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ÖN SÖZ 

Yakın bir geçmişe kadar tarih olgusuna 

yaklaşımın genel itibarıyla önemli kişiler, önderler ve 

onların yakın çevresi üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. 

Buna paralel olarak tarih bilimi de yüzyıllar boyu daha 

ziyade siyasi olaylar çerçevesinde ele alınmış ve 

şekillenmiştir. Tarih biliminin zaman içerisinde daha 

çok şahıs merkezli ve bu merkez etrafında gelişen 

siyasi olaylar çerçevesinde işlenmiş olması, topluma ve 

toplumsal hayata ışık tutan sosyal tarihin uzun bir 

süre göz ardı edilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu 

durum tarihin görmüş olduğu en mühim devletlerden 

biri olan Osmanlı için de böyledir. Hâlbuki Osmanlı, 

siyasi tarihinin engin ve zenginliğine paralel olarak altı 

asrı aşkın uzun bir ömre, devasa bir coğrafyaya ve 

rengârenk bir sosyal dokuya sahiptir. Ancak henüz 

Osmanlı toplumunun bu zengin tarihsel birikim ve 

tecrübesinin yeterince araştırıldığı ve gün yüzüne 

çıkarıldığı söylenemez. Son dönemlerde dünya 

genelinde sosyal tarih araştırmalarında dikkate değer 

bir hareketlilik ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda 

Osmanlı araştırmalarında da benzer bir ivmenin 



oluştuğu, uzun bir dönem ihmal edilen Osmanlı sosyal 

tarihinin artık daha fazla çalışmaya konu edildiği 

söylenebilir. Mezkûr noktalardan hareketle bu 

mütevazı eser ile sözü edilen alana katkı sağlanması 

amaçlanmıştır. Esasında bu çalışma, çok daha 

kapsamlı konuları ihtiva edecek bir kitap projesi olarak 

ortaya çıkmıştı ve bu doğrultuda bir yıldan uzun bir 

süre önce Osmanlı dönemi üzerine araştırmalarda 

bulunan belli başlı araştırmacılarla irtibata geçilmiş ve 

birçoğundan ilgili kitap projesinde yer almaları 

hususunda söz alınmıştı. Ancak maalesef ilerleyen 

zaman içerisinde talep edilen araştırmaların bir kısmı 

muhtelif gerekçelerle hazırlanamamıştır. Biz de söz 

konusu kitap projesini iptal etmek yerine bunun 

mevcut araştırmalarla yayımlanmasının ve bilahare bu 

minvalde gerçekleştirilecek yeni çalışmalara bir önayak 

olmasının daha uygun olacağı düşüncesiyle bu eseri 

meydana getirmiş bulunmaktayız. Eserin yayımını 

gerçekleştiren Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı 

Yayınları’na, yayım sürecindeki emeklerinden ötürü 

Doç. Dr. Fuat İSTEMİ’ye ve eserde çalışmalarıyla yer 

alan hocalarımıza kalbi şükranlarımı sunar; bu 

çalışmanın Osmanlı sosyal tarihi üzerine 

gerçekleştirilecek yeni araştırmalara katkıda 

bulunmasını temenni ederim. 

Doç. Dr. Ümit GÜLER 
BATMAN 2022
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Giriş 

Akdeniz’ in Sicilya ve Sardinya’dan sonra üçüncü 
büyük adası olan Kıbrıs; adını burada bolca bulunan 
bakır madeninden (cyprum/cuprum) almıştır. Ada; 
Akdeniz’in kuzeydoğusunda konumlanmış olup 
Türkiye kıyılarından 70 km. kadar açıktadır. Ada’nın 
yüzölçümü ise 9251 km² olup, Anadolu’ya hayli 
yakındır. Kıbrıs; jeolojik yapı bakımından Anadolu’ya 
bağlı olmakla birlikte Antalya ve Mersin körfezleri 
arasındaki Taşeli çıkıntısının güneyinde onun âdeta 
denizin ortasından çıkmış bir parçası gibidir ve 
şahadet parmağı İskenderun körfezini gösteren bir eli 
andırır.1 Kıbrıs’ın ismi Arapça’ya “Kubrus”, “Kubruş”2 
Mısır ve Hitit kaynaklarına “aday”, “alayşa”, Mısır 
kaynaklarına ise “Asi’ diye geçmiş ve daha sonra 
Ada’ya “Enkomi” denilmiştir. Asurlar burayı “Yantana” 
veya “Ya” olarak isimlendirmiştir. İbranicede Kıbrıs’ın 
adı “Kittim”dir. Ana Tanrıça Kibele’nin adına Ada’da 
“Kipris” denildiği için “Kıbrıs” adının da buradan 
geldiği ifade edilmektedir.3  

Kıbrıs; bilinen ilk zamanlardan itibaren sürekli 
dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle Ada’nın 

sınırlarının tüm yönlere açık olması, bölge üzerinde 
egemenlik tesis etmek isteyen güçlere önemli bir mevzi 
sunmuştur. Bu nedenle Kıbrıs hem iç denizin kontrolü 
hem de yakın karasal bölgelerin denetimi nedeniyle 

                                                            
1  Cevat Rüştü Gürsoy, “Kıbrıs”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 25: 370.  
2 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı 

İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), 
(Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın nu:43, 2000), 
4.  

3  Bener Hakkı Hakeri, Başlangıcından 1878’edek Kıbrıs Tarihi, 
(Kıbrıs: K. K. T. C Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları 
1993), 22. Ayrıca Kıbrıs'ın yerleşim tarihi hakkında geniş bilgi 
için bkz. Artemis Georgıou, “The settlement histories of Cyprus 
at the opening of the twelfth century BC”, Cahiers du Centre 
d'Etudes Chypriotes. Volume 41, Lyon 2011, pp. 109-131.  
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Akdeniz’de vazgeçilmez bir anahtar role sahiptir.4 
1517’de Osmanlı Devleti, Memluk Devleti’ne son 
verince Venedikler Ada için ödedikleri 8.000 dukalık 
vergiyi Osmanlı’ya vermeye başlamıştır. Bu nedenle 
kısmen Osmanlı’nın bir parçası olarak sayılmış, 
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan ikinci bir 
anlaşma ile de bu vergi 10.000 dukaya yükseltilmiştir.5 
Ada’nın Osmanlı hâkimiyetine alınması ise 9 Eylül 
1570 Lefkoşa’nın fethiyle başlamış ve 1 Ağustos 
1571’de Magosa’nın alınması ile tamamlanmıştır. 
Ancak Kıbrıs’ın hukuki olarak Osmanlı’ya geçmesi 7 
Mart 1573’te Venedik’le yapılan antlaşma 
gerçekleşmiştir ve Venedik, Osmanlı’ya 300.000 duka 
tazminat ödemiştir.6 Osmanlı Kıbrıs’ı almakla 
Akdeniz’de Avrupa’nın en önemli ticaret 
merkezlerinden birini elde etmiş ve Akdeniz 
hâkimiyetini güçlendiği gibi kara sularını da muhafaza 
altına almıştır.7 

Osmanlı Kıbrıs’ın fethinden sonra Ada’da 
beylerbeylik teşkil edilmiş ve Lefkoşa merkez sancak 
yapılarak İstanbul’dan yönetilmiştir. Kıbrıs’ta 
beylerbeyi olarak görev yapanlara da salyane olarak 
yılda 1.100.000 akçe verilmiştir. Bu meblağın 800.000 
akçesi Kıbrıs hazinesinden, 200.000 akçesi 
beylerbeyliğe bağlı Adana ve Tarsus sancaklarındaki 
has tasarruflarından geriye kalan 100.000 akçe de 
Kıbrıs’ta kale muhafızlarının tasarruf ettikleri 

                                                            
4  İsmail Şahin, “İngiltere’nin Akdeniz Siyasetinde Kıbrıs (1580-

1878”, Asia Minor Studies, (2016), 4/7, 150. Aynı müellif, 
“Ermeni Olayları Sırasında Kıbrıs Adası’nın Rolü (1878-1900)”, 

Uluslararası Hukuk ve Politika, (2012), 8/21, 57.  
5  Hakeri, Başlangıcından 1878’edek, 137-138.  
6  Haydar Çoruh, Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nin Kuruluşu ve Siyasi 

Yapısı (1571-1900), Bilge Tonyukuk Anısına Türkiye ve Türk 
Dünyası Araştırmaları-I, ed. Yunus Emre Tansü, (İstanbul: 
iksad publishing house, 2020), 272.  

