1327, s.231.
112 ags, s.131.
113 ags, s. 88-89.
114 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1328, s.264.
115 Salname-i Devlet-i Aliyye, Dersaadet 1327, s. 376.
116 Salname-i Devlet-i Aliyye (1333-1334), Dersaadet 1334, s. 100.
117 ags, s. 124.
118 ags, s. 155.
119 ags, s. 262.
120 ags, s. 254.
121 ags, s. 342.
122 ags, s. 126.
123 ags, s. 371.
124 ags, s. 160.
125 ags, s. 165.
126 Takvim-i Vekayi Nu: 2189
127 Takvim-i Vekayi Nu: 2343
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tine Tasfiye Komisyonlarının kuruluşu ve komisyon merkezlerinin listesi. 128

26 Aralık 1915’de çıkarılan İstanbul’da Emval-i Metruke Tasfiye Komisyonu’nun faaliyete başlaması hakkında 
kanun. 129

14 Ekim 1916’da çıkarılan Ahar mahallere nakl edilen eşhasın emval ve düyun ve matlubat-ı metrukesine müte-
dair 17 Zilkade 1333 (26 Eylül 1915) tarihli kanun-ı muvakkatin 2. maddesinin 1. fıkrasına müzeyyel ibare hakkında 
kanun-ı muvakkat. 130

20 Ekim 1917’de çıkarılan ahar mahallere nakl edilen eşhasın emval ve düyun ve matlubat-ı metrukesine müte-
dair kanun-ı muvakkatin suver-i icraiyesi hakkındaki 30 Zilhicce 1333 (8 Kasım 1915) tarihli nizamnamenin 3, 5, 6 
ve 8. maddelerini muaddel mevadd-ı nizamiye. 131

5 Kasım 1918’de çıkarılan Vakt-i seferde icraat-ı hükûmete karşı gelenler için cihet-i askeriyece ittihaz olunacak 
tedabir hakkındaki 13 Recep 1333(27 Mayıs 1915) tarihli kararnamenin reddi hakkında meclis-i mebusan kararna-
mesi. 132

18 Kasım 1918’de çıkarılan 20 Ramazan 1279 (11 Mart 1863) tarihli Ermeni Patrikliği nizamnamesi hükmünü 
ilga eden 2 Şevval 1334 ve 19 Temmuz 1332 (2 Ağustos 1916) tarihli Ermeni katagigos ve patrikliği nizamnamesinin 
ilgası. 133

25 Aralık 1918’de çıkarılan İdare-i örfiye cari olmayan yerlerde tehcir dolayısıyla ika olunan ceraimin merci-i 
tahkik ve muhakemesi hakkında kararname. 134

7 Nisan 1919’da çıkarılan memleketlerine avdet eden mehcurînden 1334 senesi zeytin aşarının suret-i istifasına 
dair kararname. 135

12 Ocak 1920’de çıkarılan ahar mahallere nakl edilmiş olan eşhasın 17 Zilkade 1333 (26 Eylül 1915) tarihli 
kararname mucebince tasfiyeye tabi tutulan emval hakkında kararname. 136

14 Eylül 1922’de çıkarılan ahar mahallere nakledilmiş eşhasın tasfiyeye tabi emvali hakkında mevcut kararna-
menin reddine dair Heyet-i Umumiye kararı. 137

31 Ekim 1922’de çıkarılan mahal-i ahara nakl edilen eşhasın emval-i metrukesi hakkında 17 Zilkade 1333 (26 
Eylül 1915) tarihli kanun-ı muvakkatin suver-i icraiyesine mütedair 26 teşrin-i evvel 1332 (5 Kasım 1916) tarihli 
nizamnamenin bazı mevaddını muadil kararname. 138

15 Nisan 1923’de çıkarılan ahar mahalere nakl edilen eşhasın emval ve düyun ve matlubat-ı metrukesi hakkın-
daki 17 Zilkade 1333 ve 13 Eylül 1331 (26 Eylül 1915) tarihli kanun-ı muvakkatin bazı mevaddı ile 20 Nisan 1338 (3 
Mayıs 1922) tarihli emval-i metruke kanununu muadil kanun. 139

29 Nisan 1923’te çıkarılan 13 Eylül 1331 (26 Eylül 1915) tarihli kanun-ı muvakkat ile işbu kanunun bazı mevad-
dını muadil 15 Nisan 1339 (28 Nisan 1923) tarihli kanunun suver-i tatbikiyesini mübeyyin talimatname. 140

Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Arşivi

Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Arşivi’nde 1853-1856 Kırım Harbi’nden başlaya-
rak günümüze kadar olan dönemleri kapsayan ve savaş, harekât, istihbarat ve lojistik destek konularındaki belgelerden 
meydana gelen arşiv fonları bulunmaktadır. Tasnifi tamamlanarak araştırmacıların hizmetine sunulan önemli fonlar 
şunlardır:

Osmanlı Rus Harbi (Kırım Harbi) 1853-1856); Osmanlı Kırp-Karadağ Harbi (1875-1877), Osmanlı Rus Harbi 
(1877-1878), Osmanlı-Yunan Harbi (1897), Osmanlı İtalyan ve Balkan Harpleri (1911-1913), Birinci Dünya Harbi 
(1914-1918), Türk İstiklal Harbi (1919-1922), Atatürk Koleksiyonu ile haritalar ve albümler bulunmaktadır.

Bu arşivde yer alan Birinci Dünya Harbi fonunda genel olarak Ermeni meselesi ve tehcir uygulaması ile ilgili çok 

128 Takvim-i Vekayi Nu: 2388
129 Takvim-i Vekayi Nu: 13
130 Takvim-i Vekayi Nu: 2672
131 Düstur 2. Tertip Cilt: 9, Sayfa: 759-760
132 Düstur 2. Tertip Cilt: 11, Sayfa: 51
133 Takvim-i Vekayi Nu: 3399
134 Düstur 2. Tertip Cilt: 11, Sayfa: 81
135 Düstur 2. Tertip Cilt: 11, Sayfa: 196
136 Takvim-i Vekayi Nu: 3747
137 Düstur 3. Tertip, 3. Cilt, s. 127
138 Düstur 3. Tertip, 3. Cilt, s. 151, 152
139 Düstur 3. Tertip, 4. Cilt, s. 79-81
140 Düstur 3. Tertip, 4. Cilt, s. 94-100
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sayıda belge bulunmaktadır:
Ermenilerden gönüllü alaylar oluşturulmakta olduğu ve Rus ordusuna katılacakları, Ermeniler tarafından devlet-

lere verilen muhtıra, Amerika’dan Ermenilere gelen paraların dağıtılmasıyla ilgili yazışmalar, Bogos Nuber’ın kur-
duğu Ermeni Cemiyeti’nin siyasi faaliyetleri, Üçüncü Ordu Komutanı’nın Erzurum ve civarındaki Amerikan Misyo-
nerlerinin Ermenilerle bağlantıları, 141

Boğazlıyan civarındaki Ermeni çetelerinin faaliyetleri, Ermenilerin esliha ve mühimmat fabrikalarına saldıracak-
larının istihbar edildiği gerekli tedbirlerin alınması; Erzincan ve Erzurum’da Ermeni mezalimi, Ermeni ve Kürt çete-
lerinin faaliyetleri; Van civarındaki Ermenilerin isyan ettikleri ve Türk köylerini bastıkları; Ermenilerden ele geçirilen 
bomba ve bomba yapımında kullanılan malzemeler, 142

Hınçak ve Taşnak komitesine mensup olup, Muzır Ermenilerden olan ve tutuklananlardan Samsun’da olanların 
isimleri, Dahiliye Nazırı Talat Bey’in asayişin sağlanmasıyla ilgili telgrafı; Ermeni muhacirlerinin yerleştirilmesiyle 
ilgili yazışmalar; Hınçak ve Taşnak Komitesi’ne mensup Bafra, Çarşamba ve Ünye kazalarında tevkif edilen Ermeni-
lerin listesi, Ermenilerin bulundukları vilayet ve elviye mıntıkaları dahilinde ne suretle seyahat edebileceklerine dair; 
Tarsus ve Avanos hattındaki Ermeni efradından şüpheli olanların öncelikli olarak Musul’a sevkleri, Cebel-i Bereket 
dahilindeki Ermeni çetelerinin tenkili, Ermenilerin sevk sebepleri ve yerlerinin tayini; Üçüncü ordu mıntıkasındaki 
Ermenilerden bir kısmının Musul vilayetine sevkleri sırasında Van’daki Rus kuvvetleri ve Ermeni çetelerine iltihakla-
rının meni için 4. Ordu mıntıkasına sevklerinin engellenmesi, Musul vilayetinde bulunan yerli ve muhacir Ermenilerin 
kafile kafile düşman tarafına kaçmakta olduğu hakkında 6. Ordu Kumandanı Ali İhsan Paşa’dan Başkumandanlığa 
şifre; Ermeni sevkinin durdurulmasına dair Dahiliye Nezareti’nden Başkumandanlığa tezkire; Bazı mahallerde sakin 
Ermenilerin mahal-i saireye nakl ve sevkleri hakkında Sadaret’ten Harbiye Nezareti’ne tezkire, Dahiliye Nezareti’nin 
tehcir ve iaşe ile ilgili talimatları 143 gibi konularda çok sayıda belge bulunmaktadır.

Türk arşivlerinin yanı sıra Rusya, Fransa, İngiltere, ABD, Ermenistan ve Taşnak Arşivi gibi arşivlerin de karşı-
laştırmalı bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.

SONUÇ

Diaspora Ermenileri ve bazı çevreler tarihi olayları, belli bir sebep sonuç ilişkisi içinde değerlendirerek kendi 
içinde tutarlığı olan bir bütün olarak ele almak yerine, tarihi işlerine gelen argümanları çekip çıkardıkları bir bilgi 
ambarı olarak kullanmakta ve tarih 1915’e hapsedilmektedir. Adeta Osmanlı Devleti’nin herhangi bir sebep yok iken 
Ermenileri 1915 yılında tehcire tabi tuttuğu şeklinde bir anlayış ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile Ermeni meselesinin 
bir sonucu olan sevk ve iskân, yani tehcir gündemde tutulmakta ve tartışılmaktadır. Hâlbuki Ermeni konusunda sadece 
yaşanan olayların bir sonucu olan 1915 olaylarına odaklanmak yerine, tehcire giden süreçte Osmanlı coğrafyasında 
yaşanan olayları, büyük devletlerin politikalarını, toprak kayıpları sonucu yaşanan katliam ve göçleri, Ermeni örgüt-
lerinin çıkardığı isyanlar ve sonuçlarını geniş bir tarihi perspektifle ele almak gerekir. 

Ermeniler tarafından oluşturulan ve bütün dünyaya sirayet ettirilen tek taraflı bir hafıza ve istisna duygusu oluştu-
rulmuştur. Ermeniler yarattıkları suni tarih ve tek taraflı hafızanın yıkılmaması için özellikle arşivlere dayalı bilimsel 
araştırma ve tartışmaya asla yanaşmamaktadırlar. Bu sebeple Ermeni konusunu siyasi ve önyargılı yaklaşımlardan 
kurtaracak olaylara dengeli bakabilen adil bir hafıza yaklaşımı gerekmektedir. Ermenilerin oluşturduğu tek taraflı 
hafızayı ve “istisna duygusunu” sorgulayabilecek, olayları tartışmaya açabilecek yaklaşım da arşivlere dayalı bilimsel 
çalışmalarla mümkündür. Başta Türk arşivleri olmak üzere Ermeni konusunun bütün boyutları ile aydınlatılması için 
arşivler oldukça zengindir. 

ÖZET

Bazı Batılı ve Ermeni çevreler iddialarını tarihi ve bilimsel temellerden ziyade, hatırat türü subjektif eser ve pro-
paganda yayınlarına dayandırmaktadırlar. Ermeni iddialarının objektif bilgi ve belgeden yoksun olması sebebiyle olay 
bilimsel ve tarihi temellerden siyasi platformlara kaydırılmış, birçok ülke meclisinde “Ermeni soykırımı”nı tanıma 
kararı alınmıştır. Böylece Ermeni diasporasının faaliyetleri sonucu, birçok batı ülkesine sirayet ettirilen tek farklı bir 
hafıza oluşturulmuştur.

141 ATASE Arşivi, BDH Koleksiyonu Klasör 310, Dosya 1260, Fihrist 1; BDH.K. 521. D. 2029, F. 1577; 
142 BDH, K. 2287, D. 11; F. 3-7,3-8;3-9;4,4-1; K. 359, K. 1435, F. 3-43, 44; K. 4, D. 234, K. 44, D. 207; K. 341, D. 1006, F. 1-21.
143 BDH, K. 521. D. 2029, F. 3, 4-4-1; K. 341, D. 1086; F. 1-50; K. 527, D. 2057, F. 15-3, 14-4, 15-5; 15-6; K. 1530, D. 385, F. 8, 8-1, 8-2; 38, 

38-1, 38-2, 38-3, 41; K. 16, D. 5168, F. 20; K. 361, D. 1445, F. 2-9, 2-10; F. 8, 8-1, 8-2; F. 8-21, F. 12-11, K. 2292, D. 32, F. 1, 1-1, 1-2, 1-3, 
1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9.
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Halbuki tarihin amacı; sebep sonuç ilişkisi içinde olayları belgelere dayanarak gerçeklere mümkün olduğu kadar 
yaklaşarak objektif bir şekilde olayları göz önüne sermek ve değer yargısını okuyucuya bırakmaktır. Bu objektiflik 
tarihin temel kaynakları arasında önemli bir yere sahip olan tarihin sessiz tanıkları olan arşivlere başvurularak oluş-
turulur. Çünkü belgeler-arşivler tarihin en güvenilir şahitleridir. Bu şahitler olmadan ortaya çıkacak sonuçlara şüphe 
ile bakılmalıdır. Arşivlere dayalı bilimsel çalışmalar önyargı ve taraflı siyasi yaklaşımları da büyük oranda ortadan 
kaldırılacaktır.

Bu sebeple Ermeni konusunun da hakikatin kaynağı olan arşivlere dayanarak bilimsel bir yaklaşımla ele alınması 
gerekmektedir. Zira Ermeni meselesinin bizzat yaşandığı Osmanlı Devleti’nin sivil ve askeri arşivlerinde genel olarak 
Ermeniler ve özel olarak Türk- Ermeni ihtilafının en önemli devresini teşkil edenTehcir uygulamasını aydınlatacak 
binlerce belge bulunmaktadır. Bildiride; Osmanlı Devleti’nden devraldığı büyük mirasla dünyanın en zengin arşiv 
potansiyeline sahip sayılı ülkelerden biri olan Türkiye’nin sivil ve askeri arşivlerinde bulunan Ermeni konusu ile ilgili 
fonlarda yere alan belgelerden örnekler verilerek değerlendirilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Ermeni meselesi; Tehcir, Osmanlı Arşivleri

ABSTRACT

Some of the Western and Armenian circles base their arguments upon subjective pieces such as memoirs and 
publications for propaganda instead of historical and scientific grounds. Due to the fact that the Armenian claims 
lack of objective data and documentation, the subject has been moved from the scientific and historical grounds to 
the political platforms, and thus many countries have taken the decision to recognize “the Armenian geonicide” in 
their parliaments. In this way, as a result of the Armenian diaspora’s activities, a single memory has been created and 
diffused into many European countries.

On the other hand, the aim of history is to reveal the past events objectively and as close as to the reality through 
the cause and effect relation based on documents, then it leaves the judgment to the reader. Such an objectivity can 
be gained by applying to the archives, which are silent witnesses of history and among the basic sources of it. This is 
because of the fact that documents and archives are the most trustworthy testifiers of history. The conclusions drawn 
without them should be treated with caution. Scientific studies based upon the archives would also take the prejudiced 
and politically biased approaches away to a great extent.

For the very same reason, the Armenian question should be handled through a scientific method relying upon the 
archives as a source of facts. Because there are thousands of documents related to and with potential to shed light upon 
the Armenians in general and the deportation process as the most important phase of the Turkish-Armenian conflict 
in particular in the civilian and military archives of the Ottoman State, in which the Armenian issue has taken place.  
In this paper, the Armenian question is evaluated through the examples from the relevant funds of the civilian and 
military archives of Turkey, which is one of the richest countries with archival documents inherited from the Ottoman 
State. 

Key Words: Ottoman State, Armenian question, deportation, Ottoman archives.
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yapmış durumdayız.
Arşivler hiç şüphesiz ki beşeriyetin devlet olduğunu ortaya koyan ilk göstergedir. İlk yazı ile birlikte ilk arşivler 

de vardır. Beşeriyet tarihinde Uruk şehrinin dördüncü dip katmanı ve gene aynı bölgedeki Nasır höyüğünün tepesinr-
de bulunan piktografik arşivlerde biz şehir ve devleti görüyoruz. Arşivlerde her zaman değerli vesikalar olur bunlar 
yabancı dilleri de içerir. Bugün Türkiye’nin güneyindeki Sultan Tepede dahi yapılan kazılarda bölgenin dili Aramca 
olmasına rağmen Sümerce metinler bulunuyor. Boğazkale Hitit arşivlerinde Sümerce metinlere rastlanıyor. Bunlar 
imparatorluk göstergesidir. Osmanlı arşivlerinde de sadece Türkçe değil Arapça, Rumca, Slav Dillerinde vesikalara 
son zamanlarda bile rastlanmaktadır. Çünkü bunlar sadece devletlerarası kullanılan diller olduğu için değil, o impa-
ratorluğun içindeki etnik grupların kendi dillerinde devlet hayatına, kamu hayatına katılımlarını da gösterir. Osmanlı 
arşivleri dünyanın en zengin arşivi derken sayıyı ifade etmiyoruz. Bütün büyük devletlerin arşivlerinde milyonlarca 
vesika vardır. Hele zamanımıza yaklaştıkça bunların sayısı daha da artar. Verdikleri bilgi de artar. Ama Osmanlı dev-
let arşivlerinin hem millî hem milletlerarası hayat bakımından önemli tarafı şudur ki bu vesikalar mahalli işlemlerin 
bir kopyası ise bu önemli bir vasıftır. Ve merkezdeki işlemlerin de mahallindeki aksini yansıtır. Bunlar bir bütündür. 
Bizim devlet hayatımızı milli hayatımızı anlamamız için kaçınılmaz olarak Sırbistan’daki arşivleri, Bulgaristan Kiril 
Üniversitesi’ndeki arşivleri, Yunanistan’da Selanik Girit Arşivlerini, Karadağ Arşivlerini bilmemiz gerekir. Komşu 
devletler olarak Moskova Rusyası, Petersburg Rusyası ve hiç şüphesiz ki Safevi İranı ve Tahran’daki dış işleri arşivi 
bile milli hayatımızın ve tarihimizin bir parçasıdır. Bugün Orta Avrupa’nın uygar ülkesi Macaristan’ın tarihi bizim 
arşivlerimizdedir. Hiç şüphesiz Avusturya arşivlerinde Türk imparatorluğu vardır. Ama Türkiye’nin arşivlerinde de 
Alman imparatorluğu sonraki adıyla Avusturya İmparatorluğu vardır. Fransa vardır. Venedik buradadır biz Venedik’te-
yiz. Papalık buradadır biz Papalıktayız. Osmanlı arşivleri bir dünyadır.