7  Kemal Çiçek, “Osmanlı Dönemi/ Kıbrıs”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2020), 25/374.  
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tımarlardan karşılanmış,8 ayrıca Ada’ya bir defterdar 
ile kadı tayin edilmiştir. Eyalet teşkilatını tamamlamak 
için de buraya defter eminliği ve tımar tezkireciliği 
ihdas edildi.9 Buna göre; Serdar Lala Mustafa Paşa, 
Avlonya Sancak Beyi Muzaffer Paşa’yı Kıbrıs Beylerbeyi 
olarak, Ekmeleddin Efendiyi de Kıbrıs’a kadı olarak 
tayin etti. Bali Çelebi’de defterdar olarak Ada’ya 
görevlendirildi.10 Lefkoşa’da görev yapmak üzere sivil, 
adli ve mahalli meseleleri çözmesi için bir kadı atandı. 
Lefkoşa’ya atanan ilk kadı ise Mevlâna Kami Efendi 
oldu. Yine Ada’ya bir muhtesip görevlendirilerek 
Ada’daki ticari faaliyetlerin İslam’a uygun olup 
olmadığını denetlendi.11 Bununla birlikte Ada’da “Arz-ı 
Mazhar” usulü yani Kıbrıs Türkleri tarafından bir 
müftü seçildi.12  Ada’nın muhafazası için ise buraya 
3.779 Yeniçeri yerleştirildi. Ada’ya daha sonra, Alaiye, 
Karaman’dan İç-il, Zülkadir’den Sis, Halep’ten Tarsus 
Sancakları bağlandı. Ayrıca Kıbrıs’ın doğrudan 
İstanbul’dan atanan bir paşa tarafından idare edilmesi 
ve bağımsız bir sancak olması sağlandı. Lefkoşa’da 
Paşa Sancağı yapılarak burada bir Kıbrıs Divanı 
kuruldu. Bu divanda alınan kararlar Ariza ile Divan-ı 
Hümayuna gönderilerek alınan kararların ferman 
şeklinde tekrar Kıbrıs Beylerbeyine gönderilmesi 
sağlandı ve buraya bir baş kadılık atandı13 ve Sultan II. 
Mahmud Kütüphanesi kuruldu.14 

                                                            
8  Ali Efdal Özkul, Kıbrıs’ın Sosyo- Ekonomik Tarihi 1726-1750, 

(İstanbul: İletişim Yay., 2005), 43 
9  Çiçek, “Osmanlı Dönemi”, 25/375.  
10  Nuri Çevikel, Kıbrıs Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878), 

(İstanbul:47 Numara Yayıncılık, 2006, 76-77.  
11 George Hill, Kıbrıs Tarihi Osmanlı Ve İngiliz İdaresi Dönemi 

1571-1948, (Çev. ) Nazım Can Serbest, (İstanbul: Türkiye İş 
Bankası Kültür Yay. , 2016), 4-5.  

12  Mehmet Balyemez, İngiliz Yönetimi Döneminde Kıbrıs Türklerinin 
Siyasi Örgütlenmeleri (1923-1960), (Ankara: TTK Yay., 2006), 
49-50.  

13  Çevikel, Kıbrıs Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878),76-
77. Kıbrıs, 1578- 1587 yılları arasında Baf, içil, Alaiyye, 
Tarsus, Sis, Mogoas ve Girne sancaklarından oluşmaktaydı. 
1630-1642 yılları arasında ise; Alaiyye, Girne, Mağosa, Baf, 
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1571-1640 yılları arasında da Kıbrıs, bir 
beylerbeyi ve üç sancakbeyi tarafından idare edildi15 ve 
Tuzla, Limoson, Piskopi, Değirmenlik, Baf. Kukla, 
Hırsofu, Lefke, Morfo, Magosa, Mesariye ve Girne gibi 
belli başlı kazalara ayrıldı.16 Buna göre, Değirmenlik 
kazası; Değirmenlik ve Dağ, Magosa kazası; Magosa, 
Mesariye ve Karpaz, Limosan kazası; Limosan, Piskopi 
ve Gilan, Baf; Baf, Hırsofu, Evdim ve Kukla, Girne 
kazası; Girne, Lefke ve Omorfo gibi birimlere ayrıldı.17 
Ada’da kurulan beylerbeylik statüsü 1670 yılına kadar 
devam etti.18 Fakat daha sonra Kıbrıs idaresinin 
muhassıllara devredilmesi burada birtakım isyanların 
yaşanmasına neden oldu. Bunun üzerine Osmanlı 
tedbir olarak muhassılların askeri ve siyasi yetkilerini 
arttırdı ve çıkan isyanlar bu sayede önlendi. 1745’te de 
Kıbrıs’ın bağımsız bir sancak hâline getirilmesi ve 
tekrar veziriazamlık hassı şeklinde idare edilmesi 
Ada’daki vergi düzenini bozdu. II. Mahmud dönemi 
reformlarından sonra19 ve Tanzimat Fermanı ile Cezâir-

                                                                                                                                      
Cezire-i Aynaroz, Liva-i içil nâm-ı diğer Silifke, Hırsofu, Tarsus 
ve Sis sancaklarından oluştu. Bkz. Orhan Kılıç, “Kıbrıs 
Beylerbeyileri: Sistematik Bir Analiz”, Tarihte Kıbrıs I, ed. 
Osman Köse, (İstanbul: D9KUZ10BE5, 2017), 274. Adadaki 
adli sistem hakkında geniş bilgi için bkz. Ümit Güler, Osmanlı 
Kıbrısı’nda Müslim-Gayrimüslim İlişkileri, (Ankara: Fecr 
Yayınları, 2019), 46-51. 

14 Neval Halaçoğlu, “Kıbrıs Sultan II. Mahmud Kütüphanesi ve 
Yunanistan Rodos Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesi’nin Mekân-
İnsan İlişkisi Açısından İrdelenmesi”, Kıbrıs Araştırmaları ve 
İncelemeleri Dergisi, Cilt 2, Sayı 14, 2019, s. 15.  

15  Mustafa Akkaya, “XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Kıbrıs’ın Nüfusu”, 
Tarihte Kıbrıs I, ed. Osman Köse, (İstanbul: D9KUZ10BE5, 
2017), 430.  

16  Çiçek, “Osmanlı Dönemi”, 25/375.  
17  Hill, Kıbrıs Tarihi, 6-7. Ada İngilizlere devredildikten sonra 

Osmanlı idari taksimatı büyük ölçüde devam etti ve Ada 
merkezi Lefkoşa olmak üzere altı kazaya bölündü. Bkz. Cemil 
Çelik, İdari ve Sosyal Dinamikleriyle İngiliz Yönetiminde Kıbrıs 
1878-1914, (İstanbul: Libra Yay., 2021), 204-205.  

18  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı 
İdaresinde Kıbrıs, Ankara 2000, 19.  

19  Çiçek, “Osmanlı Dönemi”, 25/375.  
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i Bahri Sefid denilen Rodos Paşalığına bağlanan 
Kıbrıs’ta20 kaza idareleri kaymakama, naib 
yönetiminde olan nahiyeler müdüre devredildi. 
Köylerden ise muhtarlar,21 gayrimüslimlerden de 
kocabaşılar sorumlu oldu. Kocabaşılar daha sonra 
muhtarlık teşkilatına bağlanarak maaşlı birer memur 
oldular.22 Kaymakam Cemal Paşa’nın rütbesinin 
1854’te kaymakamlıktan vezir rütbesine 
yükseltilmesinden sonra, Kıbrıs’ın statüsü yine 
kaymakamlıktan mutasarrıflığa terfi etmiş oldu23 ve 
Kıbrıs tekrar mutasarrıflar tarafından idare edilmeye 
başlandı.24 Bu idare şekli Ada’nın 1878’de İngiltere’nin 
Osmanlı’yı Rus tehdidine karşı koruma vaadine 
karşılık İngilizlere devrine kadar devam etti.25 

1571 ve 1878 yılları arasında Osmanlı hâkimiyeti 
boyunca Ada’da Müslümanlar ile gayrimüslimler 300 
yıldan fazla beraber yaşamışlardır.26 Ada’da 
Hıristiyanların dilleri ve dinleri ise birbirinden farklı 
Levanten ailelerden oluşmuştur.27 Bununla birlikte 

                                                            
20  Çevikel, Kıbrıs Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878), 35 
21  Hill, Kıbrıs Tarihi, 7. Tanzimat Fermanının Kıbrıs’ta 

uygulanması ve fermanı karşı tepkiler hakkında bkz. Mehmet 
Demiryürek, Nizam-ı Cedid’den II. Meşrutiyet’e Osmanlı Reform 
Sürecinde Kıbrıs, (İstanbul: Akademi Kitaplar, 2010), 91-147  

22  Haydar Çoruh, “II. Mahmud Döneminde Taşra Reformu: Kıbrıs 
Örneği”, Festsc In Honor Of Ioanocharrıdes Studıes On 
Ottoman Cyprus, ed. Evangalia Balta vd., (İstanbul:The İsıs 
Press, 2014):92  

23  Haydar Çoruh, “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kıbrıs’ta Bir Kent: 
Tuzla (Larnaka)”, Hıstorıes Of Ottoman Larnaka, ed. Evangalia 
Balta vd., (İstanbul:The İsıs Press, 2012):309.  

24  Çevikel, Kıbrıs Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878), 135 
25  Kemal H. Karpat, Osmanlı Nüfusu 1830-1914, (İstanbul: Timaş 

Yayınları, I. Baskı, İstanbul, 2010), 141.  
26  Ümit Güler, “Osmanlı Kıbrıs’ında Müslim-Gayrimüslim İlişkileri 

(17. ve 18. Yüzyıl)”, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi 
(İMAD) 3/2 (Aralık:2018), 149.  

27  Salih Akyol ve Ebru Olçay, “1847 Tarihli Kıbrıs Nüfus Defterine 
Göre Değirmenlik Kazasındaki Gayrimüslim Nüfus Yapısı’’, 
Uluslararası Sosyal Araştırma Dergisi 8/39 (Ağustos 2015), 
265.  
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Magosa’da Yahudiler ayrı bir dinî cemaat olarak 
değerlendirilmiş,28 çoğunluğu Rum Ortodoks olan 
halkın doğrudan yönetime katılmasını sağlamak için 
de cemaatlere özerklik verilmiştir. Bu doğrultuda 
Kıbrıs Ortodoks Rum Kilisesi’nin Latin Katolik 
kilisesinin egemenliğinden kurtarılarak bir 
başpiskoposluk olması sağlanmıştır.29 Kıbrıs’taki kilise 
ve mabetlerde tamir ettirilerek ibadete açık hâle 
getirilmiştir.30 Ada’da kurulan vakıflarda Kıbrıs’ın 
sosyal ve iktisadi hayatında etkili olmuş,31  kurulan 
“Evkaf idaresi” varlığını günümüze kadar devam 
ettirmektedir.32  

                                                            
28  Işın Demirkent, “Orta çağlarda Türkiye- Kıbrıs Münasebetleri”, 

Belleten, XXVIII/110, (1964), 376.  
29  Çiçek, Osmanlı Dönemi, 25/376.  
30  Mehmet Şeker, “Osmanlılar Döneminde (XIX. Yüzyıl) Kıbrıs’ta 

Gayrimüslimlerle İlişkilere Genel Bir Bakış”, Diyanet İlmi 
Dergisi 39/ 4 (Ekim, Kasım, Aralık, 2003), 106.  

31  Sevilay Tosun, Ebubekir Paşa ve Kıbrıs'taki İmar Faaliyetleri, 
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, Ankara 2004, s. 208-211.  

32  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı 
İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), 
(Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın nu:43, 2000), 
78, 201-351. Kıbrıs’ta kurulan vakıflar hakkında geniş bilgi 
için bkz. Mustafa Haşim Altan, Belgelerle Kıbrıs Türk Vakıflar 
Tarihi, (Kıbrıs: Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yay. , 1986), Mehmet 
Demiryürek, “Kıbrıs Şer’iye Sicillerine Göre XVIII. Yüzyılın İlk 
Yarısında Kıbrıs’ta Kurulan Para Vakıfları (Vakf-ı Nükûd)”, 
Turkish Studies 6/1 (Winter 2011): 965-984. Mehmet 
Demiryürek, “XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Kıbrıs Hala Sultan 
Evkafı Mütevellileri (1722-1878)”, Gazi Akademik Bakış 12/24 
(2019):327-339. Güven Dinç- Cemil Çelik, “Osmanlı Dönemi 
Kıbrıs Su Vakıfları (1571-1878)”, Mediterranean Journal of 
Humanities II/1 (2021); 37-59. Ümit Güler, “Osmanlı 
Kıbrısı’nda Para Vakfı Uygulamaları (1750-1800)” Çukurova 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18/2 (2018): 
872-891. Mehmet Topal, “Lefe’de Osmanlı Vakıfları”, Tarihte 
Kıbrıs II, (Ed. ) Osman Köse, (İstanbul: D9KUZ10BE5, 2017), 
705-724. Meral Bayrak Ferlibaş, “Kıbrıs’ta XIX. Yüzyılda 
Kurulan Vakıflardan Muhassıl Mehmed Emin Efendi Evkafı”, 
Tarihte Kıbrıs II, (Ed. ) Osman Köse, (İstanbul: D9KUZ10BE5, 
2017), 725-738. Meryem Kaçan, “Osmanlı Kıbrıs’ında 
Menteşzade Ailesi Tarafından Kurulan Vakıflar”, Tarihte Kıbrıs 
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Ada nüfusu 1531-1540 yılları arasında 197.000 
olmakla birlikte bunların 70.050’si parici33 
95.000’inide köylülerden oluşmuştur. Fakat Osmanlı-
Venedik savaşları Ada’dan göçlere neden olunca34 
Osmanlı Kıbrıs’ın fethinden sonra 1571’de buraya 
çeşitli mesleklerden çok sayıda insanı iskân etmiş, bu 
yüzyılın sonlarına doğru Ada’ya 8.000 ailenin gelmesi 
sağlanmıştır. Bu sayede Ada nüfusu 40.000 
artmıştır.35 1572’de yapılan tahrire göre şehirlerde 
hane sayısı 1.915, köy ve mezralardaki hane sayısı 
32.032’dir. Ayrıca 419 kişi “neferen” 207 kişi de 
“cemaat-i taife-i Kıptiyan-ı perakende” olarak kayıt 
edilmiştir. Buna göre, her hane beş kişi36 olarak 
hesaplandığından Kıbrıs’ın fetihten hemen sonraki 
nüfusu tahmini olarak 170.000 ile 175.000’dir. 
Bununla birlikte nüfusun çoğunluğu Rum 
Ortodoks’tur. Ada’da Ermeni, Marunî ve Yahudiler de 
vardır. 1596’lı yıllarda Ada’nın nüfusu hakkında 
değişik bilgiler verilmektedir. Bu tarihteki bir kaynak 
Ada’daki Müslüman nüfusu 12.000 ile 13.000 
civarında verirken, farklı bir kaynak burada 6.000 
Müslüman erkek olduğunu yazar. 1606’da ise Ada’daki 
cizye mükellefi 30.120 hanedir. Evliya Çelebi 1670-
1675 tarihlerinde Kıbrıs’ta 30.000 Müslüman ve 
150.000 gayrimüslim olduğunu yazmıştır.37 1696’dada 
kadın, çocuk ile iş yapamaz durumda olanlar hariç 

                                                                                                                                      
II, (Ed. ) Osman Köse, (İstanbul: D9KUZ10BE5, 2017), 739-
784.  

33  Parci veya Parikoz denilen halk köle statüsünde vergi veren 
halk. bkz. Çevikel, “Kıbrıs Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-
1878),” s. 160, 165.  

34  Salih Akyel, “Kıbrıs Adası Nüfus Defterlerine Göre XIX. Yüzyılın 
Ortalarında Karpaz Kazasının Nüfus ve Toplum Yapısı”, Tarihte 
Kıbrıs I, ed. Osman Köse, (İstanbul: D9KUZ10BE5, 2017), 442.  

35  Akkaya, “XVII. ve XVIII. Yüzyıl”, 431.  
36  Hane hakkında geniş bilgi için bkz. Nejat Göyünç, “Hane”, 

Türkiye Diyanet Vakfı I sla m Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV 
Yayınları, 1997), 15/552-553.  