Bunların arasında milletlerarası sorunlar tartışılıyor. Bugün Filistin’deki arazi meseleleri, bugün beğensek de be-
ğenmesek de istesek de istemesek de Katarla Suudiler arasındaki tabi kaynaklar meselesi, hoşumuza gitse de gitmese 
de bazı arazi itilafları en başta Ürdün’le İsrail arasındaki arazi itilafları, sadece devletleri değil insanların hayatını ilgi-
lendirir. Herhangi birinin mülkiyet problemini biz buradaki arşivlerden çözüyoruz. Bu yüzden kadastrosunu da bizim 
yapmamız isteniyor. Bu en önemli bir fasıldır. Şu kongrenin sadece tarih yazımı için değil doğrudan doğruya küçük 
insanların hayatı için bile ne kadar önemli neticeler tevlit edeceğini düşünmek bazen mümkün değildir. Herhangi 
birinin, bu isterse Sakız Adası’ndaki bir köyün arazi problemi olabilir, buradaki arşiv kayıtları ile aydınlığa çıkacağı 
açıktır. Yine bu kayıtların kullanım meseleleri de kendiliğinden olacak kadar kolay bir şey değildir. Arşiv tarih kay-
dıdır. Tarih kaydı bizim memleketimizde yapıldığı kadar bahsedildiği kadar daha doğrusu basit bir iş değildir. Tarih, 
Türkiye de bazı kimselerin bazı ilmî çevrelerin sözde bilimsel çevrelerin kullandığı kaynaklar kadar kolay çözülecek 
bir iş değildir. Tarih yazıcılığı bir vesika ve kayıt işidir. O vesika ve kaydın kullanılması hususî bir eğitim ister. Ve 
onun için arşiv tarih biliminin en önemli mekânıdır. Hiçbir mektep hiçbir üniversite, hiçbir seminer odası buradaki 
bilgileri insanlara veremez. Her hangi bir tarihçinin hayatındaki en iyi öğretici; onun ordinaryüs profesörü, arşivdeki 
arşiv memurudur. Bunun örneklerini her an her dakika yaşayabilirsiniz. Arşivlere girip çalıştığınız zaman görürsünüz. 
Bu nedenle günümüzün arşivleri sık sık uzmanları bir araya getirip eğitmek zorundadır, bu kaçınılmazdır. Yani bura-
daki insanlar, buradaki memurlar, buradaki öğrenciler ve öğretmenler Moskova arşivlerinden gelenleri, Petersburg’tan 
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gelenleri, Sofya’dan, Karadağ’dan gelenleri eşitleyecekler bir nevi bir enstürüksiyon verecekler. Buradakilerin de 
oralara gidip bazı şeyleri öğrenmeleri gerekir. Hayatımda en verimli zaman birkaç gün herhalde Moskova’daki eski 
kayıtlar arşivindeki yerli memurların bana öğrettiği şeylerdi. Literatürü gördüm. Literatürden anladım ki Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kançılaryası müthiş bir tercüme ve tercüman kabiliyetine sahiptir. Bu bir medeniyettir. Oradaki 
evrakın bazısından anladım ki biz yabancı ülkelere bile oranın iklimine göre elde edilen kâğıtlara kıymetli nameleri 
yazıyoruz kaybolmasınlar diye. Çünkü her iklim her kâğıda aynı şekilde cevap vermez. Doğrusu her kâğıt her iklime 
aynı derecede dayanamaz. Bugün burada bazı konuşmacılardan bazı gerçekleri öğrendik. Son konuşmalarda bana 
Sevtap Hanım dedi ki herhalde Lozan Antlaşması yüz sene ömürlü değil. Maalesef Türkiye’de arşiv kullanmayan 
insanlar devlet ve millet hayatımızı sorgulayacak hurafeleri ortaya atıyorlar. Üstelik bazen çok iyi niyetli yaptıklarını 
zannediyorlar. Bu gibi görüşlerin her hangi bir şekilde kanuni takibi altına alınması gerekir. Çünkü bu kolay yutulacak 
bir malzeme değil. Yüz sene ile tahdit konan antlaşmalar vardır. Bunlar belirli bir mekân kullanılması ile ilgilidir. 
Belirli bir suyolunun geçişi ile ilgilidir. Belirli bir enerji kaynağının kullanımı ile ilgili olabilir. Belirli bir tesisin kul-
lanım ve kirası ile ilgili olabilir. Bir memleketin bağımsızlığı ile ilgili bir antlaşmanın hiçbir zaman yüz sene ile sınırlı 
olmayacağı mantıki düşüncenin içine giren herkese malum olduğu çok açıktır.

Bizim Lozan Anlaşmasından konuşurken, hiçbir şekilde iltifat edilmeyen bir kaynak vardır. Herhalde hacminden 
dolayı insanlar çekiniyorlar. Seha Meray’ın ve Osman Olcay’ın birlikte yayınladıkları, aşağı yukarı şu öndeki ekranın 
üstünü dolduracak kadar Lozan, Montrö ve Sevr belgeleri yani anlaşmaların iç ve dış belgeleri. Daha başka bir deyişle 
Sensorium Regis dediğimiz kanunun algılamaları ve rasyolink dediğimiz kanunun mantığını oluşturan tartışma ve 
layihalar onların da yer aldığı zabıtların hepsi çevrilmiştir. Bunları kimse kullanmıyor. Son derece enteresan bir şey. 
Aslında bizim milletin tarihçileri anlaşmaların hiç bir şekilde vesikaların kütüğünü kullanarak yapmadıkları malum. 
Bunun, Lozan istisnasını teşkil ediyor. Ama ne Karlofça’yı böyle yaptık, ne Berlin’i böyle yaptık ki bunlar bu yurdu 
oluşturan şeyler-ne de daha evvelden bazı anlaşmalar üzerinde bu gibi girişlerimiz görüşmelerimiz vardır. Gerçekten 
yüz seneyle sınırlı bir durum yok. Bu bir çıkarsamadır, bir yakıştırmadır ve bunun aksinede bir görüşü ortaya atan 
görünmedi. Türkiye’deki bazı tarih düşkünlerinin dışında.

Şüphesiz ki ahitnameler devletlerin hayatı için en önemli belgelerdir. Sayın Abdülmecid Şükri Bey’i selamlıyo-
ruz. Kendisi Cezayir’in çok önemli bir bilim adamı, arşiv başkanı ve hiç şüphesiz ki o memleketin değerli bir evladı-
dır. Memleketinin değerli evladı bizim için de çok değerli bir insan demektir, kardeş demektir, hoca demektir. Onun 
belirtiği gibi Cezayir’in statüsünün ne olduğu iki memleket arasındaki ahde bağlı gibiydi. Hakikaten Cezayir’in statü-
sünün iki tane örneği vardır. Osmanlı İmparatorluğu’nda Kırım Hanlığı’na verdiği ahitname ve Cezayir. Bunlar hususi 
bir statü ile devletin idaresi, vesayeti altına girmiş iki memlekettir. Yapılarının böyle incelenmesi gerekir ve arşivdeki 
bütün kayıtların buna bir paralellik içinde olduğu görülecektir. En önemli unsur açıktır ki son devirdeki malzemenin 
ortaya çıkışıdır. Eğer bugün burada herhangi bir şekilde bazı vesikaları iyi saklayamazsak önemli bir şekilde mülkiyet 
meselesinde sadece Türkiye’de değil bir sürü yerde probleme sebep olur. O yüzden Osmanlı arşivinin hassaten ve 
özellikle Osmanlı arşivinin son zamanda devraldığınız Topkapı arşivleriyle birlikte ayrı bir yerde ayrı bir merkezde 
kullanılmasını ve muhafaza edilmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu konuda Osmanlı tarihçilerine bu arşivde ça-
lışanlara soru sorulabilir. Bu en önemli kısımdır. Yine Osmanlı arşiv idaresinin dış bölgelerdeki yani Balkanlar ve Orta 
Doğu’daki arşivlerle kendilerine göre yetkili olarak temasta bulunmalarının bizim için yararlı olduğunu düşünüyoruz. 

Burada üzerinde önemle üzerinde durulması gereken bir konu var. Hikmet Bey dedi ki; bu arşiv konuşmalarında, 
arşiv araştırmalarında çok önemli bazı şeylere ihtiyacımız var. Osmanlı Arşivlerinin son devir Ermeni olayları için 
bilerek veya bilmeyerek hep zikredildiğini belirtiyor. Arşivler ortada, ortada olmayanların da günden güne tasnif edil-
diği de ortadadır. Ben doçentliğime hazırlanırken Yıldız Arşivi’nin, bugünküsünün onda biri bile yoktu ortada. Şimdi 
ilave gelen onda dokuzunda görüyoruz ki bu mesele hiç de öyle bazılarının iddia ettiği gibi değil. Orada, Ermeni soru-
nunu aydınlatacak, inanılmayacak vesikalar var, kayıtlar var. Bu ayrı bir fonda değil, Osmanlı Arşivi’nin her bölümün-
de ve şunun üzerinde ısrarla durmak lazım; doğrudur iki bin kaynak verdi Public Library’den. Evet propaganda için 
veya belki inanarak insanlar kendilerine göre bunları yazıyorlar ama arşive girdikten sonra bazı hakikatleri görerek 
yazanların sayısı az olsa da muhtevası ağır. Bütün o ikibin kitabın içinde hiçbir tanesi Günther Levi’nin kitabı gibi de-
ğil. Hiçbir tanesi Bernard Lewis’in dediği gibi bu güne kadar kimseyi rahatsız etmedi. Çok şey demese bile yeterince 
söylediği. Hiçbir tanesi Mateyn’in ki kadar değil. Bu en önemli fasıl, bunun üzerinde niçin acaba durulmuyor. Şurası 
bir gerçektir. Türkiye neşriyat yapmasını da bilmiyor ve arşivlerindeki malzemeyi de kullanamıyor.

Seneler önce askeri tarih dergilerinde bu konuyla ilgili çok güzel şeyler yayınlandı. Askeri tarih dergileri ya-
pısı icabı bütün memleketlerde olduğu gibi umumun istifadesine çok açık şeyler değildir. Kimse bu yayınları takip 
etmez, bunlar bazı kütüphanelerde köşede kalır gider. Niçin bunları derlemiyoruz? Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Vakfı fevkalade bir kitap çıkardı. Rahmetli büyükelçi Gündüz Beyin ve Türkay Atay’ın editörlüğünde bunu niye 
yenilemiyoruz niye orada köşede kaldı. Asıl üzerinde durulacak şeyler bunlar. Bir takım üniversitelerde sorunsuzca 
toplanan ve redaksiyonu bile doğru düzgün yapılmadan böyle baskısı tekrarlanan kitaplarla hiç kimseye hiçbir şey 
anlatamazsınız. Şöyle bir sloganın ne kadar gülünç olduğu çok açıktır; “Türk’e Türk’ün propagandası yapılıyor” tabi 
ki yapılacak. Türklerin evvela hiçbir şeyden haberi yok. Yani evvela Türklere anlatacaksın ki ondan sonra başkasına 
anlatmak mümkün olsun. Siz eğer kendi elinizdeki vesikaları ve onların yorumlarını, yapılmış olanları tekrar ve tekrar 
kamunun istifadesine sunmazsanız o zaman yapacak bir şey yok. Başkasına hiçbir şey anlatamazsınız. Siz bir mem-
leket düşünebiliyor musunuz? Yabancı dil bilen insanları o memleketin temel meseleleriyle hiçbir şekilde ilgilenemez 
durumdadırlar. Çünkü dışarıda bir yayın bombardımanı var. O yayın bombardımanına karşı tek yapabileceğimiz şey 
arşivlere dayanarak daha canlı daha ikna edici problemleri ve manzaraları ortaya çıkarmaktır. Bu gibi toplantılarda asıl 
amacında bu olmadığını söyleyelim. 

Bu Arşiv toplantısı tek başına Ermeni meselesini aydınlatmak, tek başına Lozan’daki haklarımızı ispat etmek için 
tertiplenmiyor. Lozan’da biz muzaffer bir devlettik. Kendi zaferimizin ve süngümüzün çizdiğinin dışında da hiçbir 
şey verilmedi bize. Yani Mudanya Mütarekesi günü, neredeysek Lozan’da da oradaydık ve Lozan’da asıl kavga edilen 
bunlar değildi, kavga edecek halleri de yoktu. Lozan’da Ermeni meselesi de tartışılmadı. Çünkü çok açıktı ne olduğu. 
Lozan’da tamamıyla kapitülasyonlar tartışıldı. Şimdi söyledi genel müdürümüz bizde en çok hazmedemedikleri şey 
kapitülasyonlardı. Onların kaldırılmasına tahammül edilemiyordu. Lord Curzon dedi ki; Mondros Mütarekesi’nde şu 
şu hükümleri kabul ettiniz.” Mondros Mütarekesi diyor adam, İsmet Paşa da haklı olarak “Ben buraya Mondros’tan 
değil Mudanya’dan geldim”  yani neyi tartışıyorsun; bu, bu kadar açık.  Bu çok önemli bir değişimdir. İki harp arası 
dünyada hakikaten Britanya’nın uğradığı en önemli yenilgi demesek bile karşılaştığı problemlerden biridir. Kapitülas-
yon rejiminin bu şekilde ilgası hiç şüphesiz ki dünyayı değiştiren olaylardan birisidir. Ondan evvel değişen Sovyetler 
Birliği’nin kurulmasıdır ama onun getireceği yeniliklerin hepsi 80 sene sonra kalktı. Hâlbuki kapitülasyonlarla gelen 
dünya başka bir yere doğru gitti ve orada değişme gelmedi. Bu çok önemlidir. Çünkü hukuk çerçevesinde hareket 
ettik. 

Lozan’da doğrudur, metni okuyunuz boğazlar üzerindeki hâkimiyetimiz fevkalade sınırlıdır. Askeri hâkimiye-
timiz yoktur ama 13 sene sonra bu verildi bize çünkü anlaşıldı ki ne yaptığını bilen diplomatik ve hukuki, dosyasına 
sahip bir memleketle karşı karşıyayız. Pek fazla itiraz edilmeden Türkiye’nin hukuku orada tanındı bu çok önemli bir 
şeydir. Bunun hep böyle gideceği çok açıktır. 

Ümit ediyorum ki gelecek toplantılarımızda; İran ve Türkiye, Rusya ve Türkiye, Bulgaristan ve Türkiye, Ka-
radağ ve Türkiye üzerinde seminerler yapılacak ve karşılıklı olarak arşiv belgeleri ışığında, meseleler tartışılacak ve 
her iki tarafın tarihçileri memleketleri karşılıklı olarak ziyaret edecek ve yeniden mektep görecekler. İşte o zaman 
İstanbul’daki arşivlerin tıpkı bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi bir eğitim merkezi, bir buluşma merkezi olduğu da 
tahakkuk etmiş olacak. Bu zaten bizim için bir vazifedir. 

Tertip edenlere, Sayın Bakanımıza, Sayın Arşiv ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüklerine teşekkür etmek bir 
borcumuzdur.

Saygılarımızla. 
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ZEKERİYA KURŞUN
Efendim bu kadar güzel bir bilim şöleninin son oturumuna geldik. Bu vesile ile öncelikle beni bu oturumun baş-

kanlığına layık görenlere teşekkürle başlamak istiyorum. Pazartesi gününden şu ana kadar gerçekten Türkiye’de nadir 
olan bilim şölenlerinden birine şahit olduk hepimiz birlikte. Dolayısıyla bu güzel organizasyonunun hayata geçmesi 
konusunda öncelikli olarak himayesine alarak onun himayesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde yapılma-
sından dolayı Cumhurbaşkanlığına şükranlarımızı arz ediyoruz. Tabi bu faaliyet Çevre ve Şehircilik Bakanımızın bir 
inisiyatifi idi. Dolayısıyla Sayın Bakanımıza onun şahsında Sayın Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan Beye şükranla-
rımızı arz ediyoruz hem açılışta hem de kapanış oturumunda bizleri yalnız bırakmadılar.

Tabiki kongrenin paydaşları var kuşkusuz. Devlet Arşivleri Genel Müdürümüz sağ olsunlar kongre boyunca takip 
ettiler, tahammül ettiler. Bazen kızdılar, bazen sevindiler. Bu çok hoş bir şeydi burada yapılan hem yapıcı eleştirileri 
değerlendirdiler hem de bizlere yeni projelerinden söz ettiler. Uğur Ünal Beyefendi’ye şükranlarımızı arz ediyoruz. 
Şu an aramızda yok mazeretlerinden dolayı ama kongrenin paydaşlarından biri olan Tarih Kurumu Başkanı’na şük-
ranlarımızı arz ediyoruz efendim. Tabi kongre inisiyatifi Bakanlığımızın ve onun bir alt birimi olan özellikle Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğümüzün gayretleriyle bu saate kadar gelmiştir. Dolayısıyla bu muhteşem organizasyondan 
ve sundukları misafirperverlikten dolayı Tapu ve Kadastro Genel Müdürümüz Sayın Gökhan Kanal Beyefendiye ve 
ekibine tabi hepsini saymak mümkün değil ama Zeynel Abidin Türkoğlu’na kongre boyunca 24 saat çalışan Mehmet 
Yıldırır ve Songül Kadıoğlu’na sanıyorum bir teşekkür borcumuz var. Kendilerine gerçekten minnettarız. Teşekkür 
ediyoruz. Minnettarlığımızı içten söylüyoruz. Şahsımız adına bir minnet değildir. Yani benim şahsım adına söylediğim 
bir cümle değildir. Milletimiz adına ulusumuz adına kongremizin adını taşıdığı Osmanlı coğrafyası adına bir minnet-
tarlıktır ve kendilerinin bu hizmetlerini takdirle karşılamak da bizim bir görevimizdir. 

Efendim tabi ki böyle bir organizasyonun birçok görünmez kahramanları var. Sahnenin arkasında ve tabii hiç 
görmediğimiz ama özellikle yabancı dostlarımızla bizim iletişimimizi sağlayan mütercimlerimiz var. Dolayısıyla bü-
tün bu saydıklarım ve özellikle işte organizasyonun komitesi ve uygulayıcıları sanıyorum güzel bir alkışı hak ettiler. 
Eğer lütfederseniz…

Çok teşekkür ediyorum bu güzel alkışlarınıza onlar adına. Tabi yine hızlı bir şekilde değerli hocalarıma birer söz 
hakkı vermek üzere burada bulunuyorum. Ama kısaca başlıklara bakıyorum şu elimdeki deftere, o kadar çok not aldım 
ki bütün tebliğlerden ve konuşmalardan. O kadar çok şey öğrendim ki 30 yıla yakın bir arşiv meraklısı ve arşivde 
çalışan bir insan olarak inanınız burada hiç duymadığım ilk defa karşılaştığım pek çok bilgiyle karşılaştım. Dolayı-
sıyla hepsini sunmak ve anlatmak mümkün değil ama isterseniz birkaç husus üzerinde durayım ve sözü hocalarıma 
bırakayım. 

Kongremizin onursal başkanı Profesör Doktor Mübahat Kütükoğlu ilk günkü konuşmasında veciz bir şekilde 
arşivlerden bahsederken bize arşivlerin milletlerin hafızası olduğunu ifade ettiler. Bu bizim artık zaten sloganımız.  
Türkiye dışından 71 katılımcı bu toplantıya teşrif ettiler. Dolayısıyla sadece bizim için değil bütün bu katılımcıların 
ülkeleri ve diğer dünya ülkeleri için hafızalarının tazelendiği bir platform olmuştur burası. Hiç kuşkusuz ve tabi ki 
bunu tamamlayıcı unsur olarak, Sayın kongre başkanımızın ifadesini tamamlayıcı bir unsur olarak belki bir hitam-ı 
umumi kabilinden İlber Bey’in ifade ettiği bir husus vardı: “Arşivler dünyanın herhangi bir yerinde küçük bir insanın 
hayatına da dokunur” ifadesi gerçekten önemli ve özlü bir ifade. Bunu da bir yere yazmamız gerekiyor yani arşivler 
dünyadır ifadesi ve mantığı ortaya çıktı. Yani sadece milletlerin toplumların değil insanların hayatına biz dokunduk 
bu 3 - 4 gün boyunca.

Düşünün hiç adı sanı duyulmamış hiçbir yerde şuanda izi eseri olmayan insanların isimlerini zikrettik. Dolayı-
sıyla bu muhteşemliği herhalde arşiv olmadan başka bir ortamda yaşamak mümkün değildi. Ben bu 2 değerli hocama 
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3’üncü bir ifadeyi ilave etmek istiyorum onların izinleriyle. Aslında arşivler evet hafızamızdır, evet milletlerin devlet-
lerin ve dünyada yaşayan küçük bir insanın herkesin hayatına dokundurduğuna göre arşivler esasında aynı zamanda 
yarınları kurgulayan mekânlardır diyelim. Ve bu anlayışla bu Kongre’nin ortaya konulduğu da anlaşılıyor. Çünkü 
Kongre’nin davet mektubunda bu çok net ve açık bir şekilde, bir paylaşımı bir ortaklığı bir müşterekliği dile getirerek 
dünyaya açık bir davet sunarak barışı tesis etme amacını güttüklerini beyan etmişlerdi. 

Bu açıdan çok fazla gerek kurumsal manada arşivlerle ilgili burada ortaya konulan bilgiler gerekse tarihi an-
lamda bu arşivler kullanılarak ortaya konulan meseleler zaten yayınlanacak oradan bir kez daha zevkle ve doya doya 
okuyacağız. Burada ben onları tekrar ederek vaktinizi almak istemem. Ama şunu bilmeniz gerekiyor ki dünyamız 
yeni bir oluşum aşamasına girmiştir. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi böyle bir yapı içerisinde öncelikli olarak 
Osmanlı coğrafyasının ve daha sonra onun hinterlandı ve diğer dünyanın oluşumunda bizim katkımız ne olur diye 
sorduğumuzda arşivlerimizdeki malzemeler olur deriz. Yani dünyanın geçmişte olduğu gibi ortağı olduğumuzu, bu-
gün ve gelecekte de arşivlerimiz ve oradan yapacağımız çalışmalarla gösterebileceğimizi bir kere daha bu muhteşem 
organizasyon sayesinde ortaya koyduk.

Bu yeni oluşum aşamasında biz de varız dedik ve kuşkusuz bu müşterek tarihin paylaşımı konusunda yine arşiv-
lerimizin cömertliği çok net ve açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Hem uluslararası diğer arşiv kurumlarıyla yaptıkları 
anlaşmalarıyla oradaki evrakları buraya kazandırma, buradakileri onlara sunma hem de büyük bir gayretle Türkiye’ye 
gelen araştırmacılara bu evrakları en iyi, en kolay ve en hızlı bir şekilde sunma konusunda gösterdikleri cömertlik 
ve gayret bu paylaşımın en güzel delilidir. Zaten yenidünya kurulurken de bu paylaşımla kurulursa eski paylaşımlar 
gibi değil gasp, bölme, yıkma üzerine kurulmuş olan paylaşımlar değil ortaklıklar üzerine kurulan birbirine sunulan 
yeni imkânlarla paylaşımlar üzerine barış tesis edilebilir. Sanıyorum hem bizler hem bizden sonraki nesiller de mutlu 
olabileceklerdir. Efendim bu vesileyle ben sözü değerli konuşmacılarıma bırakmak istiyorum. 

Burada hem organizasyonda, bilim heyetinde yer almış olan, hem de tebliğ ve fikirleri ile bize bilgiler sunmuş 
olan tarihçiler ve arşivciler bulunmaktadır. Doğrusunu isteseniz böyle bir kongrede kime önce söz vereceğim diye kor-
karak hareket ediyorum ama izniniz olursa bizim bir kıdemlimiz hasebiyle değerli hocam Prof. Dr. Yılmaz Kurt’tan 
başlamak suretiyle diğer hocalarıma intikal edeceğim. Bir beş dakika içinde eğer lütfederek kongre hakkındaki fikir-
lerinizi aktarırsanız çok mutlu oluruz. 

YILMAZ KURT
Sayın Bakan, Sayın Devlet Arşivleri Genel Müdürü, değerli meslektaşlarım ve çok değerli hocamız Mübahat Kü-

tükoğlu başta olmak üzere hepinizi sevgiliyle saygıyla selamlıyorum. Ben 33 yıldan beri akademisyen olarak pek çok 
konferansa sempozyuma ve kongreye katıldım. Çok samimi söylüyorum bu kadar başarılı bir kongre bu güne kadar 
ben görmedim.  Hem bilimsel olarak hem de sosyal etkinlikleri ile son derece başarılı bir kongre oldu. Buna sebep 
olan gerek devlet büyüklerimizi gerekse bu işin mutfağında çalışan Zeynel Abidin Türkoğlu, Mehmet Yıldırır, Songül 
Kadıoğlu ve Hatice Oruç hocalarımızı teşekkürle anıyorum. Emekleri unutulmayacak.

Sayın Gökhan Kanal, Tapu ve Kadastro Genel Müdürü bu işin her aşamasında bize yardımcı oldu. Önümüzü açtı. 
Kendisine hassaten teşekkür ediyorum. Mübahat Kütükoğlu hocamız çok özlü bir şekilde “arşiv bir milletin hafıza-
sıdır” sözünü burada salonda hepimize duyurdu, hatırlattı eğer izin verirlerse bende ona eklemek istiyorum. Osmanlı 
arşivi bir milletin hafızası değildir. 27 milletin hafızasıdır. Konuşmalar sırasında dijitalleştirme işi ilgili bir takım 
eleştiriler geldi. Eğer o dijitalleştirme işlemleri yapılmasıydı ben bu yaşta Ankara-İstanbul arasında mekik dokuyacak 
olacaktım. Hâlbuki şimdi oturduğum yerden, kendi evimden, çalışma ofisimden bana şu belgeyi getirin diyorum, 2 
dakika sonra belge önümde oluyor. Ödediğim para banka kartıyla çok küçük bir para oluyor. Bu çok büyük bir hiz-
mettedir. Bu hizmeti bize sağlayan sayın genel müdürümüze ve ekibine de teşekkür ediyorum. Bu bir akademiysen 
olarak borçtur boynumuza.

Biz yıllardan beri devlet Osmanlı Arşivleri Osmanlı Araştırmaları Enstitüsü kurulması yolunda bir teklifte bulu-
nuyoruz. Bu teklifimizin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından da konuşulan, üzerinde tartışılan ve çıkması 
istenen Millî Arşiv Kanunu’nda yer alacağını ben bugün öğrendim. Alınmasının düşünüldüğünü öğrendim ve bundan 
da son derece mutlu oldum. Bu iş sıradan insanların yapabileceği bir iş değildir. Osmanlı Araştırmaları Enstitüsü Dev-
let Arşivlerine ve üniversitelere değerli kaliteli elemanlar yetiştirecektir. Buna mecburuz. Bunu yapmak zorundayız. 
Sıradan bir üniversite eğitimiyle tarih eğitimi ile ve bilgi belge yönetimi eğitimiyle bu işin olmadığını artık görüyoruz. 
Bunu da belirtmek isterim. 

Son olarak bir dilek olarak kabul edin bunu Devlet Arşivleri’nin hazırladığı bu güne kadar hazırlanmış pek çok 
kataloglar var. Ve bu kataloglarda kişi ve yer adlarında yapılmış yanlışlar var. Bu kaçınılmazdır. Bu kaçınılmaz bir 
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yanlıştır. Bu kadar geniş bir coğrafyada bu kadar yer isimlerini doğru olarak okumak mümkün değil ama çok büyük 
yanlışlar da var. Mesela Adana’da Ramazanoğlu Halil Bey var. Bu Evkaf-ı Halil Bey diye evkaf kurmuş. Ama katalog-
larda en az 7-8 yerde Ufak Halil Bey diye geçiyor. Evkaf kelimesi ufak diye okunmuş. Bu tabii gözden kaçmış ancak 
geriye dönülüp bu tür yanlışlar düzeltilebilir. Ve Devlet Arşivlerimizin bunu rahatlıkla yapabileceğine inanıyorum. Bir 
ekibi görevlendirmesi yeterli olacak.

Ben sözü daha fazla uzatmadan sizlere katılımız için çok teşekkür ediyorum. Bu güzel kongreyi düzenleyen eme-
ği geçen isimlerini saydığım ve sayamadığım bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum ve şükranlarımı sunuyorum. 

ZEKERİYA KURŞUN
Teşekkür ediyorum hocam kendilerinin de büyük emekleri oldu bu kongrede sağ olsunlar.
Efendim şimdi aramızda yabancı katılımcılar adına bir konuğumuz var. Tabi benim doğrudan kendisiyle bir 

teşvik-i mesaim olmadı ama arşivciler arasında oldukça kabul gören bir araştırmacı bir arşivci. Kendilerine sözü 
vereceğim. 

JOHN GATHEGI
Çok teşekkür ederim. Saygıdeğer katılımcılar bayanlar baylar. Bu gün burada kısa bir konuşma yapmam için beni 

davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Burada sizlere sesleniyor olmak benim için hem bir onur hem de büyük bir 
ayrıcalık. Uluslararası ziyaretçiler adına yine konferansı organize eden kişilere teşekkür ederim. 

Hem organize ettiğiniz için hem de bizi davet ettiğiniz için öncelikle akademik anlamda emeği geçen herkese 
teşekkür ederim. Oturumlar süresince çok ilginç sunumlar dinlemenin yanı sıra aynı zamanda çok önemli networking 
yapma şansımız oldu. Bu sektördeki akademik camiadaki önemli kişilerle tanışıp bilgi alışverişi yapabildik. Dola-
yısıyla burada uzun sureli olmasını verimli olmasını umduğumuz ilişkiler kurabildik. Aynı zamanda burada şunun 
farkına vardım.  Pek çok çeşit okullardan öğrenci ve katılım sağlanmış, özellikle kendilerine teşekkür etmek isti-
yorum. Yüzlerce kişi arasında konferansın bu derece iyi geçmesinde emek sahibi oldukları için. Osmanlı devletine 
ait kostümleri ve kıyafetleri giyerek konferansta hizmet veren ve bizim konferansta hoş vakit geçirmemizi sağlayan 
herkese teşekkür ediyorum. Son olarak bizlere misafirperverliklerini, dostane yaklaşımlarını esirgememiş olan tüm 
Türk organizatörlere teşekkür etmek istiyorum.

Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’nden bana gelen daveti göz önünde bulundurursak buradaki son katılım olma-
yacaktır diye düşünüyorum. Yine fark ettiğim şey bu kongreyi diğer Kongrelerden ayıran şeylerden biri olarak, burada 
çok değerli akademisyen var. Pek çok ülkeden katılımcılar arasında ana karar verici seviyesinde olan katılımcılar ve 
Türk hükümetinin en üst rütbesinden bakanlarla taçlanmış durumda. Bu aynı zamanda şu anlama geliyor. Kongrenin 
normal bir kongreden çok daha üst bir seviyede olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla ben kendi bakış açımdan yaklaş-
tığım zaman Türkiye’deki Osmanlı arşivleri ve dünyanın diğer bölümlerindeki Osmanlının bölgeleri arşivleri ve tüm 
bu arşivler hakkında bilgi almak, Osmanlı devletindeki coğrafya sistemini ve kültürel mirası incelemiş olmak, arşivle-
rin yasal ve hukuki değerlerini görmüş olmak, bu konuda konuşmuş olmak son derece önemli bir şeydir. Bunun yanı 
sıra geçmişe ait olan arşivlerin geleceği çizebilen yolu aydınlatan birer etmen olarak anlatılması da bizi çok mutlu etti. 
Son olarak söylemek istediğim bir şey arşiv ve arşivciliğin geleceği konusunda yeni nesil profesörlerin uzmanların 
yetiştirilebilecek olması bizim için çok çok önemli. 

Sözlerimi bitirirken size şunu söylemek istiyorum Bu güzel ve çok harika ülkenize inşallah yeniden geleceğiz. 
Çok teşekkürler. Hoşçakalın. 

ZEKERİYA KURŞUN
Belki de bu güzel konuşmanın içerisinde bir slogan daha kazanmış olduk. Bu açıdan güzel. Buradaki konuşma-

larımız sırasında biz Osmanlı arşivlerini geçmişe bir pencere geleceğe bir kapı olarak konuştuk dediler ve bunu da 
arşivciler kaydetsinler. Peki, teşekkür ediyoruz efendim kendilerine şimdi yine bir başka hocama söz vermek istiyo-
rum. Hocalarım da kime sıra gelecek diye sıra gelecek bana bakıyorlar ama tabiki aramızda ki hanımları temsil eden 
hocamıza değerli hocamıza sözü veriyorum Ankara üniversitesinden.

HATİCE ORUÇ 
Çok teşekkürler. Sayın Bakanım, Devlet Arşivleri Genel Müdürüm, Tapu ve Kadastro Genel Müdürüm, Onursal 

Başkanımız Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, sevgili hocalarım hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 
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Benden önce hocalarım Kongre’nin nasıl geçtiğinden ve sonuçlarından bahsettiler. Ben kongrenin mutfağında 
biraz fazla zaman harcayan birisi olarak kısaca kongre hazırlıklarından bahsetmek istiyorum. Kongre kararı verildi-
ğinde kongreye 3-4 ay ancak vardı. Hedefimiz büyük ve bilimsel anlamda yüksek seviyede bir kongre idi. Fakat bu 
kadar kısa sürede böyle bir kongrenin gerçekleştirilebilir olduğu tartışılabilirdi. Fakat bizim şöyle bir şansımız vardı: 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde bizzat Genel Müdür Gökhan Kanal Bey Başkanlığında bize tahsis etmiş ol-
duğu imkânlarla gece ve gündüz demeden, hafta sonu demeden çalıştık. Bazen eve gittiğimizde saat ikiydi. Bu şekilde 
hummalı bir çalışma ile bu kongreyi yaptık. Ben Kongre başladığında özellikle sokağın yerleştirildiğini gördüğümde 
hayal etmenin gerçekleştirmenin ilk adımı olduğunu görmüş oldum. 

Çalışmalar için özellikle evet böyle bir kongre yapmak için paraya ihtiyaç var, ama ben başarmak için paranın 
yeterli olmadığına inanıyorum. Öyle bir ekip var ki tamamen gönülden ve samimiyetle çalıştı. Son derece uyumlu ve 
özverili idi. Bunların başında saymam gerekiyor. Mehmet Yıldırır ve Songül Kadıoğlu ve birlikte çalıştıkları genç eki-
bi. Güler yüzle, en yorgun oldukları anda dahi kimseyi kırmaksızın bu çalışmaya devam ettiler. Genel Müdür Gökhan 
Kanal oradaydı. Arşiv Daire Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu oradaydı. Ve dediğim gibi ismini sayamayacağım pek 
çok kişi vardı. Yürütme kurulumuz da son derece uyumluydu. Ben Ankara’da olduğum için Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğüne daha rahat gidebiliyordum. Ankara’daki diğer arkadaşlarım da meslektaşlarım da geliyordu. Dışarıda 
olanlar da zaman zaman Ankara’ya gelmek ve ihtiyaç olduğunda hiç istisnasız telefonla, maille anında geri dönmek 
suretiyle büyük çabalar sarf ederek böyle bir kongreyi hazırladık. Şunu da belirtmem lazım uluslararası kongrelerde 
yabancı katılımcıların bu kadar yüksek sayıda olduğu çok görülmüş bir durum değildir. Kongremizde tebliğiyle ka-
tılan 151 meslektaşımız var. Bunların yarısı Türkiye dışından gelen meslektaşlarımız, bunun da bir başarı olduğunu 
düşünüyorum. Bunun dışında kongreye yurtdışından katılan devletlerin sayısının 53 olduğunu da bildirmek istiyorum.  
Ayrıca Osmanlı coğrafyasında yer alan devletlerden gelen arşiv heyetleri de var. Bunlarla yabancı katılımcı sayısının 
300 ve toplamda neredeyse kongreyi izleyenlerin sayısının 3000 olduğunu da belirtmek istiyorum. 

Bizim amacımız başta da söylediğim gibi bilim düzeyi yüksek bir kongre hazırlamaktı. Davetimize icabet eden 
olumlu cevap veren kongremizi güçlendiren zenginleştiren tüm meslektaşlarıma ben çok teşekkür ediyorum. Onlar 
olmasaydı muhakkak böyle başarılı bir kongre olmazdı. Onlar sayesinde bunu gerçekleştirdik. Ben inanıyorum ki 
kongre başarılı oldu. Sizlerin de memnun ayrılmanız bizim için önem arz ediyor. Tekrar emeği geçen herkese çok 
teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.

ZEKERİYA KURŞUN
Teşekkür ederiz sayın hocam. Bu tarih ve arşiv kongresi ya da önce arşiv sonra tarih herkes kendi gönlüne göre 

alabilir. Bu yüzden bundan sonraki konuşmacımız bir arşivci olsun diye düşünüyorum. Yine aynı üniversitemizden 
Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci hocamıza sözü veriyorum.