37  Çiçek, Osmanlı Dönemi, 25/376-377.  
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Kıbrıs’ta 28.000 Hıristiyan ve 8.000 Müslüman nüfus 
vardır.38 

1777 tarihli sayıma göre, Ada’da toplam 10.487 
hane vardır ve Ada nüfusu 84.000’dir. Bu nüfusun 
37.000’i Hıristiyan, 47.000’i Müslüman’dır.39 1831’de 
ise Ada’da 15.585 (%34,4) Müslüman, 29.780 (%65,6) 
gayrimüslim nüfus olmak üzere toplamı 45.365’dir. 
Bununla birlikte en fazla Müslüman (3.511 kişi) 
Lefkoşa’da, en fazla gayrimüslim (3.766 kişi) Tuzla 
kazasında yaşamaktadır.40 Bu tarihte Ada’da otuz bir 
yabancı ve kırk üç Çingene de bulunmaktadır.41 
1831’deki nüfus sayımında ise Ada’da sadece erkekler 
sayılmıştır. Ayrıca Lefkoşa, Hırsofı, Evdim ve Piskopi 
kazalarında nüfus yoğunluk göstermektedir. 
Lefkoşa’nın 3.511 (%60,8)’i Müslüman, 2.264 (%39,2)’i 
gayrimüslim olmak üzere toplam nüfusu 5.775 kişidir. 
Hırsofı’nın toplam nüfusu 2.302’dir. Bu nüfusun 1.108 
(%48)’i Müslüman, 1.194 (%52)’ü de 
gayrimüslimlerden oluşmaktadır. Gayrimüslimlerin 
yoğunlukta bulunduğu kazâlâr ise Dağ ve 
Değirmenliktir. Dağ kazasında gayrimüslimlerin oranı 
%84,4, Değirmenlik kazasında %81,4’tür. 
Müslümanların oranı ise Limason, Omorfa, Gilan, 
Girne, Magosa ve Lefke kazalarında yaklaşık olarak 
1/4’tür.42 1832’deki nüfus sayımına göre de Kıbrıs’ta 
nüfusun %69,9’unu gayrimüslimler oluşturmaktadır. 
Gayrimüslim nüfusun %47,3’ü Girne merkezinde 
yaşarken, Evdim şehri ve Omorfo köyünün tamamı da 

                                                            
38  Çevikel, Kıbrıs Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878),156.  
39  Çiçek, Osmanlı Dönemi, 25/376-377.  
40  Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Osmanlı 

İdaresinde Kıbrıs (Nüfusu-Arazi Dağılımı ve Türk Vakıfları), 
(Ankara: Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın nu:43, 2000), 
93.  

41  Çevikel, Kıbrıs Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878),, 156.  
42  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel 

Müdürlüğü, Belgelerle Osmanlı Yönetiminde Kıbrıs, 
Genişletilmiş İkinci Baskı, (İstanbul: T. C. Cumhurbaşkanlığı 
Devlet Arşivleri Yayın No: 9, 2020), XXIII.  
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gayrimüslimlerden oluşmaktadır.43 1830-1831 yılları 
arasında da Ada’ya 274 Mora ve Eğriboz göçmeni 
yerleştirildi.44 1841’deki nüfus sayımına göre ise 
Kıbrıs’ta 30.000 Türk, 70.000 Rum ve kalanı da 
Ermeni, Marunî ve Katolik olmak üzere toplamda 
110.000 nüfus bulunmaktadır. 1858 tarihli İngiliz 
konsolosluk raporuna göre de Ada’da 118 Türk köyü, 
248 Rum ve geri kalanı karma yerleşmeler vardır.45 
1881’de ise İngilizlerin yaptığı nüfus sayımına göre 
Ada’da 46.000 Müslüman, 134.000 gayrimüslim 
vardır.46 

1. Osmanlı Devleti’nin Sürgün Politikası ve 

Kıbrıs’a Yapılan Sürgünler  

Sürgün cezasının ilk çağlardan itibaren 

uygulandığı bilinmektedir. Arapça ’da nefy, celâ’/iclâ’ 

ve tağrîb olarak geçen sürgün; “Bir kişinin veya bir 

topluluğun ceza yahut güvenlik tedbiri olarak yaşadığı 

yerden başka bir yere belli bir süre ya da ömür boyu 

kalmak üzere isteği dışında gönderilmesi ve orada 

ikamet etmeye mecbur tutulmasıdır.” Nitekim Kur’ân-ı 

Kerîm’de ve hadislerde de ihrâc (insanları yurtlarından 

çıkarma) ve “celâ” (topluluğun sürgün edilmesi), “nefiy” 

kelimeleri sıkça geçmektedir.47 

                                                            
43  Akyol ve Olçay, 1847 Tarihli Kıbrıs, 265.  
44  İsmail Yaşayanlar, Firar ve Hicret: Kıbrıs’ta Nüfus Hareketleri 

(1821-1831), Sultan II. Selim Dönemi ve Bursa, Ed. Fırat Yaşar, 
(Bursa: Gaye Kitapevi, 2020), 265.  

45  Demirkent, “Orta çağlarda”, 377.  
46  Çevikel, Kıbrıs Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878), 156.  
47  Talip Türcan, “Sürgün”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 38: 164; Kur’ân-
ı Kerîm’de hem bir ülke veya belde halkının topluca oradan 
çıkarılması (ihrâc) anlamında hem de hukukî yaptırım 
niteliğinde sürgün uygulamalarından söz edilir. Birçok ayetten, 
toplu sürgünün tarih boyunca güçlü toplumların güçsüz 
toplumlara karşı gerçekleştirdiği yaygın bir uygulama ve etkili 
bir sosyal yaptırım niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır. Geniş bilgi 
için bkz. Nebi Bozkurt, “Sürgün/Tarih”, Türkiye Diyanet Vakfı 
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Sürgün bir ülkeden başka bir ülkeye veya ülke 

içinde bir kişinin memleketinden ya da yaşadığı yerden 

başka bir bölgeye gönderilmesi biçiminde de olabilir. 

Toplu sürgün “tehcir”; genellikle siyasal veya sosyal 

nedenlere bağlı olarak ortaya çıkacak zararlara karşı 

önlem niteliğindedir ve kamu düzenini korumayı 

amaçlar. Gönüllü sürgünde ise; kişi yaşadığı yeri terk 

etmediği zaman hukukî ya da sosyal bir yaptırımla 

karşılaşmaz. Ancak farklı bir ülkeye yapılan 

sürgünlerde kişilerin vatandaşlık hakları ellerinden 

alındığı gibi mal varlıklarına da el konulabilmektedir.48 

Osmanlı Devleti’nde sürgün ve iskân işi diğer 

büyük Türk devletlerinden ve Bizans’tan gelen bir 

uygulama olmuş49 ve sürgünler sistematik bir şekilde 

yapılmıştır. Sürgün kelimesi Osmanlı belgelerine de 

genellikle “nefiy”, sürgün olunan yerde “menfâ” olarak 

geçmiştir. Nitekim sürgün, kanunnâmelere ve Osmanlı 

ceza hukukunda ta‘zîr cezaları şeklinde yasalaşmış ve 

sürgün cezasının süresi belirtilmemekle birlikte 

özellikle ırza karşı işlenen suçlar için bir yıl sürgün 

cezası verilmiştir. Ayrıca bireysel sürgünlerle ilgili 

ferman, buyruldu ve hükümlerde verilmiştir. 

Osmanlı’da sürgünün uygulanması başlıca iki şekilde 

gerçekleşmiştir. Birincisi kişilerin cezalandırılıp olay 

mahallinden veya bulundukları yerden 

uzaklaştırılması, ikincisi ise bütün toplumu etkileyen 

sosyo-ekonomik bir politikanın, yani iskân siyasetinin 

gereği olarak toplu sürgün şeklinde olmuştur.50 

                                                                                                                                      
İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 38: 166-
167.  

48  Türcan, “Sürgün”, 164 
49  Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve 

Kolonisazyon Metodu Olarak Sürgünler”, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Mecmuası, c 11, sayı 1-4, 1950, s. 548.  

50  Haydar Çoruh, Sultan İkinci Mahmud Döneminde Kıbrıs (1808-
1839), (Ankara: TTK Yay., 2017), 11.  
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Sürgün; “isteğe bağlı” ve “zorunlu” olarak 

gerçekleşmiştir.51 

Rüşvet, sahtekârlık, zina, fuhuş, iftira, yalancı 

şahitlik, hırsızlık, tehdit ve küfür, emre itaatsizlik, kız 

kaçırma, devlete başkaldırma, şekavet, halkı rahatsız 

etme gibi suçlardan pek çok kişi Osmanlı’da sürgün 

edildiği gibi, görevden alınan devlet adamların da 

sürgün edildiği olmuştur. Fakat Osmanlı’nın son 

dönemlerinde sürgünler genellikle siyasî suçlar için 

verilmiştir. Sürgün yerleri olarak ise, özellikle ulaşımı 

zor olan şehir veya kasabalar, mahfuz kaleler ve adalar 

tercih edilmiştir. Örneğin; başlıca sürgün yerleri 

Bursa, Edirne, Gelibolu, Sakız, Midilli, Limni, Rodos, 

İstanköy, Bozcaada, Kıbrıs, Bağdat, 

Trablusgarp/Fizan, Tâif, Akkâ gibi yerlere sürgün yeri 

olarak belirlenmiş, son dönemlerde yurt dışına da 

sürgünler gerçekleşmiştir. Toplu şekilde 

gerçekleştirilen sürgünler de özellikle yeni fethedilen 

yerlerin Türkleştirilmesi ve ıssız bölgelerin 

şenlendirilmesi amacıyla kalıcı olarak yerleşmek 

suretiyle olmuştur. Buna göre köy ve kasabaların 

büyüklüğüne göre 1/10 veya 2/10 hâne sürgün 

olmuştur.52 Ayrıca aşçı, takyeci, kemhâcı, mumcu, 

başmakçı, kuyumcu, bakkal, nalbant, semerci, hallaç, 

kazzaz, pabuççu, taşçı, kazancı gibi mesleklerden 

olanlarda sürgüne tabi tutulmuştur.53 Devletin burada 

ki amacı, yeni fethettiği yerlerde askeri sevkiyatı ve 

erzak tedarikini kolaylaştırmak ve bölgenin gelirlerini 

arttırmaktır.54 Nitekim Osmanlı’nın sürgün politikası 

                                                            
51 Kemal Daşcıoğlu, “Osmanlılarda/Sürgün”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 38: 
167.  

52  Daşcıoğlu, “Osmanlılarda/Sürgün”, 167-168.  
53  Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda”, s. 551.  
54  Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve 

Kolonisazyon Metodu Olarak Sürgünler”, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Mecmuası, c 13, sayı 1-4, 1952, s. 56-58.  