FAHRETTİN ÖZDEMİRCİ
Teşekkür ederim sayın başkan 
Sayın Bakan, Sayın genel müdürler değerli konuklar. Ben de birkaç değerlendirme yapayım. Baktığımızda aslın-

da kurumsal bellekleri oluşturan arşivlerin geleceği şekillendiren kurumsal yapılar olarak ne kadar önemli olduğunu 
aslında bu Kongre’de yine gördük. Bu kapsamda kurumların devletlerin milletlerin toplumların aslında DNA’sı arşiv-
lerde gizlidir. Yani bu DNA’yı keşfetmek korumak aslında tüm toplumların görevidir. Bunu bu Kongre’de arşivlere 
dayalı yapılan araştırmalarla ve arşiv yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesine yönelik sunulan bildirilerle aslında bir 
kere daha anladık. 

Tabi bu kapsamda çağımızın da gerektirdiği yenilikçi bilgi teknolojileri belge yönetimini ve arşiv alanını ciddi 
anlamda etkilediğini de yine bildiriler arasındaki tartışmalarda gördük. Bu yeni teknoloji beraberinde yeni yaklaşım-
ları da getiriyor. Türkiye bu yeni yaklaşımlar konusunda da adımlar attığını ve atmak üzere olduğunu gördük. Yine 
robotik sistemlerle yapay zekâ çalışmalarının artık bizim alanımızı da etkilediği bu Kongre’de bir kere daha vurgulan-
mış oldu. Türkiye bu açıdan baktığımızda bu konudaki bir bilgi birikimini ve deneyimini paylaşmaya hazır olduğunu 
yaptığı bu Kongre’yle de bir kez daha göstermiş oldu. 

Belge yönetimi ve arşiv alanında ülkemiz öncü kurumları işbirliği içerisinde yeni açılımlar sağlayarak yetkinliğe 
ve bilgi birikimine sahip olduğunu da aslında göstermiş oldu. Osmanlı coğrafyasına bu konularda liderlik yapacak 
Türkiye gerekli adımları atmaya devam edecek gibi görünüyor. Biz Osmanlı coğrafyasında bulunan tüm devletleri 
Türkiye’yle işbirliği yapmaya başlamış işbirliklerini geliştirmeye istekli olduklarını bu kongreye katılarak gösterdik-
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lerini değerlendiriyoruz. 
Kongrenin bundan sonra da yeni içeriklerle devam edeceğini yeni oluşumların ortaya çıkmasına da neden olaca-

ğını görüyorum. Çünkü çok sayıda ülkeden bu alanda araştırma yapanlar bu alanda çalışan akademisyenler uygula-
macılar hep bir araya gelerek aslında hem geleceği hem de sorunlarını tartışmış oldular. Buna imkân sağlayan Türkiye 
bu konuda da önderlik yapmış oldu. 

Belge yönetimi ve arşiv alanında lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde eğitim programları olan ülkemiz Os-
manlı coğrafyasına öncülük yapacak ve onlara da eğitim desteği verecek bir kapasiteye de sahiptir ve bunu da buradan 
duyurmakta yarar görüyorum. Ortak belgelerimiz ortak değerlerimiz hep birlikte ortak değerlerimizi hep birlikte bu 
şekilde taşımak için atılmış bu adımlar kongrelerle atılmış adımlar bizi daha önemli işbirliklerine de götürecektir. Bu 
kapsamda 2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresinin düzenlenmesini ve başarılı bir şekilde sonuçlanma-
sını sağlayan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne ve emeği geçen herkese bende teşekkür ediyorum. Özelikle yine 
bu tür etkinliklerde da hep arka planda çalışan çok değerli bir ekip vardır, bu ekibe özellikle çok teşekkür ediyorum. 
Bu noktada da Mehmet Yıldırır ile öğrencim olan Songül Kadıoğlu’na özellikle teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin 
bu tip organizasyonları yapıyor olması ve bizim de bunları burada görmemiz ayrıca mutluluk vermektedir. Bu vesi-
leyle de bundan sonra da güzel girişimlere imza atılacağına güvenimiz tamdır. Tüm katılımcıları saygı ve sevgilerimle 
selamlıyorum. 

ZEKERİYA KURŞUN
Biz de hocamıza çok teşekkür ediyoruz, sağolsunlar. Hem kongre boyunca katkı verdiler hem de buradaki fikir-

leriyle bize yeni bir ufuk açtılar. Şimdi de Bilge Kral Aliya’nın memleketinden Emir Filipović onun görüşlerini almak 
istiyoruz.

EMİR FİLİPOVİĆ
Bayanlar baylar öncelikle sizlere burada olmamın büyük onur ve ayrıcalık olduğunu söylemek isterim. Sizlere 

bugün bu kongre hakkında değerlendirmelerimde en ufağından en büyüğüne her konuda tüm detaylarıyla çok büyük 
bir başarı sergilendiğini söylemek isterim. Gerek katılımcı sayısından gerek yapılan bu organizasyondan anlaşılabile-
ceği üzere harika bir iş çıkardınız. Dolayısıyla organizatörlere ve bu kongreyi gerçekleştirmede emeği geçen herkese 
çok teşekkür etmek ve şükranlarımı sunmak istiyorum. Biz hepsini görmedik ve kendileriyle konuşamadık ancak bu 
kongredeki katılımı bu kadar iyi ve güzel hale getiren herkese teşekkür ediyorum. 

Ben bir tarihçiyim ve her zaman tarihin asla geçmişle alakalı olmadığı ancak şu anla alakalı olduğunu söyleyen 
bir tarihçiyim. Dolayısıyla günümüz sürekli değiştiği için tarihin de sürekli değişmesi gerekir. Ben bu fikri savunuyo-
rum. Dolayısıyla arşivlerimiz tarihin yeniden yazımıyla da alakalıdır. Tarih arşivler olmadan yazılamaz veya yeniden 
yazılamaz, bizim netleşmemiz ve açık bir şekilde iletmemiz gereken mesaj işte tam olarak budur. Burada evraklarımız 
ve kültürel mirasımız aynı şekilde yönelimlerimizin hepsi farklı şekilde anlaşılabilir ve sistematik olarak yok edilebi-
lir. Ben bu kongreye Bosna Hersek’ten katılan bir temsilciyim ve bu kadar çok yabancı katılımcının olduğu kongrede 
hem unutulmamış olmak hem de burada arkadaşlarımızın ve meslektaşlarımızın oluşturduğu bu geniş ağın içinde 
yer almak bizim için bir sevinç kaynağıdır. Tekrardan söylemek istiyorum. Bu kongreyi bu kadar başarılı bir şekilde 
gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum.

ZEKERİYA KURŞUN
Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Belki de şunu hatırlatmak gerekiyor kendileri de zaten o açıdan teşekkür 

ettiler. Bugün Osmanlı arşivleri Türkiye’de mahfuz arşivler herhalde dünyada en çok Bosna için ifade ediyor ve etti 
de. Bu mesajı da sürekli zihnimizde tutmamız gerekiyor.  Diğer problemli ülkeler içinde aynı şekilde bu arşivlerin kul-
lanılabileceğini burada konuşmacılar ortaya koymuştur. Şimdi bir başka arşivci hocamız ki kongrede oldukça katkıları 
olan hocamız kendilerine söz vermek istiyorum.

ÖZGÜR KÜLCÜ
Sayın Bakanım, Sayın Genel Müdürler, saygıdeğer dinleyiciler. 4 gün süren ve yaklaşık 150’nin üzerinde bildi-

rinin paylaşıldığı ve bunların yarısına yakının yurtdışından bildirilerin olduğu arşivcilik alanındaki belki de en büyük 
kongrelerden birisini tamamlamış bulunmaktayız. Gerçekten dünya çapında çok büyük bir organizasyondu ve bundan 
sonrada bu organizasyonun sürekli kılınması bence son derece önemli. Değerli hocalarım gerçi teşekkürlerini bildir-
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diler bana pek bir şey kalmadı. Bu teşekkürlere bende katılıyorum ama kendi deneyimimi de aktarmak istiyorum. 
Bundan 5 yıl önce 2 arkadaşımız Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden Mehmet Yıldırır ve Songül Kadıoğlu 
odama geldiler ve bir etkinlik yapmayı planladıklarını ve bir hayalleri olduğunu söylediler. Birlikte konuştuk. Diğer 
hocalarımızla da konuşmalar yaptılar, genel müdürlüklerle görüşmeler yaptılar. Ve onların hayalleri 1’incisi bundan 
5 yıl önce ve 2’incisi şu anda yapılmakta olan Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi’ne dönüştü. Ve o 
zaman onlar iki çalışandı herhangi bir yönetim kadrosunda da değillerdi. Ama demek ki hayal eden insanların neler 
başarabileceğini bize çok güzel gösterdiler ama tek başına değillerdi. Kurumları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
her zaman arkalarında durdu, destekledi onları hem maddi ve hem manevi olarak. Belki bundan sonra uluslararası bir 
oluşuma dönüşecek olan bu kongrenin ilk kaynağını oluşturdular.

Kongre gerçekten çok verimli geçti. Tarih ve arşivcilik alanında, alanında uzman akademisyenlerin ve uygula-
macıların bildirileriyle gerçekten Türkiye’deki arşivcilik tarihinde önemli bir yer edindi. Sadece burada kalmayacak 
ilerleyen zamanlarda göreceksiniz bu kongrenin bildirgesi yayınlandığı zaman etkileri belki daha sonra Türkiye ça-
pında ya da uluslararası platformlarda yeni oluşumların Osmanlı coğrafyasını ana eksenine alan ama belki de dünyayı 
etkileyebilecek yeni arşivcilik örgütlenmelerinin oluşumlarını da fitilleyecek ve ateşleyecek böyle devam edecek.

Ben özellikle bu 2. Kongrenin içerisinde gece gündüz çalışan Hatice hocama çok çok teşekkür etmek istiyorum. 
Bütün ekibi belki de en çok hareketlendiren yönlendiren yöneten ve bir şekilde bu kongrenin bilimsel yönünün bu 
noktaya gelmesinde emeği geçen bir hocamız. Yine aynı şekilde Yılmaz ve Zekeriya hocalarımızda her aşamada 
onların yanında oldular destekledirler ve ben en azından onların kişisel hiçbir çıkarı olmadan gönülden desteklerini 
gördüm. Bunu da paylaşmak istedim. Çok daha fazla şey söylenebilir ama sizlerde gerçekten 4 gün boyunca epey yo-
ruldunuz. Ben sözlerime burada son veriyorum ve katkısı olan bu kongrenin bu organizasyonun oluşmasında herkese 
tekrar teşekkür ediyorum.

ZEKERİYA KURŞUN
Çok teşekkür ediyoruz efendim bu kongre hiç kuşkusuz pek çok gayretlerle ortaya çıkmış olmakla beraber bu 

kongrenin başarısı Türkiye Cumhuriyetinin başarısıdır ve bu kongre Türkiye Cumhuriyeti tarafından yapılmıştır. Biz-
ler her birimiz cumhuriyetin birer hizmetkârı birer kulu demek istemiyorum ama bu yolda kendini feda etmiş insanla-
rıyız. Bu açıdan büyük bir başarıya eğer vardıysak bu ülkemizin bir başarısıdır. 

Ben sözlerimi bitirmeden bir temennimi de dile getirmek istiyorum. 1. kongre yapıldığında son kapanış oturu-
munda farkında olmadan belki inşallah 5 yılda böyle bir kongre yapılır demiştim ve 5. yılda böyle bir kongre oldu. 
Eğer izniniz olursa Sayın Genel Müdürüm özellikle sizin gözlerinizin içine bakarak söylüyorum; bu kongrenin 2 yılda 
bir Türkiye’de millî bir kongre, 3 yılda bir de uluslararası bir kongre olarak tescil edilmesini temenni ediyorum. İnşal-
lah o günleri de görürüz. Şimdi efendim sizleri biraz daha bekleteceğiz her güzel şeyin bir sonu vardır. Sona geldiği-
mizde nasıl olsa bitecek diye sabırlarımız da bazen taşabiliyor ama bence bu kongrenin sonuçlarını da eğer dinlersek 
büyük bir mutlulukla buradan ayrılacağız. Kongremizin İstanbul bildirgesini değerli sunucumuz bizlere sunacaklardır 
ve böylece oturumumuzu bitirmiş olacağız.
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2. ULUSLARARASI OSMANLI COĞRAFYASI ARŞİV KONGRESİ 

“Tarihin Yeniden Yazımında Arşivlerimiz”

20-24 KASIM 2017

İSTANBUL BİLDİRGESİ

GİRİŞ

Arşiv, özel ve/veya tüzel kişiler tarafından üretilen veya alınan, arşivsel değere sahip belgeleri belirli standartlar 
dâhilinde seçme, koruma ve kullanıma sunmaktan sorumlu kurum ve bunların saklandığı yer olarak tanımlanmaktadır. 
Ayrıca bu terim çoğunlukla arşiv belgelerini ifade etmek için de kullanılmaktadır. 

Arşivler, geçmiş ile bugün arasında bağlantı kurmak gibi önemli bir misyonu yüklenmektedir. Devletlerin, 
kurumların ve kişilerin haklarını korumak, saklamak, devletlerarası ilişkileri belgelemek arşivlerin görevleri arasında 
sayılmaktadır. Arşivler, ait oldukları dönemin siyasi toplumsal, ekonomik ve kültürel yapısını, ilgili döneme ait 
kurumsal ilişkileri ortaya koyan belgeleri bünyelerinde bulundurmaktadır. Yapılan araştırmaların belgelere ve bu 
belgelerin hizmete sunulduğu arşivlere dayandırılmadan sağlıklı biçimde yürütülmesi imkânsızdır.

Arşivler kurumsal yaşamın vazgeçilmez parçasıdır. Nitekim arşivlerin toplumsal yaşamdaki yerini aşağıdaki 
maddelerde özetlemek mümkündür:
1. Arşiv Karar Verme Aracıdır: Hızlı ve doğru karar verebilmek, bilgiye sahip olmayı gerektirir. Karar verme 

aşamasında kullanılacak bilginin iki temel özelliği vardır. Bunlar doğruluk ve bütünlüktür.
2. Arşiv Yasal Destek Aracıdır: Arşivler yasal destek aracı olarak birçok amaca hizmet eder. Kurumlar görevlerini 

ilgili mevzuat çerçevesinde yaparlar. Arşiv kaynakları kurumların mevzuata uygun hareket edip etmediklerini 
belgeler. Kurumlar kendi çalışanlarının, özel ve tüzel kişilerin haklarını belgeleyen kayıtlar tutar. Bu belgelerin 
saklanması ve gerektiğinde hakların kanıtlanmasında kullanılması kurumların yükümlülüklerindendir.

3. Arşiv Kurumsal Verimlilik Aracıdır: Üretilen bilgiye zamanında erişim kurumların verimliliğini artıran en 
önemli unsurdur. Erişilemeyen belgelerin sebep olduğu zaman ve iş kaybı verimliliği düşüreceği gibi kuruma 
olan güveni de sarsacaktır.

4. Arşiv Tasarruf Aracıdır: Kurumlar kaynaklarının önemli bir bölümünü bilginin toplanması, düzenlenmesi, 
kullanılması ve saklanması gibi faaliyetler için kullanır. Arşiv yönetiminin sistematik ve bilinçli gerçekleştirilmesi 
kurumun zaman, işgücü, mekân ve kaynaklardan tasarruf etmesine imkân sağlayacaktır.

5. Arşiv Tarihi Referans Aracıdır: Kişilerin, milletlerin ve devletlerin tarihindeki olayları belgeler. Kurumsal 
yapılardaki gelişmeleri, toplumların sosyo-ekonomik dönüşümlerini, devletlerarası ilişkiler ile bireylerin hak ve 
sorumluluklarını ortaya koyar. 
Arşivler, ulusal ve uluslararası ilişkileri belgeler, alınacak kararlara referans olur ve geriye dönük araştırmalara 

imkân verir. Arşivler, barındırdığı tarihi tecrübeyle ve sahip olduğu birinci el kaynaklarla geleceğin kurgulanmasını 
sağlayan devletin hafızası niteliğindeki bilgi merkezleridir.
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GEREKÇE

Osmanlı Devleti altı yüz yılı aşkın bir süre geniş bir coğrafyaya hükmetmiştir. Bu coğrafyanın tümüne 
şamil olacak şekilde zengin bir arşiv mirası oluşturmuş, bunların muhafazasına büyük önem vererek bugünlere 
ulaşmasını sağlamıştır. Bu arşiv mirasının büyük bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çeşitli kurumlarının 
arşivlerinde muhafaza edilmektedir. Diğer bir kısmı ise, Osmanlı Devletinden sonra söz konusu coğrafyada kurulan 
devletlerin arşivlerinde bulunmaktadır. Bu devletlerin ortak kültür, tarih ve medeniyet paydasında birleştirilmesi, 
ancak Osmanlı’dan intikal eden arşiv hazinelerinin gün ışığına çıkarılması, aynı kültürel ve tarihi temelden doğan 
parçaların birleştirilmesiyle mümkün olacaktır. Bu birleşme ve bütünleşmeyi sağlayarak ortak hareket edebilme 
kabiliyetini gösteren kurum ve üniversitelerin işbirliği içerisinde hareket etmesi, tarihin yeniden ve doğru olarak 
değerlendirilmesine olanak sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra; fiziki ve elektronik arşivcilik, kâğıt restorasyonu ve diğer teknolojik gelişmelerin değerlendirilmesi, 
takibi ve uygulanması noktasında ortak bir politika oluşturulması, gerek kurumlarımızın gerekse diğer devletlerdeki 
arşivlerin gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır. Aynı şekilde kurulabilecek işbirlikleri çerçevesinde eğitim, teknoloji 
geliştirme ve arşiv uygulamaları gibi konularda ortak çalışmalar yapılabilmesi noktasında adımlar atılabilecektir.

Ortak paydamız olan Osmanlı arşiv mirasını bilimsel olarak değerlendirmek ve arşiv belgeleriyle özgün 
bilgileri ortaya koymak, çeşitli işbirlikleri ile ortak paydada buluşmak amacıyla Kasım 2012 yılında, “Osmanlı 
Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü Uluslararası Kongresi” adıyla ilk kongre 
gerçekleştirilmişti. Etkinlik 32 ülkeden Akademisyen, Rektör, Kurum/Enstitü Başkanı ve Genel Direktör düzeyinde 
katılımla gerçekleşmiş ve önemli işbirlikleri sağlanmıştı.

II. Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi ise 20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında 72’si Türkiye dışından olmak 
üzere 151 bilim insanının tebliğ sunarak katıldığı, Osmanlı Coğrafyasından katılımcıların yanı sıra Kuzey Amerika’dan 
Uzakdoğu’ya kadar çok geniş coğrafyadan araştırma sonuçlarının paylaşıldığı küresel bir organizasyona dönüşmüştür.

Kongre boyunca Osmanlı arşivlerinin ve Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kurum arşivlerinin sorunları masaya 
yatırılmış, tartışmaya açılmıştır. Modern arşivcilik uygulamaları ve yenilikçi bilgi teknolojileri çerçevesinde 
arşivlerde tasnif, tanımlama, kataloglama, erişim, koruma ve restorasyon başlıkları, alan uzmanlarının paylaşımlarıyla 
bilim literatürüne eklenmiştir. Kongre’de, Osmanlı Coğrafyası arşiv kaynaklarının sosyo-politik etkileri ele alınmış, 
arşivlerin gelecekteki rolleri ve vazgeçilmez bir tarihi referans kaynağı olarak değerleri tartışılmıştır. Arşivlere 
dayalı olarak hazırlanıp sunulan tebliğler sadece geçmişi aydınlatmakla kalmamış geleceğe de ışık tutarak Osmanlı 
Coğrafyasında bugün yaşanan sorunlara tarihi bir perspektif çizmiştir.

Son derece kapsayıcı ve küresel çerçevede, geçmişten geleceğe arşiv kaynaklarının, arşivciliğin ve bunlardan 
doğan tarihi incelemelerin tartışıldığı II. Arşiv Kongresi Osmanlı Coğrafyasını merkeze alan uluslararası bir 
teşkilatlanmayadönüşmüştür.

Bu çerçevede kongrede tartışılan, ulusal ve uluslararası boyutta karar verilen hususların ilerleyen süreçlerde 
hayata geçirilmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Kurulabilecek işbirlikleriyle, yapılan ve yapılabilecek 
bilimsel çalışmaların pekiştirilebileceği ve dünya tarihinin yeniden ortak akılla değerlendirilmesine katkı sağlanacağı 
öngörülmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkarak II. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi’nde paylaşılan 
ulusal ve uluslararası ilkeler doğrultusunda, sürdürülebilir bir zemin oluşturulması amaçlanmaktadır.

ULUSAL İLKELER

• Milli Arşiv Kanunu, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü ve ilgili kamu kurumlarının beklentileri ve ihtiyaçları 
çerçevesinde hazırlanmalıdır.

• Kamu kurumlarında belge yönetimi ve arşivcilik uygulamalarının idari ve yasal koşullarla standartlara uygun 
olarak yürütülmesini denetleyecek  “Belge Yönetimi ve Arşiv Sistemleri Üst Kurulu” oluşturulmalıdır. Bu kurul, 
paydaşlarıyla birlikte ülke çapında tüm kamu arşivlerinin mevcut durum analizini, çağdaş arşivcilik kriterlerine 
göre yansıtan “Kamu Arşivleri Tespit Raporu” biçiminde hazırlamalıdır. Arşivcilik alanında ihtisaslaşmaya zemin 
hazırlamak üzere restorasyon uygulamaları, siyakat ve divani gibi eski yazılı belgelerin transkripsiyonu, e-arşiv 
ve elektronik belge yönetimi uygulamaları ile arşivlerde teknoloji uygulamaları üzerine Alt İhtisas Komisyonları 
oluşturulmalıdır. Bu komisyonların hazırlayacakları raporlar üzerine orta ve uzun vadeli ulusal arşiv politikaları 
geliştirilmelidir. 

• Bu Kongre sonuç bildirgesini referans alarak; kamu kurumlarında belge ve arşiv yönetimi süreçlerinin nasıl 
yürütüleceğini ayrıntılandıran, uzman personel istihdamında zorluk çeken kuruluşlara yol gösterici nitelikte, 
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kamu kurumları arasında uyumlu ve eşgüdümlü çalışmaların yürütülmesine zemin oluşturabilecek ”Belge ve 
Arşiv Yönetimi El Kitabı“ adı geçen Üst Kurulun öncülüğünde hazırlanmalıdır.

• Kamu evrakının üretimi ve üretim koşulları, güvenliği,  bütünlüğü ve doğruluğu sağlanarak muhafaza edilmesi, 
erişimi ve erişim yetkilendirmeleri ile bunların ihlali durumunda karşılaşılabilecek yaptırımların tanımlandığı, 
tüm kamu kurumları için bağlayıcı nitelikte “Kamu Belgeleri Üretim, Kullanım ve Koruma İlkeleri”  geliştirilerek 
yayımlanmalıdır.

• Arşivlerimizde geniş çaplı bir paylaşım ve etkin erişim için coğrafi bilgi sistemleri ve yapay zekâ ile de desteklenen 
“Yerli Belge Yönetimi ve Arşiv Otomasyon Yazılımları” oluşturulmalıdır.

• Arşiv material türüne ilişkin fiziki depolama ve koruma koşulları analizi yapılarak farklı material türlerine özgü 
muhafaza şartları güncellenmeli, kurum ve kuruluşlarda güvenli arşiv belge saklama alanları oluşturulmalıdır. 
Özkaynaklarımızla, kamu ve özel sector işbirliği ile farklı ortamlardaki arşiv materyali muhafaza ürünleri üretimi 
yapılmalıdır.

• Üniversitelerin ilgili bölümlerinden de destek alarak kamu kurumlarında hizmetiçi belge ve arşiv yönetimi 
eğitimleri düzenli olarak yürütülmelidir.

• Arşivlerde belge tanımlama, özetleme, anahtar kelime erişimi, konu başlıkları listesi işlemleri geriye dönük tasnif 
faaliyetlerini de kapsayacak biçimde yeniden yapılandırılmalıdır.

• Arşivlerimizde görev alacak, araştırma yapacak Osmanlı Paleografyası ve Osmanlı Diplomatikası alanında 
uzman elemanların yetişmeleri için geniş kapsamlı ve çok amaçlı “Osmanlı Araştırmaları Enstitüsü” açılmalıdır.

• Kamu kurumlarında belge yönetimi ve arşivcilik faaliyetleri basılı belgeler için, İdari ve Mali İşleri Daire 
Başkanlığına bağlı Genel Evrak ve Arşiv Müdürlükleri tarafından, elektronik uygulamaların Bilgi İşlem Daire 
Başkanlıkları tarafından, dosyalama uygulamaları ve Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi (DETSİS) işlemleri 
ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları tarafından yürütülmektedir. Tüm bu faaliyetler dünyadaki örneklerinde 
olduğu gibi ve ülkemizde ilgili bölümlerin adlarında tanımlandığı biçimiyle Bilgi ve Belge Yönetimi alanına 
girmektedir. Kamu kurumlarında yukarıda bahsi geçen tüm bilgi ve belge yönetimi faaliyetlerini yeniden 
yapılandırılabilecek Bilgi ve Belge Yönetimi Daire Başkanlıkları oluşturulmalıdır.

• Kamu kurumlarında belge yönetimi ve arşivcilik faaliyetlerinin nitelikli personel tarafından yürütülmesine 
imkan vermek üzere alanlarında mesleki formasyona sahip Belge Yöneticisi/Arşiv Uzmanı, Arşiv Alan Uzmanı, 
Yardımcı Arşiv Personeli ve Teknisyen kadroları tahsis edilmelidir.

ULUSLARARASI İLKELER

• “Osmanlı Coğrafyası Uluslarası Arşiv Birliği” oluşturulmalıdır. Bu Arşiv Birliğinin daimi delegeleri 
Balkanlar, Ortadoğu, Kafkaslar, Kuzey Afrika’daki Osmanlı Coğrafyası sınırları içinde yer alan ülkelerin arşiv 
temsilcilerinden, gözlemci delegeleri ise ilgili diğer tüm ülkelerden oluşmalıdır. 
Bu Arşiv Birliği düzenli aralıklarla toplanmalı, ilgili ülkelerin arşiv politikalarına yön verecek kararlar alabilmelidir.
Arşiv Birliği; ilgi alanlarına giren Restorasyon, Osmanlı Türkçesi, Yazma eserlerin çevirilerinin yapılması, bakımı, 

korunması, dijital ortama aktarılması, kataloglarının hazırlanması, yönetici yetkinliklerinin arttırılması vb. Konularda 
bilimsel ve sosyal faaliyetleri organize ederek güncel ihtiyaçlara göre sertifikalı/sertifikasız eğitim programları 
tertiplemeli, fikir alış verişlerinde bulunmalıdır. “Osmanlı Coğrafyası Uluslararası Arşiv Birliği” kapsamında yer 
alan konularda fayda sağlayacak seminerler, kurslar, çalıştaylar, atölye çalışmaları, kongre, sempozyum, sergi, fuar 
vb. Akademik toplantıları ortaklaşa düzenlemeli, ortak araştırma faaliyetlerinde bulunarak yapılacak projeleri teşvik 
etmelidir.
• Osmanlı Coğrafyasında arşiv kaynaklarının uluslararası arenada benzer uygulama örneklerinde olduğu gibi 

(Europeane,  ECAI, Online Archive of California, BM İpekyolu Projesi vb. gibi) tek bir platform üzerinden 
erişilebilmesi için bir  “Osmanlı Coğrafyası Elektronik Arşiv Portalı” oluşturulmalıdır. Bahsi geçen Arşiv Birliğinin 
öncülüğünde, açık kaynak kodlu yazılımlar üzerine yerel ihtiyaçlara uygun olarak geliştirilecek Portal,  Osmanlı 
Coğrafyası kültürel mirasının gücü ve ihtişamını tüm dünyaya tanıtmayı amaçlamalı, Osmanlı Coğrafyasında 
bilgi ve belge paylaşımına olanak sağlamalıdır. Paydaşlar arasındaki işbirliği ve ilişkilerin geliştirilebilmesi 
amacıyla karşılıklı yayın, belge, akademik araştırma verileri ve teknik materyal vs. değişimlerinde bulunmalı ve 
yayımlar yapmalıdır.
Yukarıda değinilen araştırmalara ve bilimsel faaliyetlere öncülük etmek üzere Uluslar arası Osmanlı Coğrafyası 
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Arşiv Kongresi 2 yılda bir periyodik olarak düzenlenmeli ve aynı tarihlerde Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşivleri 
Kurulu toplanarak geçmiş uygulamaları değerlendirmeli ve geleceğe yönelik yol haritalarını tartışmalıdır.

Tavsiye niteliğindeki bu kararlar, Kongre Yürütme Kurulu ile Deklarasyon Komitesinde görevli bilim insanları 
tarafından gerçekleştirilen istişareler neticesinde hazırlanmış; Devlet Arşivleri ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
yetkililerince incelenip onaylandıktan sonra, “İstanbul Bildirgesi” adıyla Kongre Sonuç Raporu olarak okunmuştur.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi
Deklarasyon Komitesi ve Kongre Yürütme Kurulu
İstanbul, 23 Kasım 2017.
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GÖKHAN KANAL
Sayın Bakan, Sayın Genel Müdürlerim, üniversitelerimiz çok kıymetli hocaları, değerli katılımcılar, öğrenciler 

hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Dört gün boyunca devam eden bilim şölenimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle bu kongreyi himayele-

rine alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, kongre hazırlık çalışmaları sırasında desteklerini bizden 
esirgemeyen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki’ye, açılış ve kapanış programlarımıza teşrif 
ederek bizleri onurlandıran Sayın Bakan Yardımcımız Mehmet Ceylan Beye teşekkür etmek istiyorum.

Tabi burada isim isim de zikrederek teşekkür etmem gereken kişiler var. Teveccüh göstererek Kongremizin 
Onursal Başkanlığı’nı kabul buyuran Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu Hanımefendi’ye şükranlarımı arz ediyorum.  Yine 
kongre kararımızın en başından bu yana yanımızda yer alan ve bize desteklerini hiç esirgemeyen, hem bilim kuru-
lumuzda hem yürütme kurulumuzda görev alan Doç. Dr. Hatice Oruç Hanımefendi’ye, Prof. Dr. Yılmaz Kurt Bel-
yefendi’ye, Prof. Dr. Zekeriya Kurşun Beyefendi’ye, Prof. Dr. Özgür Külcü Beyefendi’ye, Prof. Dr. Fatih Rukancı 
Beyefendi’ye ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum.

Yine kongre kararımızdan itibaren yanımızda ver alan, bizi destekleyen, kurumsal işbirliği yapan Devlet Arşiv-
leri Genel Müdürümüz Prof. Dr. Uğur Ünal Bey’e, Türk Tarih Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Refik Turan Bey’e de 
şükranlarımı arz ediyorum.

Yine bu kongrede, kongre çalışmalarında benim yüzümü kara çıkarmayan, benim her türlü desteğimin karşılığını 
veren, hakkını veren Arşiv Daire Başkanımız Zeynel Abidin Türkoğlu Bey’e, kongrenin koordinatörü olarak görev ya-
pan ve benim Özel Kalem Müdürüm olan Mehmet Yıldırır Bey’e ve Songül Kadıoğlu Hanımefendi’ye huzurlarınızda 
şükranlarımı arz ediyorum. Tabi burada ismini sayamadığım o kadar çok arkadaşımız var ki, operasyon ekibinde yer 
alan ayrı ayrı şükranlarımı arz ediyorum huzurlarınızda.

Elli üç ülkeden üç yüz civarında yabancı bilim insanın yanı sıra ülkemizden katılanlarla birlikte dört gün boyun-
ca programlarımızı yaklaşık 3600 kişi takip etti. Yerli ve yabancı basın organlarının katkılarıyla milyonlarca insana 
ulaştık. Bu da bizim Osmanlı arşivlerini, kültürünü ve köklü medeniyetimizi daha geniş kitlelere tanıtmak hedefimizi 
büyük oranda gerçekleştirdiğimiz anlamına gelmektedir. Bu vesile ile belirtmek isterim ki, değerli zamanlarından 
fedakârlık ederek tebliğ sunan, oturum başkanlığı yapan ve kongreyi izlemek üzere yurtiçinden ve yurtdışında gelip 
aramıza katılan kıymetli tüm bilim insanlarına, organizasyona destek veren tüm kurumlarımıza, üniversitelerimize, 
tüm sivil toplum kuruluşlarına da bir kez daha huzurlarınızda şükranlarımı arz ediyorum.

Değerli katılımcılar, tarihin, kültürün ve medeniyetin dünden bugüne, bugünden yarına uzanan yolu arşivlerden 
geçmektedir. Ülkemiz arşivleri bu kültürün, medeniyetin ve hafızanın temel direğidir. Bununla birlikte Osmanlı coğ-
rafyasından ayrılarak bağımsız olan ülkelerin arşivleri ise bu büyük mirasın tamamlayıcı parçalarıdır. Bunların gün 
yüzüne çıkarılması noktasında çok önemli bir adım atılmıştır bu kongre ile birlikte. 

Sayın Cumhurbaşkanımız da mütemadiyen ifade ettiği gibi “gerçeğin aranacağı yer işte bu arşivlerdir.” Biz 
bugün, gerçeğin aranacağı bu arşivleri mümkün olabildiğince ortaya çıkarmaya ve onlardan faydalanmaya çalıştık. 

Köklü bir tarihsel geçmişe, teşkilat geleneğine sahip bir kurum olarak tarihimize ve medeniyetimize karşı so-
rumluluğumuz olarak gördüğümüz bu kongrenin vesilesi ile arşiv belgelerinin diliyle tarihin yeniden ve doğru olarak 
yazılmasına katkı sağladığımız inancındayım. 

Uzun ve yorucu bir sürecin sonunda ise bu bilim şölenimizin sonuna gelmiş olduk. Sözlerimi uzatarak sizleri 
daha fazla yormak istemem, söylenecek sözler zaten burada uzmanlar tarafından, işin duayenlerince söylendi.
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Ben son olarak kongremize katılan tüm misafirlerimize ve hassaten tüm bilim insanlarına en kalbi duygularımla 
bir kez daha teşekkür ediyorum. Zekeriya Kurşun hocamın da talebini emir telakki ederek ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünün milli ve tarihi sorumluluğunu yerine getiren bir kurum olacağını ifade ederek, bir sonraki kongrede 
yeniden görüşmek üzere hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

UĞUR ÜNAL
Sayın bakanım, sayın genel müdürlerim, çok değerli hocalarım, kıymetli hazirun, hepinizi tekrar saygıyla selam-

lıyorum. 
Özellikle çok anlamlı gerçekten çok faydalı bir kongre oldu. Sadece günümüzdeki arşivler ve arşivcilik değil, 

geçmişe ait birçok meselemizin tenvir edilmesine katkı sağlayacağı, aynı zamanda gelecekle ilgili de modern arşivci-
lik ve geleceğin arşivciliği ile ilgili çok önemli konuşmaların yapıldığı bir toplantı oldu. Bu toplantının, bu kongrenin 
inşallah bundan sonra Türkiye’ de ve bölgede yapılan arşivcilik çalışmalarına önemli bir fikir kaynağı oluşturacağı 
düşüncesindeyim.

Sayın genel müdürümüz kongrede gerek ilmi heyeti gerekse operasyon heyetini isim isim andılar. Ben de hepsine 
ayrı ayrı teşekkürlerimi ve saygılarımı iletiyorum. Bunun yanı sıra, özellikle bütün konuşmaları yakından takip etme-
ye çalıştık, ancak daha önce de belirtildi, birçok ülkeden Osmanlı coğrafyasından birçok ülke arşivcileri buraya davet 
edildi. Hemen hemen hepsinin katılımı gerçekleşti. Yirminin üzerinde ülke arşivi, milli arşiv bu toplantıya katıldı. Şu 
an hepsi aramızda. Bunlardan on üçü genel müdür düzeyinde ülkelerinde genel müdür düzeyinde katıldı. Bende isim 
isim bu ülkeleri kısaca anmak istiyorum. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Afganistan, Arnavutluk, Cezayir, Azerbay-
can, Bosna Hersek, Macaristan, İran, Irak, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Makedonya, Moldova, Fas, Katar, Romanya, 
Sırbistan, KKTC ve Ukrayna hepsine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu programımıza şeref verdiniz. Ve hepsine katı-
lımlarından ve katkılarından dolayı teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Programda emeği geçen herkese tekrar 
teşekkür ederek başta himayelerinde gerçekleştirdiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu konuda her zaman desteğini 
gördüğümüz Sayın Başbakanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Sayın Bakan Yardımcımıza, hem açılışta hem 
kapanış da teşrif buyurdular aynı zamanda Tapu Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal Beye çok teşekkür ediyorum. 