 18 Recep Dündar & Adem Çalışkan 

tamamen bir cezalandırma olmayıp sadece bir grubu 

veya bir siyasi teşekkülü kapsamıştır.55   

Kıbrıs’ın 1571’de Osmanlı Devleti tarafından 

fethinden önce de Venedikler döneminde Türkler, 

Ada’da küçük bir koloni hâlinde yaşamışlardır. Daha 

sonra Ada’ya Mısır ve Orta Anadolu’dan çok sayıda 

Türk göç etmiştir. Bunların bir kısmi politik bir kısmı 

da ticari amaçlı olarak Ada’ya yerleşmişlerdir. 

Başlangıçta Anadolu’daki idareciler tarafından 

desteklenen sürgünlerin amacı insanların yeni 

ekonomik imkânlar elde etmesidir. Bu nedenle 

idareciler sürgün ailelerini sıkı denetim altında 

tuttukları gibi insanların Kıbrıs’a rahat gitmelerini 

sağlamak içinde geçiş yollarını temizletmişler, 

kendilerine yiyecek temin etmişlerdir. Yine sürgüne 

tabi olanlar gemilerine kadar götürüldükleri gibi 

Ada’da ihtiyaç duyacakları alet ve edevatlar da koruma 

altına alınmıştır. Bununla birlikte Anadolu’da kalan 

emlaklarının bilirkişiler tarafından rayiç bedelleri tespit 

ettirilerek sahiplerine ödenmiştir.56 

Osmanlı Ada’nın iskânı için verilen “Sürgün 

Hükmünde” de çok defa bütün memleketi içine alana 

bir “insan vergisi” şeklinde olmuştur. Bu surette 

memleketin her tarafından veya civar yerlerden 

insanları toplayarak küçük bir memleket oluşturmak 

hem de insanları bir birine kaynaştırmak amaçlanmış, 

sürgün gelenler iki yıl boyunca her türlü vergiden muaf 

tutulmuştur.57 Kıbrıs’a sürgün yazılanlar içinde çiftçi, 

hallaç, tellak, ayakkabıcı, imam, boyacı, debbağ, aşçı, 

                                                            
55  Yusuf Halaçoğlu- M. Akif Erdoğru, “Kıbrıs’ın Alınmasından 

sonra Ada’ya yapılan İskânlar ve Kıbrıs Türklerinin Menşei”, 
Rauf Denktaş’a Armağan, (Ankara: Turan Kültür Vakfı Yay., 
2000), 211. 

56  Süleyman Özmen, “Kıbrıs Türklerinin Kökeni ve Sosyo-Kültürel 
Özellikleri”, Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi, II/3 
(Mayıs 2018), 22, 26.  

57  Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda”, 547-548.  
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demirci, tüfekçi, tüccar, keçeci, hayyat, çilingir, taşçı, 

kürekçi, eskici, muytab, nalbant, marangoz, hallaf, 

talib-i ilim gibi çeşitli meslek sahibi olanlarda vardır.58 

Ada’nın bu sayede Türkleştirilmesi ve askerî amaçlar 

dışında, iskân ve imarın gerçekleştirilmesi 

amaçlanmıştır.59 Ada’nın 1 Ağustos 1571’de fethinden 

hemen sonra buraya 21 Eylül 1572’de icap eden 

yerlerin kadılarına sürgün hükümleri gönderilmiştir. 

Bu sürgün hükümleri “Anadolu ve Karaman ve Rum ve 

Zülkadiriyede vaki’ olan kadılara hüküm ki, Hala Kıbrıs 

beylerbegisi Sinan dâme ikbluhu südde-i se’âdetime 

mektub gönderüb Kıbrıs ceziresi asakir-i nusrat eser 

istilâsile hayli yerleri harab olub ve harab olan yerler 

ziraate bağ ve bağce ve şeker kamışına salih yerler olub 

hâttâ toprağında ziraat olunan hûbubun bir kilesinden 

elli altmış kile hâsıl virur kuvvelu yerler olub eğer kurâsı 

ve sâir erâzi ve buka’ı mâmur ve âbâdân olmak lazım 

idüğün bildirmişsin……” şeklinde başlamaktadır. 

Sürgün hükmünde Kıbrıs’a sürgün gideceklere kefil 

olanların da isimleri yazılmıştır. Ayrıca sürgün 

hükmünün sadece Anadolu, Karaman, Rum, 

Zülkadiriye değil Teke, Aydın, İçel, Boz Ok, Halep, 

Karaman, Alaiye, Akçehir, Manavgat, Akşehir gibi 

şehirler ve Selendi, Ma’muriye ve Karataş kadılıklarına 

da gönderildiği görülmektedir.60 Buna göre; Ada’ya 

                                                            
58  Çevikel, Kıbrıs Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878), 83.  
59 Haydar Çoruh, Osmanlı’da Değişim Rüzgârları (Azınlıkların 

Yükselişi), (Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi Yayınları No: 45, 
2013):21-22. Recep Dündar, XVI. Kıbrıs’ın Fethi ve İskânı, 
Osmanlı, Cilt 4, Hasan Celal Güzel, Güler Eren (Ed.), Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara 1999, 632-648; aynı müellif, 
Kıbrıs’ın Fethi, Türkler, Cilt. 9, Yeni Türkiye Yayınları, Celal 
Güzel, Kemal Çiçek vd. (Ed.), Ankara 2002, 667-678. Mehmet 
Akif Erdoğru, “Kıbrıs'ta İlk Osmanlı Esnaf ve Zanaatkârları 
Üzerine Notlar”, Osmanlı Öncesi ve Osmanlı ve Cumhuriyet 
Dönemlerinde Esnaf ve Ekonomi Semineri, 9-10 Mayıs 2002, 
Bildiriler, Birinci Cilt, İstanbul 2003, 211-221, aynı müellif, 
“Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Ekmekçi Esnâfı (Habbâz) ve 

Faaliyetleri”, Belleten, (2018), 82/295, 863-898.  
60  Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda”, 548-556.  
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yönelik 2.580 hanelik bir iskânda toplamda 1.298 aile 

kendi rızalarıyla iskânı kabul etmiş, diğerlerinin büyük 

çoğunluğu da köy ahalisi tarafından Kıbrıs’a iskân 

seçilmiştir. Kayseri ve Niğde Ermenileri, Konya, Kayseri 

ve Niğde Rumları sürülecek aileler arasında nüfus 

olarak önemli bir yerde olmalarına rağmen bunların 

çoğu çeşitli bahaneler ileri sürerek, ileri gelen kişilerin 

yardım ve desteğini alarak sürgünden kurtularak 

Ada’ya gitmemiştir. Bunun yanı sıra Halep, Şam ve 

Safed gibi şehirlerden de Kıbrıs’a sürgünler yapılmış 

ancak çok az sayıda Halep ve Şam’dan gelenler olduğu 

gibi Safed’den sürgün hükmüyle gelen Yahudiler, 

Gazimağusa şehrine yerleştirilmek istenmiştir.61 

Ada’da yapılan tahrire göre; Kıbrıs’ta 905 köyde iskân 

tespiti yapılmış ve 76 köyün terk edilmiş ve harap 

olduğu belirlenmiştir.62 Tespitlere göre bu köyler 

Mesarya ve Mazoto bölgelerindeki köylerdir.63  

21 Eylül 1572 tarihli sürgün hükmü ihtiva ettiği 

mana itibariyle üç bölümde mütalaa edilebilir. Birinci 

bölümde; yeni fethedilen Kıbrıs’ta iklimin ılıman, 

toprağın bağ, bahçe ve şeker kamışı ziraatine uygun 

olduğu ve bire elli, altmış verim alındığı belirtilmiştir. 