Türkiye de en zor işlerden birisi kurumların ortak çalışmasıdır. İşin başından beri şu anada sonuna geliyoruz ve 
bundan sonra da bunların sonuçları olacak beraber takip edeceğiz. Ortak çalışmalar her zaman zordur. Ben sayın mu-
hatabıma, paydaşıma, ortak faaliyet yürüttüğümüz için Gökhan Kanal Bey’e hassaten de teşekkür ediyorum. Ekibini 
de kutluyorum. Ama aynı zamanda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün hem Ankara’dan hem İstanbul’dan dış 
ilişkiler ofisi de bu konuda yoğun bir çalışma içerisindeydi. Bizim dünden bu yana bütün yabancı ülke arşivleri ile 
önemli görüşmelerimiz oldu. Daha önce başlattığımız ama bugün ise birçoğu ile temel kararlara imza attığımız birçok 
husus gerçekleşti. 2018 yılında neler yapacağız, adeta o Osmanlı coğrafyası arşiv birliğini burada salonlarımızda ger-
çekleştirdik. Biraz sesim ondan da kısıldı. 

Yani üç gün boyunca çok yoğun toplantılarla geçti. Bu açıdan ben tekrar tekrar herkese teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Katılımcıları, tebliğcileri tebrik ediyorum. Programımızın, kongremizin inşallah bundan sonraki arşivciliğimize 
önemli katkılar sağlayacağını ümit ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun var olun.

MEHMET CEYLAN
Çok değerli genel müdürlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok değerli temsilcileri, değerli yöneticileri, 

üniversitelerimizin çok değerli hocaları, çok kıymetli misafirler, değerli basın mensupları dört günlük bir kongrenin, 
ikinci uluslararası arşiv kongresinin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Öncelikle şahsım ve Sayın Bakanımız adına da 
bakanlığımız adına da sizleri selamlıyorum. Açılış gününde de birlikteydik, sayın bakanımız özellikle kapanışta da 
rica ettiler, sizlerle birlikte olmamı. Bu yüzden kendisinin de teşekkür başarı dilekleriyle tekrar huzurunuzdayım. 

Değerli katılımcılar değerli genel müdürlerimizde izah ettiler hocalarımız ifade ettiler. Gerçekten dört günlük 
Osmanlı coğrafyası ile ilgili olarak arşiv kongresini tamamladık başarı ile tamamladık. İnanıyorum ki bu kongreden 
çok önemli sonuçlar ortaya çıktı. İnşallah bunları tabi ki değerli hocalarımız önerilerini, sonuçlarını biz uygulamaya 
geçirme noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz.

Değerli hocalarımız şunu ifade ettiler en son kapanış oturumunda, Osmanlı arşivleri geçmişe bir pencere gelece-
ğe de bir kapı dediler. Gerçekten bu kongrede arşivlerimiz açısından, Osmanlı coğrafyasındaki arşivlerimiz açısından 
geleceğe açılacak bir kapı niteliğinde. Ümit ediyorum inşallah bu kongrenin devamını gelecek yıllarda hep birlikte 
gerçekleştiririz. Tabi ki teşekkür edecek çok kişi ve kurum var. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerin-
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de bu kongre gerçekleşti. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımıza himayeleri dolasıyla teşekkürlerimizi, şükranlarımıg-
zı sunuyoruz. Keza Sayın Başbakanımızın değerli katkılarını desteklerini gördük. Keza Sayın Bakanımız Mehmet 
Özhaseki Bey’in yakın ilgisi alakası ve desteği ile bu kongre gerçekleşti. Tabi onu ötesinde ev sahibi kurumlar olarak 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüze ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğümüze, değerli genel müdürlerimize, 
onların ekiplerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Onların gayretleri ile bu Kongre başarılı bir şekilde gerçekleş-
miş oldu. Tabi destek veren diğer kurumlar var. Türk Tarih Kurumu gibi diğer arşivlerimiz var, üniversitelerimiz var. 
Belki burada ismi ile hitap edemeyeceğim ama hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabi ki gerek yurtiçinden 
gerekse yurtdışından, gerek tebliğ sunarak gerek dinleyici olarak katılarak kongremizi şereflendiren değerli hocaları-
mıza, araştırmacılarımıza, arşivcilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Uluslararası kongre niteliği taşıdı. 151 tebliğin 
yarısı 72 si yurtdışından bu kongrede sunulmuş oldu. Dolasıyla son derece başarılı bir toplantı. 

Kongre ile ilgili birkaç önemli tespiti de ortak tespiti de sizlerle paylaşmak istiyorum bu vesile ile. Kongre genel 
olarak değerlendirildiğinde şunu ifade edebiliriz. Her şeyden önce birçok medeniyetin yok olmasının en büyük nedeni 
yazılı mirasının olmamasıdır, tespiti gerçekleşti, yapıldı. Bizim ise Osmanlı Devleti’nden intikal eden büyük ve paha 
biçilemez arşiv hazinemiz bulunmaktadır. Osmanlı bu hazineyi titizlikle muhafaza etmiş ve günümüze ulaştırmıştır. 
Kongrede birçok ülkenin ve kurumun arşivleri ortaya konulmuş, tanıtılmış ve tartışılmıştır. Böylece bu büyük mirasın 
parçaları sağlıklı bir biçimde değerlendirilmiştir. 

Osmanlının fethettiği geniş coğrafyada nasıl büyük bir medeniyet inşa ettiğini, inşa ettiği medeniyetleri Hicaz 
demiryolu gibi hizmetleri ile nasıl birbirine bağladığını ve yaşattığını bir kez daha bilim insanlarının kaleminden ve 
arşiv belgelerinin dilinden öğrenmiş olduk. 

Bir de çok önemli konulardan birisine değinmek isterim ki bu da sözde Ermeni soykırımı meselesidir. Arşiv 
belgeleri ve araştırmalar bir kez daha göstermiştir ki, Ermeniler suni bir tarih yaratmaya çalışmaktadırlar. Ve bu 
zorlama tarihi resmi yollarla diğer ülkelere lobi faaliyetleri ile dayatmaya çalışmaktadırlar. Ancak yaratılmak iste-
nen bu tarihin, hiç bir tarihi dayanağı olmadığını uzmanların araştırmalarından dinledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
her fırsatta ifade ettiği üzere, bizim arşivlerimiz herkese açıktır. Uluslararası araştırmacılara açıktır. Bu arşivlerde 
yapılan araştırmalar gerçekleri ortaya koymaktadır. Suni bir tarih yaratmaya, ilmi bir dayanağı, tarihi bir dayanağı 
olmayan kaynaklarla tarihimizi dünyaya yanlış anlatmaya çalışmaktadırlar. Biz bu iyi niyetli olmayan iddialara, yine 
arşiv belgelerinin diliyle gereken cevabı vermiş olduk. “Geleceğin cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, bilgiye 
nasıl erişileceğini bilmeyenler olacaktır” sözünden hareketle bilgiye nasıl erişebileceklerini ve doğru bilginin nerede 
olduğunu dünyaya anlatmış olduk. 

Son olarak değinmek istediğim konu ise Tapu ve Kadastro arşivleridir. Burada sunulan tebliğler bir kez daha 
göstermiştir ki Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Osmanlı arşivleri içinde çok önemli bir yere sahiptir. Elindeki 
kayıtlar bugün yirmi altı ülkenin tapu bilgilerini ihtiva etmektedir. Örneğin Makedonya, Filistin, Kosova gibi birçok 
ülkeyle protokoller yaparak o ülkelerin mülkiyet problemlerinin çözüme kavuşmasını sağlıyoruz. Bu açıdan bakıldı-
ğında, tapu arşivlerinin vazgeçilmez temel bir hak olan mülkiyet hakkının uluslararası düzeyde koruyucusu gibi bir 
görev üstlendiği de anlaşılmaktadır. 

Değerli katılımcılar Osmanlı arşivlerini hep bir puzzle gibi gördük. Bu parçaların birleşmesine vurgu yaptık. 
Bugün bu parçaların birleşmesi yeni ve daha güçlü dostluk köprülerinin kurulması noktasında çok kıymetli bir adım 
attık. Umuyorum, kurduğumuz bu köprüleri ilelebet ayakta tutarız. Geçmişten aldığımız güçle daha güçlü ve aydınlık 
yarınlara hep birlikte yol alabiliriz. 

Son olarak ifade etmek isterim ki, büyük gayretler gösterip, tebliğler hazırlayarak kongremize katılan bilim 
insanlarına, tüm misafirlerimize gönülden bir kez daha teşekkür ediyorum. Yapılan bu kıymetli kongrenin ülkemiz 
ve tüm katılımcı ülkeler ve dünya tarihi açısından faydalı olmasını diliyorum. İnşallah üçüncü kongrede yine hep bir 
arada olmak dileği ile hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kongrenin ülkemiz için Osmanlı coğrafyası için dünya 
tarihi için hayırlı olmasını diliyor bir kez daha emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, değerli hocalarımıza, 
araştırmacılarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere şahsım ve bakanlığımız adına teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. 
Sağ olun var olun. 

MÜBAHAT KÜTÜKOĞLU
Efendim önce onur başkanlığına beni layık görenlere teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kongrenin başından beri 

Osmanlı belgelerinin dilinden bahsedildi. Bu benim için gerçekten memnuniyet verici bir şey. Çünkü benim bir diplo-
matik kitabım var hepinizin bildiği gibi ve bunun adını Osmanlı Belgelerinin Dili koymuştum. Demek ki çok büyük 
akis yapmış, burada bu tekrar edildi. Gerçekten bunu yapanlara, söyleyenlere teşekkürlerimi bildirmek istiyorum.



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

1268

Efendim arşiv, açılışta da söylediğim gibi, son derece mühim biz tarihçiler için. Biz o belgeleri gün yüzüne çıkai-
rıp, bugüne ve ileriki tarihlere ışık tutmaya çalışıyoruz. Bunu yapabiliyorsak ne mutlu bize diyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum efendim. Çok teşekkür ederiz.



Kongre Değerlendirme 

Yazıları 
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OSMANLI COĞRAFYASININ MESELELERİ İSTANBUL’DA 
MASAYA YATIRILACAK*1

ZEKERİYA KURŞUN 
 20 Kasım 2017 tarihinde, yani bugün başlayıp üç gün sürecek olan “II. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv 

Kongresi” konulu toplantıda geçmişten günümüze intikal eden pek çok problem masaya yatırılacaktır.

Birincisi beş yıl önce yapılan kongre, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün inisiyatifi, Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü ve Tarih Kurumu’nun paydaşlığında İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde hayata geçiriliyor.

600 YILLIK BİRİKİM

Yüzyıl önce tasfiye edilen Osmanlı devletinin egemen olduğu Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afri-
ka’nın hâlâ istikrara kavuşmadığı dikkate alındığında bu kongrenin ne denli önemli bir işlev üstlendiği ortaya çıkmak-
tadır. Kuşkusuz bu toplantının amacı siyasi değildir. Ancak kongrede ele alınacak konular ve yapılacak tartışmalar 
tarihten bugüne intikal eden ve bir türlü sonuçlandırılamayan problemlerin çözümüne ışık tutacaktır.

Dünyada sınırlı sayıdaki imparatorluklardan biri olan ve altı yüz yılı aşkın bir süre üç kıtada hükmeden Osmanlı 
İmparatorluğu coğrafyasında bugün yirmiden fazla ülke yer almaktadır. Bu ülkelerin hinterlandı ve Osmanlı devle-
tinin ilişki içinde olduğu ülkeler dikkate alındığında Türkiye’de çeşitli arşivlerde mahfuz olan ve ayrıca söz konusu 
coğrafyalardaki ülkelerin arşivlerinde bulunan Osmanlı belgeleri bütün dünya tarihine kaynaklık edecek niteliktedir.

Bugünkü kongreyi tertipleyenler amaçlarını şöyle açıklıyorlar:
“Osmanlı devletinden intikal eden arşiv mirasını bünyesinde bulunduran devletler ve kurumları ortak kültür, tarih 

ve medeniyet anlayışıyla bir araya getirecektir. Böylece ortak değerlerimizin ortaya konulması, değerlendirilmesi, 
paylaşılması ve ilim dünyasına kazandırılması noktasında önemli bir adım atılmış olacaktır” (Kongre program ve 
detayları:http://www.tkgmkongre2017.org/ adresinden ulaşabilirsiniz).

İsterseniz bu amacı biraz da biz zenginleştirelim:
İbn Halduncu bir yaklaşım ile bakacak olursak her devletin bir miadi vardır ve dolduğunda yerini başkasına terk 

eder. Ancak genel olarak tarihin akışındaki bütünlük dikkate alınarak, “bugünü dünün bir sonucu; yarını da bugünün 
devamı” olarak kabul esersek, hiçbir şeyin bir noktada bitmediği anlaşılacaktır. Nitekim İbn Haldun’un teorisindeki 
yaklaşım, siyasal yapıların sona ereceği varsayımına dayanırken; üretilen müşterek kültür ve bıraktığı tesirler yeni 
siyasal yapılar içinde devamlılığı sağlayacağına da işarettir. İşte bu kongrenin önemi tam da burada devreye girmek-
tedir.

Bugün üç kıtada eski Osmanlı coğrafyasında yaşayan pek çok devletin kendi aralarında ve ilişkide oldukları diğer 
devletler ile yaşadıkları sorunların çözümleri hatta aralarındaki ortaklık ve paylaşımların devamlılığı için tarihlerini 
İstanbul’dan öğrenmelerini zaruri kılmaktadır.  

Birinci ve II. Dünya savaşları akabinde eski Osmanlı coğrafyasında dışarıdan gelip düzen kuranlar, müdahaleye 
açık ve emperyal emellerine uygun sistemler kurmuşlardı. O süreçte kendi menfaatlerine uygun tarihi birikimi kul-
lanırken, bölge insanlarının geleceğini ve menfaatlerini hiçe saymış ve devamlılığı zedeleyen yeni yapılar oluştur-
muşlardır. Osmanlı sonrası bölgede oluşan yerel yönetimler önce batının sonra da doğu-batı blokunun himayesinde 

*1 Yeni Şafak 20 Kasım 2017, Pazartesi
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varlıklarını sürdürmek için yeni bir kültür yaratmayı denediler. Ancak ilk küresel depremde yani 90’lardan sonra her 
şey değişmeye başladığında yeni yapılar ortadan kalkarken, devamlılığı temsil eden eski kültüre, birikime, belgelere 
şiddetle ihtiyaç duyuldu.

ÇÖZÜM BEKLEYEN KONULAR

400 yıl Osmanlı hâkimiyetinde kimsenin burnu kanamadan her dine ve her mezhebe özgürlük sunulan Kudüs, 
1967 yılında tehdit altına girince, Osmanlı Arap coğrafyasının tarihine özellikle de arşivlere dayalı tarihe ne kadar 
ihtiyaç olduğu hissedildi.

500 yıl Osmanlı barışı içinde yaşayan Balkanlar’da Yugoslavya dağılırken oluşan baskı, zulüm, karmaşa ve hatta 
soykırım, Osmanlı asırlarının yeniden incelenmesine duyulan ihtiyacı ortaya koymuştur.

Kuzey Afrika’daki bölge ve kimlik sorunlarında, Kafkaslar’daki hareketlenmelerde, Türkiye’nin Ermeni mese-
lesinde ve diasporadaki Ermenilerin kendi tarihlerini yeniden öğrenme sürecinde yine ortaya çıkan ihtiyaç, arşivlere 
dayalı Osmanlı asırlarının incelenmesi zaruretidir.

Osmanlı sonrası kurulan devletlerin tamamında baş gösteren sınır, mülkiyet ve her dine mensup grupların veya 
şahısların vakıfları ile ilgili sorunlar halen varlığını sürdürmekte ve çözüm beklemektedir. Ceberut devlet yapılarının 
dönüşmesi ve insan haklarına dayalı yeni sistemlerin çoğalmasına paralel olarak bu ihtiyaç daha da artacaktır. Tür-
kiye’nin Misak-ı Millî sınırları, bu sınırlar içinde olup dışarıda kalan Musul’da; Batı Trakya’daki mülkiyet ve va-
kıf sorunlarının çözümü -yeni kurulacak sistemler içinde- Tapu Kadastro Arşivi’nde bulunan mülkiyet kayıtlarından 
sağlanacaktır. Aynı şekilde İsrail’in işgal altında tuttuğu topraklardaki özel mülkiyet ve vakıfların geleceği de bizde 
mahfuz belgelerden çıkarılacaktır.

Son yıllarda eski Osmanlı coğrafyasında sürdürülen haksız savaşlar ile bozulan hatta tamamen yok edilen kent 
dokuları, tahrip edilen tarihi mekânların ve mabetlerin yeniden inşası ve restorasyonu da Osmanlı arşivleri olmadan 
mümkün olmayacaktır. Tarihin hayran kaldığı Halep, eskiden mutluluk diyarı olan Sana, bu belgeler ile hayat bulacak 
ve yeniden ayağa kaldırılabilecektir..

Aynı şekilde onlarca yıldır bizi boş ve hamasete boğan yargılarımızdan, uluslararası arenada sıkıntımız olan 
Ermeni meselesinden, bize ait olup olmadığını bilmediğimiz Musul petrolleri ve Filistin topraklarına dair yersiz ve 
anlamsız tartışmalardan yine bu arşivler sayesinde kurtulacağız. Daha da önemlisi Türkiye’nin kuruluş anlaşması 
olan Lozan üzerindeki puslu havayı ve gerginlikler yaratan söylemi kaldırarak Türkiye’nin gelecek kurgusunu da bu 
arşivlerden yapabileceğiz.

Bu ifadeler “müflis tüccarın eski defterleri karıştırması” değildir. Özellikle son çeyrek asırda arşivlere dayalı 
Osmanlı dönemi dünya tarihine dair araştırmalara bakıldığında bu söylediklerim daha iyi anlaşılacaktır. Daha önceki 
dönemlerde sorulan pek çok sorunun cevabının buralardan çıkarıldığı da görülecektir. Dahası bugüne kadar, Bos-
na’daki barışı tesis eden Müslümanların hukuku, İsrail’in Sina’da işgal ettiği Taba bölgesi, Bahreyn-Katar arasında 
Uluslararası Adalet Divanı’nda görülen sınır problemleri gibi pek çok hayati mesele Osmanlı arşivlerine istinaden çö-
züme kavuşturulduğunu hatırlatmamız yeterli olacaktır. Benzeri pek çok konu da sıraya girmiş çözüm beklemektedir.

2023’e yaklaşırken coğrafyamızın tarihi sorumluluğunu daha da hissediyoruz. Ama bu, duygusal düzeyde kal-
mamalı ve bugün yapılacak çözüm odaklı toplantı gibi, bilimsel toplantılar yapılmalı, veriler derlenmeli, değerlendi-
rilmeli ve çıkacak bilimsel sonuçlar eski Osmanlı coğrafyası ve bütün dünya ile paylaşılmalıdır. Bunun için hepimize, 
bütün kurumlarımıza ve özellikle araştırma merkezleri ve üniversitelerimize büyük görevler düşmektedir.
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HALİÇ’TE BÜYÜK BİLGİ ŞÖLENİ: 2. ULUSLARARASI OSMANLI 
COĞRAFYASI ARŞİV KONGRESİ’NİN ARDINDAN*1

“Arşiv bir milletin hafızasıdır; Osmanlı Arşivi ise 27 milletin hafızasıdır”

Yılmaz Kurt
İstanbul, 20-24 Kasım tarihleri arasında tarihî bir gün daha yaşadı: Altınboynuz’un incisi Haliç Kongre Merke-

zi’nde “2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi” başarı ile tamamlandı. 2012 yılında İstanbul’da Cevahir 
Otel salonlarında gerçekleştirilmiş olan Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi’nin ikincisi 2017 yılında Türkiye Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde görkemli bir bilgi şöleni olarak Haliç Kongre Merkezi salonlarında gerçekleşti. 

Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi, Osmanlı Devleti topraklarında kurulmuş olan 26 devletin arşivcilerini ve 
tarihçilerini Osmanlı Devleti’nin son başkentinde bir araya getirmeyi amaçlamaktaydı. Gerçekten Osmanlı toprakla-
rında kurulmuş olan 26 devletin temsilcilerinin tamamına yakını Kongre’ye katıldı. Bosna-Hersek’ten 20; Azerbay-
can’dan 16; Karadağ’dan 10; Makedonya’dan 9; Kazakistan’dan 8; Sırbistan ve Bulgaristan’dan 7’şer; Macaristan, 
Irak ve Cezayir’den 6’şar akademisyen ve arşiv uzmanı Kongre’ye katılanlar arasında yer almıştır. Buna ek olarak 
Osmanlı Devleti’nin ilişkide bulunduğu Polonya, Almanya, İspanya,  Japonya, Katar, Yemen, Pakistan gibi ülkelerden 
de arşivci ve tarihçiler büyük bilgi şölenini gözlemci/ dinleyici olarak izleme imkânı buldular. Böylece kongre 48 fark-
lı ülkenin katılımı gerçekleşmiş oldu.  Türkiye’den katılımcı ve izleyici sayısı ise elektronik kart okuması sayesinde 
3520 olarak tespit edilmişti.

Kongre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde idi. Cumhurbaşkanı yoğun gündemi sebebiyle 
Kongre’ye katılamadı. Ancak son ana kadar Cumhurbaşkanının bizzat katılacağı var sayılarak hazırlıklar ona göre 
yapıldı. Kongre’nin bu denli görkemli olmasında elbette bunun büyük etkisi oldu. Cumhurbaşkanımızın katılamayışı 
medyanın Kongre’ye daha az ilgi göstermesi dışında Kongre’nin bilimsel gücünü ve amaca ulaşma azmini pek etki-
lemedi. 

Kongre düzenleyicilerinin başında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
bulunmaktaydı. Konu arşivler olunca da doğal olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) Arşiv Dairesi 
vardı. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Kongre’nin bütün aşamaları ile bizzat ilgilendi. Ama esas yük 
işin öz sahibi Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu’nun omuzlarında idi. Bir yılı aşkın bir sürede devletin 
bütün ilgili kurumları ile temaslar kuruldu. Hepsi de Kongre’den haberdar edildiler. Bu arada Cumhurbaşkanlığı ile 
uyumun sağlanması önemli idi. Yurt dışından davet edileceklerin listeleri hazırlandı. Yurt dışındaki ilgili arşiv ku-
rumlarının yöneticileri davet edildiler. Yurt dışından katılması istenilen uzman akademisyenler Kongre’ye özel olarak 
davet edildiler.  Aynı şekilde ülkemiz üniversitelerinden alanında uzman birçok akademisyen Kongre’ye özel davetiye 
ile katıldılar.

Bu dev arşiv kongresinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün bu işin dışında kalması düşünülemezdi. Devlet 
Arşivlerinin genç ve dinamik genel müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal, Kongre boyunca olağanüstü çaba gösterdi. Dört gün 
boyunca tebliğleri izledi, tenkitleri cevapladı, heyetlerle hazırlanan protokolleri imzaladı. “Geleceğin Arşivcileri ve 
Hayalimdeki Arşiv Özel Oturumu”nda arşivciliğimiz konusunda unutulmayacak bir konuşma yaptı. Arşivler konu-
sunda ortaya atılan dijitalleştirme işlemlerinin güvenilirliği konusundaki bazı eleştirilere cevap verdi. Arşivler konu-

*1 Vakıflar Dergisi, Sayı 48 (Aralık 2017), s. 219-226
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sunda en yetkili ismin Kongre’ye bizzat katılması ve gerekli açıklamaları yapması Kongre’nin artılarından birisi oldu. 
1990’lı yıllarda Arşiv belgelerinin mikrofilme alınması sırasında ortaya atılan mali endişeler ve güvenilirlik 

endişeleri bu sefer de dijitalleştirme işinde dillendirilmek isteniyordu. “Teknolojinin çok hızlı gelişmesi” anlaşılır 
bir şeydi, ama “dijitalleştirme işlemine bir yıl ara verilmesi” teklifinin akla yatan bir gerekçesi yok gibiydi. Ünlü bir 
akademisyenimizin istekleri doğrultusunda bütün işlemler “bir yıl” durdurulmuş olsa ne olacak, ne yarar sağlayacak-
tı? Cevap aslında çok açıktı: Teknolojinin çok hızlı geliştiğini bildiğimiz halde yine evimize veya işyerimize bilgi-
sayar alıyoruz. “Bir yıl bekleyelim yeni çıkan bilgisayarlardan alalım” diyemiyoruz.  Dijitalleştirme sırasında hassas 
çekimde bir kişi günde ancak 900 poz çekebiliyor. Milyonlarca belgenin çekimi için kaç hassas çekim makinesi ve 
kaç teknik eleman gerekiyor, artık hesabını siz tutunuz. Sözün özü, çağımızda dijitalleştirme, hem arşivcilik hem de 
araştırmacı açısından kaçınılamaz bir zorunluluktur. Nokta. 

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, arşivlerin önemini vurgularken Selçuklu Devlet Arşivi’nin 
yokluğundan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Refik Hoca’mızın isteği elde mevcut birkaç belge bile olsa bir Selçuklu 
Devlet Arşivi’nin oluşturulmasına başlanılması idi. Bu öneri kayıp Selçuklu Arşivi konusundaki üzüntüleri bir ölçüde 
bile olsa giderebilecek olumlu bir teklif olarak değerlendirildi.

Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem, Vakıf müessesinin, Türk tarihinde meydana getirdiği kurumlarıyla 
sosyal, kültürel, ilmî ve iktisadî hayatın en önemli öznelerinden birisi olduğunu ve bu yönüyle pek çok ilmi disiplinin 
inceleme alanına girdiğini, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak vakıf arşiv belgelerine ulaşma noktasında yaptıkları 
çalışmalarla milyonlarca vakıf belgesinin araştırmacıların hizmetine sunulduğunu belirtti.

Kongre’ye destek sağlayan kuruluşlar arasında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu yanında, 
Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere pek çok resmî ve vakıf üniversitesi bulunmaktaydı. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Genel Müdür Yardımcısı Rifat Türker, Arşiv Daire Başkanı Adnan Tüzen; ATASE 
Arşivi’nden Alb. Bülent Durgun ve arkadaşları Kongre’ye katkı sağlayan kuruluş temsilcileri idiler. 

Açılış konuşmalarında Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan yaptığı konuşmada arşivlere ve 
arşivciliğe devletin verdiği önemi anlattı.  

“2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kongresi”nin Onursal Başkanlığı görevi İstanbul Üniversitesi’nden 
emekli olmuş bulunan Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’na verilmişti. Arşiv Belgelerinin Dili (Diplomatika) isimli ödüllü 
eseri ile bütün arşivcilerin ve tarihçilerin yakından tanıdığı Mübahat Kütükoğlu, yaptığı açılış konuşmasında yılların 
tecrübesini dinleyicilerle paylaştı, arşivcilik konusunda örnek bir ders verdi. Kütükoğlu’nun konuşmasından sonra 
Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan’ın Hoca’nın elini öperek hediyesini takdim etmesi salondan büyük alkış aldı. 

Kongre’yi düzenleyenler Türkiye Cumhuriyeti’nin hassas olduğu noktalarda özel oturumlar düzenleyerek bin-
lerce katılımcının tek salonda bu oturumları izlemesini, böylece etkinin en yüksek seviyeye çıkmasını planlamışlardı. 
İlk günün öğleden sonrasında gerçekleştirilen “Ortadoğu Özel Oturumu”nun başkanlığını Bilecik Şeyh Edebali Üni-
versitesi’nin eski rektörü Prof. Dr. Azmi Özcan yaptı. Ortadoğu ve Afrika konusunda uzman olan Prof. Dr. Zekeriya 
Kurşun,12Suphi Saatçi, Mahmut Zeyn El-Abidin ve Süleyman Kızıltoprak yaptıkları konuşmalarla Ortadoğu’da ka-
nayan yaranın sebepleri ve çözüm yolları konusunda değerli bilgiler sundular. Zekeriya Kurşun, Kongre Düzenleme 
Kurulu üyesi olarak bu Kongre için büyük çaba harcayan yetkin bir akademisyen idi; sunduğu tebliğ ile de takdir aldı. 

Haliç Kongre Merkezi’nin en büyük salonu olan İstanbul Salonu’nun doluluk oranı yapılan konuşmaların önemi 
ile doğru orantılı idi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün yurt genelinde bütün Tapu Müdürlerini ve Tapu Bölge 
Müdürlerini Kongre’de görevlendirmiş olması salonların doluluk oranlarının yüksek olmasında büyük etken oldu. 
Devlet Arşivleri’nin Kağıthane’de bulunan modern arşiv binasında çalışan uzmanların da Kongre’ye katılımları se-
vindirici idi. Bu sayede çoğu eski öğrencilerimiz olan bu değerli uzmanları görmek fırsatı elde ettik. Ortadoğu Özel 
Oturumu’ndan sonra kongre 3 ayrı salonda devam etti. Arada yine özel oturumlar olduğunda diğer 3 salonda oturum 
yapılmadı ve bütün izleyiciler 3000 kişilik kapasitesiyle İstanbul Salonu’nda toplandılar.  Bu özel oturumlar Kong-
re’ye ayrı bir canlılık kazandırdı. 

Kongre’nin en ilginç oturumlarından birisi başkanlığını Feridun Emecen’in yaptığı Edirne Salonu’nda saat 
15.35’de gerçekleştirilen oturum idi. Aslında bu tür kongrelerde 250-300 kişilik bir salonu doldurmanın neredeyse im-
kânsız olduğunu bütün akademisyenler bilirler.  Ancak Edirne Salonu’nda Erhan Afyoncu’nun konuşmasını salonun 
tamamen dolmuş olması sebebiyle belki de 40-50 kişi ayakta dinlemek zorunda kaldı. Afyoncu’nun konuşmasının he-
men bitiminde söz alan Devlet Arşivleri Genel Müdürü Ünal, yapılan eleştirilere cevap verdi. Afyoncu, dijitalleştirme-

12 Kongrede katılımcıların akademik unvanlarının yazılmaması yönünde karar alındığından,  biz de yanlışlığa sebebiyet vermemek için bundan 
sonra katılımcıların akademik unvanlarını  yazmayacağız.
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nin durdurulması konusundaki önerisinde ısrar edince oturum iyice hareketlendi.  Daha sonra Makedonya’dan Numan 
Aruch, arşivlerin evrenselliğinin ilkeleri konusunda bir felsefeci gözüyle açıklamalarda bulundu. Fazıl Bayat’ın yaptı-
ğı konuşma yabancı araştırmacıların karşılaştığı zorluklar başlığını taşımaktaysa da Sayın Bayat daha çok paleografik 
zorluklar konusuna ağırlık verdi. Saraybosna’da 1992 yılında Sırp caniler tarafından yakılan Şarkiyat Enstitüsü Arşivi 
konusunda özgün bilgiler vermek görevi halen bu enstitünün müdürlüğünü yapmakta olan değerli Boşnak dostumuz 
Adnan Kadrić’e düştü. Böylece “Osmanlı Arşivleri ve Sorunlar” başlığını taşıyan bu ilginç oturum son buldu.

Birinci gün saat 15.35’de Bursa Salonu’nda “Balkanlarda Osmanlı Arşivleri” başlıklı oturum vardı. Oturum Baş-
kanı yine Balkanlardan Dragi Gjorgijev idi. Adnan Şerif, Mirjana Marinković, Orlin Sabev, Serbo Rastoder ile Admir 
Adrović bu oturumun konuşmacıları olarak dinleyicilerini aydınlattılar. 

Saat 15.35’de Söğüt Salonu’nda ise başkanlığını Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün de-
ğerli öğretim üyesi Sacit Arslantekin’in yaptığı “Kültürel Miras Kaynağı Olarak Arşivler” oturumu vardı. Bu oturum-
da Ankara Üniversitesi öğretim üyesi, arşivciliğin önde gelen isimlerinden Fatih Rukancı, Coşkun Polat, Hatice İnci 
Önal, Ayşe Nuray Önal tebliğlerini sundular. 

Birinci günün Edirne Salonu’ndaki son oturumu “Osmanlı Dönemi Toprak Sistemi” idi. Başkanlığını Hacettepe 
Üniversitesi’nden Yunus Koç’un yaptığı bu oturumda tarihçilerin çok yakından tanıdığı tecrübeli tarihçimiz Mehmet 
İpşirli ilk konuşmacı idi. Daha sonra Konya Selçuk Üniversitesi’nden Alaattin Aköz, Osmanlı çiftlikleri konusunda 
özgün bir tebliğ sundu.  Aynı üniversiteden Doğan Yörük, Karaman eyaletinde malikâne-divani uygulamalarını anlattı. 
Son konuşmacı Emine Erdoğan Özünlü ise timar tevcih sisteminde şahitlik beyanı konusunda ilginç bir tebliğ sundu. 

Bursa Salonu’nda “Türkiye Kurum Arşivleri ve Arşivcilik Faaliyetleri” başlıklı son oturumu Fatih Rukancı yö-
netti. Muhammet Ahmet Tokdemir, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü arşivleri konusunda; Semiha Nurdan, Türk 
Tarih Kurumu Arşivi hakkında; Bülent Durgun, Genel Kurmay ATASE Daire Başkanlığı Arşivi hakkında;  Mehmet 
Korkmaz, Bahriye Arşivi hakkında; Beste Pehlivan Sun ise Dışişleri Bakanlığı Diplomatik Arşivi ve Arşiv Otomasyon 
Projesi konusunda tebliğ sundular. Bu şekilde arşivlerimizin son durumu hakkında önemli bilgiler kayıt altına alınmış 
ve arşivlerimizin problemleri dile getirilmiş oldu. Dinleyicilerin ve araştırmacıların Dışişleri Bakanlığı Arşivi hakkın-
daki sorusu yıllardan beri hep aynı idi: “Ne zaman açılacak?”. Umarız bu önemli arşivimiz yeni ekiple kısa zamanda 
araştırmacılara hizmet verecek hale gelir.

21 Kasım 2017 Salı günü Edirne Salonu’ndaki ilk oturum “Osmanlı Hukuku ve Mülkiyet” konusunda idi. Top-
lantıyı hukuk tarihi konusunda önde gelen isimlerden Mehmet Akif Aydın yönetti. Konuşmacılar ise yine bu sahanın 
uzmanlarından Gazi Üniversitesi’nden Gül Akyılmaz; Ankara Üniversitesi’nden Belkıs Konan ile Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nden Nuran Koyuncu ve Tunceli Munzur Üniversitesi’nden Muhammed Ceyhan hocalarımızdı. Edirne 
Salonu’nda yine ayakta dinlenen bu oturumda gayrimüslim tebaanın mülkiyet hakkı ve emval-i metruke yanında kili-
se vakıflarının durumu ana konular idi.

Bursa Salonu’nda “Ortadoğu Araştırmaları ve Arşiv” başlıklı oturumu Yıldırım Bayezıt Üniversitesi’nden Miya-
se Koyuncu Kaya yönetti. Hasan Soydan, “II. Abdülhamid’in Çiftlikleri” konusunu işledi. Giresun Üniversitesi’nden 
Sezai Balcı Baron Rothschild’in Filistin’de Yahudilere toprak temin etme çabalarını anlattı.  Ardahan Üniversitesi’n-
den Levent Küçük’ün tebliği ise Suriyeli Melhame Kardeşler idi.  Enes Demir, Halep ve kuzeyinde Milli Mücadele 
dönemindeki faaliyetler konusunu ele aldı. 

Salı günü saat 11.00’de başlayan ikinci günün ikinci oturumunda Edirne Salonu’nda “Osmanlı Tahrirleri ve 
Diplomatika” başlıklı oturumu Elazığ Fırat Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı Mustafa Öztürk yönetti. Katip Çelebi 
Üniversitesi’nden Turan Gökçe, Kütahya Yaya Defterleri üzerinden bir onomastik çalışmasının sonuçlarını aktardı. 
Sancakta en çok kullanılan ismin Mehmed yerine Ali olarak tespit edilmiş olması, Yusuf adının ilk 10 isim arasında 
yer alması dikkat çekti. Fakîr-i pür-taksîrin konusu ise “TKGM Arşiv Belgelerine Göre Lale Devri Tahrirleri” idi. Bu 
tebliğde Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde yer alan 11 defter şekil ve muhteva yönünden tanıtıldı.  Ali Akyıldız, yılların 
tecrübesi ile cülus hatt-ı hümayunlarındaki içerik değişimlerini değerlendirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nin çi-
çeği burnunda genç profesörlerinden Ayla Efe ise Temettuat Defterleri konusunda ilginç değerlendirme ve önerilerde 
bulundu. 

“Zorunlu Göç Özel Oturumu” yine ortak oturum olarak İstanbul Salonu’nda saat 13.30’da gerçekleştirildi.  Otu-
rum başkanı bu sahanın uzmanlarından Hikmet Özdemir idi. Oturumda birbirinden değerli 5 akademisyen tebliğlerini 
sundular. Yusuf Sarınay, uzun yıllar Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yapmış, Ermeni ve Pontus meselelerinde uz-
manlaşmış bir akademisyendi. Ramazan Erhan Güllü; Recep Karacakaya, Haluk Selvi ve İbrahim Ethem Atnur’un 
tebliğleri yüzlerce kişi tarafından ilgi ile dinlenildi. Kongre’nin amaçlarının gerçekleşmesi bağlamında bu oturum 
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dinleyicilerden ve düzenleyicilerden tam not aldı.
“Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Şam ve Irak”  oturumunda Sinan Marufoğlu, Irak Yahudileri hakkında özet 

bilgiler sundu. Ege Üniversitesi’nden Mehmet Akif Erdoğru, “Osmanlı İdaresinde Şam Vilayeti”  başlıklı tebliğini 
sundu. Mustafa Öztürk’ün konuşması Şam Şer’iye Sicilleri konusunda idi. Genç akademisyen Hasan Hüseyin Güneş 
ise Şam Evkaf ve Emlak Defteri’nin ışığında vakıflar ve şehir araştırmalarının önemini vurguladı.