Ayrıca; Kıbrıs’ta kaleler yapılarak içlerine askerler 

yerleştirildiği ve dışarıdan gelecek saldırılara karşı 

güvenliğin sağlandığı, Kıbrıs’a gelecek muhacirlerin her 

türlü vergiden iki yıl muaf tutulacağı bildirilerek 

gönüllü gitmek isteyenler teşvik edilmiştir. İkinci 

bölümde, Kıbrıs’a gönderilecek kişilerin seçimi 

yapılırken uyulacak kurallar açıklanmıştır. Buna göre; 

ziraat için toprağı olmayan, yerlerini yurtlarını terk 

ederek şehir ve kasabalara göçen, aralarında mal ve 

                                                            
61  Özmen, “Kıbrıs Türklerinin Kökeni”, 25, 27-28; Çevikel, Kıbrıs 

Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878), 83.  
62  Volkan Ertürk, “Akşehir Sancağından Kıbrıs Adasına 

Sürülmüş Aileler”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Sayı:23, Mayıs 2011, s. 46.  

63  Özmen, “Kıbrıs Türklerinin Kökeni”. 26-27.  
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mülk davaları olanlara öncelik verilmesi, esbab-ı hıref 

ve ehl-i sanayiden olan kişilerin malzeme, davar ve 

çiftleriyle adaya ihraç edileceği, nakli mümkün 

olmayan malların müzayede ile satılması, Adaya 

göçürülecek kişilerin güçlü kuvvetli kişiler olması 

istenmiştir. 

Son bölümde ise doğabilecek suistimaller ve 

bunlara karşı uygulanacak müeyyideler hususunda 

ilgili yerlerin kadılarının dikkati çekilmiştir. Deftere 

yazılıp da gitmeyenlerin, her nerede olursa olsun 

cezalandırılacağı, iki yıl hâsıl alınmayacağının her 

tarafa duyurulması ve kişilerin özendirilmesi gerektiği, 

iskân yazımında görevli mübaşirin adaletle 

davranması, kişi veya toplulukların himaye 

edilmemesi, Ada’ya geçen kişilerin Kıbrıslı idareciler 

tarafından uygun bir mahalle yerleştirileceği ve 

kendilerine gereken yardımın yapılacağı belirtilmişti. 

Anadolu, Karaman, Rum ve Dulkadir kadılarına 

hitaben yazılan sürgün hükmü geniş bir memleket 

parçasını ihtiva ediyorsa da bu coğrafya üzerinden 

Kıbrıs’a nakledilen haneler hakkında bilgi veren 

kayıtlar oldukça sınırlıdır. Kıbrıs’a yapılan iskânlar 

hakkındaki bilgilerimiz Karaman Eyaleti kazalarıyla 

buraya bağlı İçel Sancağı kazalarından gönderilen 

sürgün haneleri ile sınırlıdır. Sürgün hükmü gereğince 

Karaman Eyaleti kazalarından Kıbrıs’a gönderilecek 

hanelerin tespiti için Hüsrev Çavuş ve ilgili yerlerin 

kadıları görevlendirilmişti. Bu görevliler vasıtasıyla 

Karaman Eyaleti, Beyşehir, Seydişehir, Aksaray, 

Andugı, Develikarahisar, Ürgüb, Koçhisar, Niğde, Bor, 

Ilgın, İshaklı ve Akşehir kazalarından tespit edilen 

sürgün haneleri bir defter hâline getirilmiştir. 64 Buna 

göre, 1572’de Kıbrıs’a Akşehir Sancağından sürgün 

                                                            
64  Recep Dündar- Mesut Aydın,  “Karaman Eyaleti Niğde 

Kazasından Kıbrıs’a Göçürülen Aileler”, A. Ü. Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 47, (2012), 226-227. 
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edilen hane sayısını 122 neferdir.  Ilgun kazâsı 

tahririne göre 48, İshaklu kazasından da 88 nefer 

sürgün hükmü gereği kayıt edilmiştir. İshaklu’da 

kayıtlı 88 neferin 3’ü İshaklu şehir merkezinden 

yazılmış olup 85’i ise İshaklu köylerindendir. 88 

neferin 59’u kendi rızalarıyla 12’si hariçten gelenler, 

2’si haric-ez-defter, geri kalan 15 nefer ise kendilerine 

isnad edilen suçlarıyla kaydedilmiştir. Buna göre 

sürgün gönderilen 88 neferden bazılarının meslekleri 

22’si çiftçi, 4’ü cüllah, 1’i başmakçı, 1’i hatib, 1’i 

kazancı ve geriye kalan 59 nefer ise vasıfsız olarak 

belirtilmiştir.65 Ma’muriye, Silindi, Ermenek, Mud, 

Gülnar ve Silifke kasaba ve köylerinden de kayıtlardan 

anlaşıldığına göre Kıbrıs’a 672 aile iskân edilmiştir.66  

2. Anduğı’dan Kıbrıs’a İskânlar 

Osmanlı’da bir yerden sürgün yapılacağı zaman 

devlet icap eden yerlerin kadılarına sürgün hükümleri 

göndererek şu veya bu şekilde şartları taşıyanları 

aileleri ile birlikte ihraç etmeyi emrederdi. Bundan 

sonra merkezden bu iş için gönderilen memurlar 

verilen talimatlara göre kadılar yardımıyla lazım gelen 

aileleri seçerek icap eden yerlere sevk ederdi. Sevk 

edilecek ailelerin adedi, o memleketin hükümet 

merkezince malum olan hane miktarına göre muayyen 

olan bir nispetinde olurdu. Örneğin; iskân 1/10 

şeklinde olurdu. Gittikleri yerlerde de bu muhacir 

kafilelerini yüksek rütbeli memurlar teslim alır ve 

imzalı defterleri merkeze gönderirlerdi. Bu suretle, 

                                                            
65  Ertürk, “Akşehir Sancağından Kıbrıs”, 47-49.  
66  Özmen, “Kıbrıs Türklerinin Kökeni”. 25.Şenol Çelik, “Türk 

Fethi Sonrasında Kıbrıs Adasına Yönelik İskân Çalışmaları”, 
Journal of Turkish Studies (Türklük Bilgisi Araştırmaları), 
XXVII/1, 2003: 263-304.  
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“nüfusun yeni tevzi’ vaziyetine göre” merkezdeki 

defterler tashih edilirdi.67 

İncelenen defter; Kâmil Kepeçi Mevkufat Kalemi 

2551 numaralı, cilti ve ebrusuz olup, 46x16 

ebadındadır. Defterin, 62-64, 98-100, 110, 113, 114, 

117,118,127-129 sayfaları boştur. Defterin Anduğı 

olan kısmı; “Defter-i Oldur ki, İş bu sene semânîn ve 

tıs’amie Şaban’ının evasıtında südde-i saadett’den 

kıdvetü’l- emâsil Hüseyin Çavuş zîde kadrehu 

mübaşeretiyle varid olan fermân-ı vâcibü’l-izâm 

mucebince mübaşürün ileyh çavuş mübaşeretiyle kaza-i 

Andığun’dan cezire-i Kıbrıs’a sürülmek içün tahrir 

olunan eşhasdır zikr olunur ve şerh kılınır” olarak 

yazılmıştır.68 Aşağıda yer alan tablo 1’de Anduğı’dan 

Kıbrıs’a sürgün edilenlerin hangi mahalle/köy ’den 

gönderildiği, isimleri, kız ve erkek çocuk sayıları, 

meslekleri ve ne surette gönderildikleri verilmiştir.69 

Tablo 1: 1572 yılında Anduğı’dan Kıbrıs’a iskân 

edilenler. 

Nefsi Anduğı 

H
a
n

e
  

G
id

e
n

 H
a
n
e
 

Adı  Mesleği  
Çocuk 
(K/E)  

Ne 

Surette 
Gönder

ildiği  

Mahalle-i 
Cami 

20 3 

İlyas bin Cafer Mutaf - 1 Gönüllü 

Himmet bin Güvendik Terzi  2 - Gönüllü 

Süleyman bin İshak Yaşmakçı - 2 Gönüllü 

Mahelle-i 

Hamam  
20 2 

Davud bin Kemal Debbağ 1   Gönüllü 

Bayezid bin Süleyman  Babuçcu 2 1 Gönüllü 

Mahelle-i Hacı 
Aykud 

Mescidi 

30 3 

Hüssam bin Pir Ahmed Debbağ - 2 - 

Edham bin Nebi   - - - 

Nureddin bin Mustafa  Debbağ 1 - - 

                                                            
67  Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve 

Kolonisazyon Metodu Olarak Sürgünler”, İstanbul Üniversitesi 
İktisat Fakültesi Mecmuası, c 11, sayı 1-4, 1950, 548-549.  

68  BOA, KK. d. 2551, 1572: 45-51 
69  BOA, KK. d. 2551, 1572: 45-51 
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Karye-i [boş] 25 3 

Kosta bin Eğred? - - - - 

Durak bin Koca - - - - 

Mahmud bin Osman Sofi - - - - 

Pirseydi? 10 1 Yusuf bin Hasan  Çiftçi - 1 - 

Pirlandi/ 

Kırlandı? 
22 2 

Mustafa bin Veli? - - - - 

Ganber bin Abdullah Çiftçi - - Gönüllü 

Yakacık 23 2 
İsmail bin Mustafa Fakih  Çiftçi - 1 Gönüllü 

Zekeriya bin İsmail - - - Gönüllü 

Kelimnos 18 2 
Zekeriya bin İbrahim Çiftçi - 2 Gönüllü 

Yusuf bin Halil  Çiftçi 2 - - 

Sivrikilise 10 1 Halil bin Uğurlu  Çiftçi   1 - 

Cevci/Cevzi 10 1 Kenan bin Mahmud Çiftçi 1 2 - 

Ulu Kışla 40 4 

Kulu bin İskender Çiftçi - 1 - 

Pirdede bin Yakub - 3 1 - 

Sülayman bin Veli Çiftçi - 3 - 

Dede bin Memiş? - - - - 

Sübük? 19 2 
Ali bin Hacı Çiftçi - 3   

Süleyman bin Zeynüddin Çiftçi - 2   

Obsar 28 3 

Mana bin Haçar Çiftçi - - - 

Kaya Bey bin Kenan Çiftçi - - Gönüllü 

Hurşud (Hurşid) bin 
Gülistan 

- - - - 

Asbozu 13 1 İstanos? Bin Yağmur? - 1 - - 

Kınık 60 6 

Süleyman bin Kürd? - - -   

Mardiç? Bin Bağdan? - - - Gönüllü 

Hamza bin Ali  Çiftçi - - - 

Hasan bin İsmail  - - - Gönüllü 

İslam bin Piri - - - Gönüllü 

Yakub bin Nasuh - - - Gönüllü 

Ali 29 3 

Abdurrahman bin Kemal - - - - 

Kenan bin Hacı Mümin  - - - - 

Bahşayis bin Yusuf Çiftçi 1 - - 

Bayad 10 1 
Kara Sülayman bin 

Abdullah 
Çiftçi 1 1 Gönüllü 

Kayıkaraca 

ma‘a Suğrak? 
10 1 Nasuhi bin Hamza Çiftçi 1 1 Gönüllü 

Borlu 10 1 Hasan bin Abbullah  Debbağ 1 - Gönüllü 

Kafirokçu 16 1 Balaban bin Abdullah Çiftçi 1 1 Gönüllü 

Ulu Viran 26 3 

Hızır bin Hasan Safi   - - - 

Mahmud bin Osman    - - - 

Mehmed bin Hasan Çiftçi 2 1 - 

Çatşeyh 14 1 Ali bin Davud Çiftçi 1   Gönüllü 
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Ülgüt ma‘a 
Karaatlu? 

20 2 
Mustafa bin İslam Çiftçi - 2 Gönüllü 

Ali bin Hüseyim Çiftçi - - Gönüllü 

Kübyaz 5 1 Halil bin Calabverdi Talibi İlm - - Gönüllü 

Taşviran 40 4 

Güdük Hasan bin Deli 

Musa  
Çiftçi - 1 - 

Hamza bin Musa Çiftçi - 2 - 

İlyas bin Hasan - - - - 

Bayram bin Kemal Çiftçi 2 1 - 

Tekne Çukuru 25 2 
Haydar bin Turhan Çiftçi   1 - 

Erdoğdu bin Hamza Çiftçi 2   - 

Güney 24 2 
Veli bin Pirgaib Çiftçi 3 1 Gönüllü 

Halil bin Ahmed Çiftçi 2 1 Gönüllü 

Hisar Ballığı  30 3 

Çingene Yusuf bin 
Bayram 

- - - - 

İbrahim bin Mahmud Çiftçi - 2 - 

Hızır bin Nebi - - - - 

Ovacık 55 6 

 Çerağlı bin Mehmed Çiftçi 1 1 - 

Hamza bin Musa Çiftçi - 1 - 

Mustafa bin Ali  - - 2 - 

Osman bin Yayla   - -   - 

Veli bin Mehmed Çiftçi 1 1 - 

Abdurrahman bin Hacı 
Ahmed 

- - 1 - 

Muradi 36 4 

Nasuhi bin Ahmed - 2 1 Gönüllü 

Ali bin Hüseyin - 1 1 Gönüllü 

Mahmud bin Hamza - 1 1 Gönüllü 

Mehmed bin Yusuf Çiftçi - 1 - 

Gümüş 19 2 
Pirgaib bin Mehmed - - 2 Gönüllü 

Cemal bin Yusuf Çiftçi - 1 Gönüllü 

Alibey? 10 1 Ramazan bin Yitilmiş  - 1 - Gönüllü 

Barastal 20 2 
Ali bin Mahmud Çiftçi - 1 - 

Hüssam bin Yusuf Çiftçi - 1 Gönüllü 

Akçaşehir? 

Ma‘a Kozluca 
10 1 Hızır bin Gündüz - - - Gönüllü 

Yamanlar ve 
Yamancık 

30 3 

Dündar bin Zahir Çiftçi - - Gönüllü 

Süleyman bin Pirli Çiftçi - - Gönüllü 

Mehmed bin Hasan Çiftçi - - Gönüllü 

Başmakçı 40 4 

Ali bin Ahmed Demirci 1 1 Gönüllü 

Yusuf bin Hamza Çiftçi -   Gönüllü 

Ömer bin Hamza Çiftçi - 1 - 

Hamza bin Abdullah - 1 2 Gönüllü 

Çene 30 3 
Mahmud bin Petrek? Kömürcü   2 Gönüllü 

Mehmed bin Evliya Çiftçi 3 1 - 
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Emin bin Eymir Ali Çiftçi   1 - 

Beyağılı 23 2 

Abdurrahman bin 
Hüseyin 

Çiftçi 1   Gönüllü 

Mehmed b. Abdurrahman Hallaç - - Gönüllü 

Akçaşehir 40 4 

Hüseyin bin Ömer Çiftçi 1 2 Gönüllü 

Hasan bin Halil  Çiftçi     Gönüllü 

İsa bin Hüseyin Çiftçi 1 2 Gönüllü 

Sevindik bin Piri Çiftçi 2 2 Gönüllü 

Kozluca 12 1 İsmail bin Hacı Çiftçi - - Gönüllü 

Güney 35 4 

Hüdaverdi Ali bin Fakih Çiftçi 1 2 Gönüllü 

İskender bin Ömer  Çiftçi 1 1 - 

Hasan bin Süleyman 

Fakih 
- -   - 

Ali bin İskender Çiftçi 2 1 - 

Emir Ahur 14 1 Ali bin İlyas - - - Gönüllü 

Çörek 14 1 Ahmed bin Tayyib - - - - 

İlhan 26 3 

İsa bin Halil Çiftçi   3 - 

Piri bin Mehmed Çiftçi - 1 Gönüllü 

Nebi bin Ahmed -     Gönüllü 

Eşme 19 2 
Budak bin Hızır - - - - 

Mustafa bin Musa  - - - - 

Dizdarlu  35 3 

Ramazan bin Mustafa  - - - - 

Nebi bin Mahmud - - - - 

Kadri bin Seydi Ali   -       

Karkıncı 30 3 

Mehmed bin Hacı Çiftçi - - Gönüllü 

Şaban bin Ali Çiftçi - 1 Gönüllü 

Şah Veli bin Hüseyin - 1 1 Gönüllü 

Kılan  90 9 

Yusuf bin İsmail Çiftçi - 2 - 

Musa bin Halil  Çiftçi - 1 - 

Sülayman bin Piri Çiftçi -   - 

İlyas bin Himmet Çiftçi - 1 - 

İbrahim bin Hüseyin Çiftçi -   - 

Ahmed bin Hızır - - 1 - 

Dede bin Halil Sofı Çiftçi - 3 - 

Hamza Fakih bin Ali Çiftçi - - - 

Kasım bin Hasan Bey Çiftçi - 2 - 

Pırnaz 29 3 

Süleyman bin Yunus Çiftçi 1 2 Gönüllü 

Menteşe bin İsa? Çiftçi 2 2 Gönüllü 

Ramazan bin Mirza Çiftçi - - Gönüllü 

Porsuk? 33 3 
İlyas bin Ahmed - 1 - Gönüllü 

Yunus bin Süleyman  Çiftçi 1 2 Gönüllü 
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Nureddin bin Mehmed Çiftçi 1 - Gönüllü 