İzleme imkânı bulduğumuz oturumlardan birisi de “Arşiv Kaynaklarında Etnik Hareketlilikler” başlığını taşı-
maktaydı. Oturum başkanı Polis Akademisi’nden değerli tarihçi Osman Köse idi. Azerbaycan’dan Ermenice konu-
sunda uzman olan Gafar Mehdiyev, Ermenistan arşivlerinde ortaya çıkarılan yeni belgeler konusunda bilgi sundu. 
Mustafa Çolak, Alman Parlamentosu’nun Ermeni meselesi konusunda aldığı iki farklı kararın hangi tahrif edilmiş 
belgelere dayandığını örnekleri ile ortaya koydu. Tebliğin vurgusu meselenin bilimsel bağlamda ele alınmadığı, siyasi 
yönlendirmelerin bilimin önüne geçtiği gerçeği üzerine idi. Bülent Yıldırım Bulgaristan’daki Hınçak teşkilatı konu-
sunu ele aldı. Şaduman Halıcı’nın ilgi çeken tebliği ise Yüzelliliklerden Refi’ Cevad Ulunay’ın ihbar mektuplarının 
değerlendirilmesi üzerine oldu. Tebliğin başlığındaki “muhbirliği ışığında” ve “Kemalist Türkiye” deyimleri aslında 
ilginç olan konuyu daha da ilginç hale getirmeye yetmişti. 

Almanya’dan Hans Georg Majer, Söğüt Salonu’nda 22 Kasım 2017 Çarşamba günkü ilk oturuma başkanlık 
yaptı.  Konuşmacılar, Bosna’dan Elma Korić, Macaristan’dan Eva Sz. Simon, Lübnan’dan Martha Mundy, Richard 
Saumarez Smith ve Bulgaristan’dan Paulina Andonova idi.

Saat 11.00’de İstanbul Salonu’ndaki “Geleceğin Arşivcileri ve Hayalimdeki Arşiv” oturumu çok iyi kurgulanmış 
ve içeriğine çok fazla şey yüklenmişti. 75 dakika süren bu ortak oturum sonunda dinleyicilerin ne kadarı hayallerinde-
ki arşivi bulabildiler, bunu bilemiyoruz. Ama tanınmış arşivcilerimizden Hamza Kandur tarafından yönetilen bu otu-
rum dinleyicilere/araştırmacılara karşı yapılan bir taahhüt beyannamesi olarak değerlendirildi. Devlet Arşivleri Genel 
Müdürü Uğur Ünal; Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Gökhan Kanal, Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan kendi 
kurumları hakkında bilgi verdiler. Ankara Üniversitesi’nden Arşivci ve BEYAS Koordinatörü Fahrettin Özdemirci ve 
29 Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü’nden Ali Akyıldız ise arşivci ve araştırmacı kimlikleriyle hayallerindeki arşivi 
anlatmaya çalıştılar. Konuşmalar fazla uzun tutulduğu için dinleyicilere yeteri kadar soru sorma ve cevap isteme im-
kânı maalesef kalmamıştı. Bu yüzden bu oturum amacına tam olarak ulaşamadı ve bir anlamda “icraatın içinden” kap-
samında kaldı. Tabii ki başkaları başka pencereden bakarak farklı yorumlarda bulunabilirler. Buna da saygı duyarız. 

“Dünya Arşivlerinde Osmanlı” oturumunu Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Evgeni Radushev yönetti.  Saray-
bosna Üniversitesi’nden Emir Filipović, Hacettepe Üniversitesi’nden Evgenia Kermeli Ünal; Ukrayna Millî Bilimler 
Akademisi’nden Natalia Zub; Japonya Toyo Üniversitesi’nden Nobuo Misawa bu oturumda, Osmanlı tarihinin dün-
yanın çeşitli arşivlerinde farklı dillerdeki kayıtlarına göre araştırılmasına dair ilgi çekici sunumlar gerçekleştirdiler.

Osmanlı Tarihi’nde Bosna-Hersek çok önemli bir yer tuttuğu için Kongre’de de Bosna-Hersek için ayrı bir otu-
rum açılmıştı. Tarihçiler için önemli bir isim Abdulkadir Özcan oturumu başarılı bir şekilde yönetti. İlk konuşmacı 
Hans Georg Majer idi. Majer’in konuşması Boşnak Osman Paşa hakkında idi. Bosna Şarkıyat Enstitüsü’nden Aladin 
Husić  18. yüzyıl sonu 19. yüzyıl başlarında Bosna Eyaleti konusunda bilgi verdi. Yunus Koç’un konusu Hersek’te fe-
tih sonrası karşılaşılan güçlükler konusunda idi. Böylece ilk tahrir defterleri konusunda yeni bir örneği tanımış olduk. 
Yine Bosna’dan gelen genç araştırmacı Sedad Bešlija Hersek’te 17. yüzyıl vakıf eserlerini değerlendirdi. Bu oturum 
da dinleyicilerini hoşnut eden oturumlardan birisi oldu.

Pamukkale Üniversitesi’nden değerli akademisyen Mehmet Ali Ünal, yılların Osmanlı tarihi ve tahrir birikimini 
Osmanlı ölçü ve tartıları üzerinden dinleyicilerine aktardı.  Gazi Üniversitesi’nden Yasemin Demircan, son anda orta-
ya çıkan hastalığı sebebiyle Kongre’ye katılamamıştı. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Ankara Üniversitesi’nden eski 
öğrencimiz ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden meslektaşımız Özkan Keskin,  modern ziraat aletlerinin Osmanlı 
çiftliklerinde kullanılmaya başlamasının ilginç hikâyesini anlattı. Rifat Günalan’ın tebliği ise Defterdar Konağı’nın 
16. ve 17. yüzyıllardaki durumunu aydınlatmaya yönelikti.

Kongre özel oturumlar dışında 3 ayrı salonda yapıldığı için sunulan 151 tebliğin tamamını dinlemek imkânsızdı. 
Biz de bu yüzden daha çok tarihçilerin tebliğlerini dinlemeyi ve değerlendirmeye almayı tercih ettik. Ancak arşivcilik 
konusundaki tebliğlerin en az tarih konusundaki tebliğler kadar ilginç ve değerli olduğunu biliyoruz.

Burada diğer katılımcıların isimlerini anmamanın bir haksızlık olacağını düşünerek buraya yazıp tarihe not düşü-
receğiz. Unuttuğumuz, atladığımız akademisyenler olursa onlardan da peşin peşin özür diliyoruz.

“Osmanlı Coğrafyasında El Yazmaları” oturumunda Mehmet Ali Akkaya başkanlığında: Benedek Peri, Dželila 
Babović, Muamer Hodžić, Violeta Martinovska;
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“Kuzey Afrika ve Osmanlı Arşiv Mirası” oturumunda İdris Bostan’ın başkanlığında: Fatma B. Slimane, Fella 
Moussaoui Epouse el Kechai; F. Rezzan Ünalp, El Mustafa El Ktiri; 

“Osmanlı Coğrafyası Arşiv Kaynakları” oturumunda John Gathegi’nin başkanlığında: Alina Pavalescu, Gabriela 
Preotesi, Turcitu Victor- Claudiu, Oksana Vasylyuk, Snezana Pejovic- Joško Katelan;  

“Osmanlı ve Arap Dünyası” oturumunda Zekeriya Kurşun’un başkanlığında: Ali Albassam, Mohammed Al Go-
raninie, Mohanad Yousuf, Kamal Filali;

“Osmanlı Kent Yaşamı ve Nüfus” oturumunda Geza David’in başkanlığında: Hamiyet Sezer Feyzioğlu, Mustafa 
Keskin, Fazileta Hafizovic, Özer Küpeli;

“Filistin ve Osmanlı Arşiv Mirası” oturumunda Süheyl Sapan’ın başkanlığında: Yasemin Avcı, Hasan Ayyash, 
Kenan Ziya Taş;

“Arşiv Belgelerinde Gelenekli Osmanlı El Sanatları” oturumunda Savaş Çevik’in başkanlığında: Çiçek Derman, 
Uğur Derman, Fuad Başar, Hikmet Barutçugil; 

“Arşivler ve Müzeler” oturumunda Burçak Madran’ın başkanlığında: İlyas Gültaş, Zübeyde Cihan Özsayıner, 
Fadime Geleş, Sevil Akyel; 

“Kültürel Miras Olarak Arşivler ve Arşiv Belgeleri” oturumunda Turan Gökçe’nin başkanlığında:  Gülden Sarı-
yıldız, Mustafa Alkan, Dündar Ali Kılıç, Malik Yılmaz, Abdullah Zararsız, Evren Kutlay; 

“Osmanlı Hukukunda Göç, Temsiliyet, Mülkiyet ve İmtiyaz Meseleleri” oturumunda Yusuf Sarınay’ın başkanlı-
ğında: Ahmet Akgündüz, Sabit Duman, Emrah Çetin, Seda Örsten Esirgen, Temel Öztürk; 

“Osmanlı Dönemi Coğrafî ve Topografik Kayıtlar” oturumunda Mehmet Ali Ünal’ın başkanlığında: Dragi Gjor-
giev, Orhan Kılıç, Enisa Alomerović Hubanić, Nazan Özür, İlker Yiğit, Hasan Demirtaş; 

“Türkiye Dışında Bulunan Osmanlı Arşivleri ve Arşiv Belgeleri” oturumunda Hamiyet Sezer Feyzioğlu başkan-
lığında: Mehmet Alaaddin Yalçınkaya, Nejdet Gök, Güven Dinç, Mikail Acıpınar, Canan Parmaksızoğlu;

“Belgelerle Osmanlı Tarihinde Göç ve Mübadele” oturumunda Orhan Kılıç’ın başkanlığında: Ayşe Değerli, Hül-
ya Toker, Muhammed Köse, Süleyman Lokmacı, İsmet Sarıbal;

“Arşiv Belgelerinde Osmanlı – Rus İlişkileri” oturumunda İbrahim Ethem Atnur’un başkanlığında: Fatma Ürek-
li, Tofig Mustafazade, Salih Yılmaz; 

“Osmanlı Arşivleri ve Arap Dünyası” oturumunda: Süheyl Sapan, Nadia Yaseen Abed, M. Fatih Çalışır; Ayşegül 
Altınova Şahin tebliğlerini sundular. 

Kapanış oturumunu Zekeriya Kurşun yönetti. Emir Filipović, Hatice Oruç, Yılmaz Kurt, Fahrettin Özdemirci, 
Özgür Külcü, John Gathegi tarihçi ve arşivci sıfatlarıyla bu büyük Kongre’yi değerlendirdiler. Kongre Düzenleme 
Kurulu tarafından büyük bir özenle hazırlanan 6 sayfalık Kapanış Bildirgesi Türk ve Dünya Arşivcilik dünyası için 
çok önemli bir belge olarak her zaman anılacaktır. Kapanış Bildirgesi’nin Kongre spikeri tarafından okunmasının 
ardından Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan tarafından Kongre Onursal Başkanı Prof.Dr. Mübahat 
Kütükoğlu’na Prof.Dr. Halil İnalcık Özel Ödülü ve Düzenleme Kurulu üyeleri Hatice Oruç’a Server Efendi Özel Ödü-
lü ve Özgür Külcü’ye Muallim Cevdet Özel Ödülü takdim edildi. Kongre Düzenleme Kurulu üyeleri de unutulmadı, 
onlara da Bakan Yardımcısı tarafından özel ödüller verildi. Böylece Kongre’nin bilimsel çalışmaları son bulmuş oldu. 

Sosyal Etkinlikler

Bu dev Kongre yukarıda kısaca değerlendirmeye çalıştığımız bilimsel yönü yanında sosyal ve kültürel etkin-
likleri ile de uzun yıllar anılacaktır. Şurasını peşinen ve açıkça ifade etmeliyim ki bugüne kadar katılmış olduğum 
kongreler içerisinde sosyal ve kültürel yönü ile öne çıkan ilk kongre olmuştur.

Kongrenin düzenlendiği Haliç Kongre Merkezi’nin olağanüstü salonları, ses düzeni, anında çeviri imkânı gibi 
özellikleri Kongre’yi burada gerçekleştirmeye karar verenler için önemli şeylerdi. Ancak Kongre düzenleyicileri bu 
tarihi mekânda tarihi yeniden yaşatmak için pek çok incelik düşünmüşlerdi: Osmanlı sokağı içerisinde yer alan cilt 
atölyesi, ebru atölyesi, çini ve hediyelik eşya satan dükkânlar, “köşebaşı kahvehanesi” hepsi ince bir düşüncenin ürünü 
idiler. Yurt dışından 48 ayrı ülkeden gelen araştırmacılar sanırım bu Osmanlı Sokağı’nda dolaşan “İstanbul Efendi-
si”ni, yanındaki “bıçkın”ı, gazete satan çocuğu, kapıda bekleyen yeniçerileri, renkli şemsiyeleri, süslü kıyafetleri ile 
Sadabad’a gitmekte olan İstanbul kadınlarını yıllarca unutmayacaklardır. Özellikle, çay-kahve molalarının bittiğini 
haber veren davulcuyu  ve “Ey Ahali..” diye başlayan “tellal”i  devreye sokmak gerçek bir incelikti. 



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
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Kongre ve sempozyumlarda katılımcılara birer “katılım belgesi” verilmesi adet haline gelmişti. Ama bu kez 
Çanakkale Doğandere’de Kongre Anısına diktirilen TEMA Umut Ormanı’ndaki 5.000 fidandan her katılımcı adına 
dikilmiş olan birer fidan için  “sertifika” verilmiş olması da bu Kongre’nin inceliklerindendi.  Bizlere ne mutlu ki artık 
“bizim de dikili bir ağacımız var” diyebileceğiz. 

20-24 Kasım 2017 tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğü Arşiv Dairesi Başkanlığı’nın “Arşiv Belgeleri” sergisi katılımcılara ve izleyicilere açık kaldı. Böylece Ankara’da 
açılan tapu müzesini göremeyenler için sergi oldukça yararlı oldu. Bazıları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bün-
yesinde böylesine kıymetli tarihi belgeler bulunduğunu ilk defa duyuyorlar ve şaşkınlıklarını gizleyemiyorlardı.

Arşiv Kongresi izleyicilerine büyük salonda Türk Silahlı Kuvvetleri Mehterân Birliği 6 kat mehteri ile muhte-
şem bir gösteri sundu. Mehteran birliğinde görev yapan bütün sanatçılar sanki bu görev için yaratılmışlardı. Onlar 
gösterilerini severek yaptılar ve binlerce insan da gönülden alkışladılar. Büyük salon olan İstanbul Salonu’nda Kültür 
Bakanlığı’nın Anadolu Renkleri gösterisi 65 dakika sürdü ve izleyicilerden tam not aldı. Münir Nurettin Selçuk şar-
kıları ve taksimlerle başlayan etkinlik Konya’nın Mevlevî “sema”larıyla; Anadolu Türkmenleri’nin “semah”larıyla; 
Karadeniz’in horonlarıyla peş peşe devam etti. Salonun ortasından çıkıp gelen mehter takımı, izleyicileri tarihin derin-
liklerine, Kosova’lara, Mohaç’lara götürdü. Tek kelime ile unutulmaz bir gece yaşadık ve günün yorgunluğunu unut-
muş olduk. Kültür Bakanlığı’nı ve Anadolu Renkleri Grubu’nun başarılı sanatçılarını bir kez daha tebrik ediyoruz.

Öğle yemekleri bütün izleyiciler için özel olarak hazırlanmış ve hiç kimse “ne yiyeceğiz” telaşına düşürülmemiş-
ti. Tebliğ sunan katılımcılar ve özel davetliler için Galata Salonu’nda özel bir menü hazırlanmış, Osmanlı mutfağından 
seçme örnekler sunulmuştu. 21 Kasım akşam yemeği Boğaz Turu’nda canlı müzik eşliğinde verildi. Balkan havaları, 
Yemen Türküsü, Damat Halayı ve Beşiktaş’ın tur atlamasının sevinç çığlıkları ile güzel bir akşam oldu. Gala yemeği 
ise 1890 yılında yapılmış olan tarihî Sait Halim Paşa Yalısı’nda yenildi. Cuma günü gerçekleştirilen İstanbul Turu’nda 
önce Osmanlı Arşivleri Daire Başkanlığı’nın Kağıthane’deki modern arşiv binası sergi salonu gezildi. DTCF Tarih 
Bölümü mezunlarından arşivci Erkan Kırın bizlere müze hakkında bilgi verdi. Vakit darlığından okuyucu salonlarına 
ve arşiv salonlarına çıkılamadı. Genel Müdür Yardımcısı Durali Gürağaç ve yardımcıları bizleri otobüslere kadar 
uğurlamak inceliğini gösterdiler. Bundan sonraki durağımız Okçular Vakfı Tesisleri oldu. Burada ata sanatımız ok-
çuluk hakkında Arif Akça ve arkadaşlarından geniş bilgi aldık. Rehberler eşliğinde yay çekip ok attık (Hedefi tam 
tutturamasak bile hedef tahtasını tutturabildik). Okçular Vakfı’nda çaylarımızı içip Ayasofya’ya doğru yola çıktık. 
Sultanahmet’e gelip Sultanahmet Köftesi yemeden ayrılmak olmazdı. Kongre’nin son ikramı olarak köftelerimizi 
yedikten sonra grup Ayasofya Camii’ne (Müzesine) biz de Atatürk Havaalanı’na doğru yola çıkarak gruptan ayrıldık. 

2. Uluslararası Osmanlı Coğrafyası Arşiv Mirası Kongresi büyük emeklerle, büyük masraflarla hazırlanmıştı. 
Kongre’nin ulaşım ve tanıtım hizmetlerini üstlenen organizasyon firması da kongrede başarılı bir hizmet verdi. Bu 
büyük Kongre’yi hayata geçiren devlet yetkililerinin rolleri çok önemli idi. Uygulama alanında başarıyı devleştirenler 
ise Kongre Düzenleme Kurulu üyesi Doç. Dr. Hatice Oruç, Arşiv Dairesi Başkanı Zeynel Abidin Türkoğlu, Özel Ka-
lem Müdürü Mehmet Yıldırır ve yardımcısı Songül Kadıoğlu oldu. Onların geceyi gündüze katarak yapmış oldukları 
çalışmalar bu Kongre’nin başarıya ulaşmasında büyük rol oynadı. Kendilerine ve isimlerini burada saymaya imkân 
bulamadığımız isimsiz kahramanlara, Kongre’nin mimarı bilim insanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Saygıları-
mızla. 