Almalu 25 3 

Seydi Ali bin Calabverdi Çiftçi 1 3 Gönüllü 

İlyas bin Yakub Çiftçi - 2 Gönüllü 

Ramazan bin Uluca 

Mahmud 
- - - - 

Alpagud 39 4 

Mustafa bin Yumru 

Mehmed 
- -   - 

Hacı veled-i Kara Yusuf - - 2 - 

Himmet bin Hasan Çiftçi -   Gönüllü 

Yusuf bin İlyas - -   - 

Eşengazi 15 2 
Mehmed bin Halid Çiftçi - 1 Gönüllü 

Veli bin Mahmud Çiftçi -   Gönüllü 

Burham 13 1 Hüsam bin Evliya Çiftçi - - Gönüllü 

Baharlar (?) 10 1 Ali bin Mahmud - -   - 

Karacaviran 11 1 Sübhanverdi bin Musa Çiftçi   1 - 

Çağırgan / 

Çağlağan 
9 1 Emin bin İbrahim  -   - Gönüllü 

Ulıkışla 33 2 
Hüseyim bin Alişan  - - -   

Mustafa bin Ahmed - - - Gönüllü 

Çaytaş Ballığı 20 2 
Mahmud bin Ali  Çiftçi - 1 - 

Memi bin Hızır Çiftçi   1   

Karye-i [boş] 10 1 İlyas bin Mahmud  Çiftçi       

Değirmenci/ 

Emir Ahur 
9 1 Mehmed bin Aydoğan Çiftçi - - - 

Toplam 

1
.4

5
1
 

1
4
5
 

    5
9
 

1
0
2
   

 

 Tablo 1’e göre Anduğı’ya bağlı 64 mahalle ve 
köyden 1.451 hane tespit edilmiş bunlardan 145 hane 
sürgün olarak kayıt edilmiştir. Sürgün hükmüne tabi 
tutulacak ailelerden 67 aile gönüllü olarak yazılmıştır. 
Ailelerden 59 kız, 102 erkek çocukta beraberinde kayıt 
edilmiştir. Ayrıca tabloya göre 53 hanenin mesleği 
bellidir. Buna göre 1 mutaf, 1 terzi, 1 başmakçı, 4 
debbağ, 1 pabuççu, 1 yaşmakçı, 1 öğrenci, 1 demirci, 1 
kömürcü, 1 hallaç ve 82 kişinin de mesleği çiftçidir. 
Tabloya göre, mesleği yazılmayanlarda bulunmaktadır.  

Ayrıca M. Akif Erdoğru’nun Kıbrıs Adası’nın 
Fethinde Konya ve Çevresinin Rolü ve Kıbrıs Türkleri 
başlıklı çalışmalarında Anadolu’dan çok sayıda 
göçmen, göçebe ve Yörüklerinde dinlerine 



 28 Recep Dündar & Adem Çalışkan 

bakılmaksızın Ada’ya iskân edildiği de belirtilmektedir. 
Bununla birlikte Ada’ya Mora ve civarından da 
muhacirlerin iskân edilmesi planlandığı gibi,70 iskân 
edilenlerden mesleği belirtilmeyenlerin olması,71 
niteliksiz ve işsiz olduğu anlamına gelmiyordu çünkü 
çoğu çiftçilikle uğraşmaktaydı. 72 

Defter daha sonra “Kazâ-i mezkûrun bazı 

karyeleri sürgün havfından dağıldı ve bazı karyeler dahi 

hîn-i tahrîrde firâr idüb ele gelmek müyesser olmadı 

denilmeğin yedi nefer eksik tahrîr olundu. Ele 

getürüldükte anlar dahi irsâl olıcak olundu. Harrarahu 

mâ fîhî bi-marifet-i efkâru’l-verâ Ali bin Mehmed el-

mevlâ bi-kazâ-ı Ilgun el-memûr bi-emri men lehü’l-emr 

bi-sürgün” şeklinde yazılarak Anduğı kısmı 

sonlandırılmıştır. Sürgün olarak gönderilenler içinde 

eşkıya, şerir ve şaki, sarik, mücrim, yaramaz ve hariç-i 

ez defter olarak kayıt edilenlerde vardır.73 Defterin 102. 

sayfasında ise; An-Kazâ-i Anduğı- An-Nefs-i Anduğı 

yazıldıktan sonra Ada’ya gidenlerle ve gitmeyip yerine 

gönderilenler ya da bedel ödeyenlerin isimleri ayrıca 

kayıt edilmiştir.74 Aşağıda yer alan tablo 2’de Kıbrıs’a 

giden veya gitmeyip yerine bedel ödeyen ya da kayıp 

olanların listesi verilmiştir. 

Tablo 2: 1572’de Anduğı’dan Kıbrıs’a sürgün yazılıp 

gitmeyen ya da kayıp olanların isimleri 

                                                            
70  M. Akif Erdoğru, “Kıbrıs Adası’nın Fethinde Konya ve 

Çevresinin Rolü”, Konya Özel Sayısı 5 (Konya, 2008),139: M. 
Akif Erdoğru, “Kıbrıs Türkleri”, Yakındoğu Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi 5/1, (2019),152: Metin Menekşe, “Mora 
Müslümanlarının Hazin Hikâyesi: İsyan, Zorunlu Göç Ve İskân 
(1821-1832) Sürecine Genel Bir Bakış”, Journal of History 
School 45, (2020),811. 

71  Çevikel, Kıbrıs Akdeniz’de Bir Osmanlı Adası (1570-1878),72. 
72  M. Akif Erdoğru, “Beyşehir ve Seydişehir Kazalarından Kıbrıs 

Adasına Sürülmüş Aileler”, Tarih İncelemeleri Dergisi 11/1, 
(1996),11. 

73  BOA, KK. d. 2551, 1572: 51 
74  BOA, KK. d. 2551, 1572: 102.  
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İlyas bin 

İskender 

An-Mahalle-i 

Câmi 

Mezbûr 

gayebet idüb  

Mehmed bin 

Seydi Hasan 

gitmiş 

 

Süleyman bin 

İshak 

An-mahalle-i 

mezbûr 

Kıbrıs’a gitmiş 

Himmet bin 

Güvendik 

An-mahalle-i 

mezbûr 

Mezbûr 

gaybet itmiş 

 

Davud bin 

Kemal 

An-mahalle-i 

Hamam 

Kıbrıs’a gitmiş 

Bayezid bin 

Süleyman 

An-mahalle-i 

mezbûr 

Kıbrıs’a gitmiş 

Hüsam bin Pir 

Ahmed 

An-mahalle-i 

Hacı Aykut 

Mescidi 

Mezbûr 

Kıbrıs’a 

gitmeyüb 

yerine Derviş 

Abdullah bedel 

gönderilmiş 

 

Edhem bin 

Nebi 

An-mahalle-i 

Hacı Aykut 

Mescidi 

Mezbûr 

gitmeyüb  

Divane Seydi 

gönderilmiş 

Nurullah bin 

Mustafa 

An-mahalle-i 

mezbûr 

Mezbûr Kıbrıs’a 

gitmeyüb bedeli 

dahi 

gönderilmemiş 

Kosta bin 

Kerinod 

An-Karye-i 

Ahtamar 

Mezbûr 

Kıbrıs’a 

gitmeyüb 

yerine Can 

Baba 

gönderilmiş 

Durak bin 

Hürrem 

An-karye-i m.  

Mezbûr 

Kıbrıs’a 

gitmeyüb 

yerine 

karındaşı 

Kızılbaş bedel 

gönderilmiş 

Mahmud bin 

Osman Sufi 

An-karye-i 

m.  

Mezkûr 

Kıbrıs’a 

gitmeyüb 

bedel 

gönderilmiş 

Yusuf bin 

Hasan 

An-Karye-i 

Herendi 

Mezkûr hasta 

olub yerine 

İbrahim bin 

Himmet bedel 

gönderilmiş 

Zekeriyya bin 

İbrahim  

An-karye-i 

Kelemnos 

Mezkûr 

Kıbrıs’a 

gitmeyüb 

yerine oğlu 

bedel 

gönderilmiştir 

Yusuf bin Halil 

An-karye-i 

mezbûr 

Mezkûr 

gitmeyüb 

bedeli 

gönderilmiştir 

Ali bin Hacı  

An-karye-i 

Sülük 

Mezkûr 

gitmeyüb 

bedel 

göndermiş 

Süleyman bin 

Zeynüddin  

An-karye-i m. 

Mezkûr 

gitmeyüb bedel 

göndermiş 

 

Hızır bin 

Hasan Sofi 

An-karye-i 

Uluviran 
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Tablo 2’ye göre sürgün edilenler içinde sadece 
Müslümanlardan değil gayrimüslimlerden de vardır. 
Tabloya göre Kıbırs’a gitmeyip yerine başkasını 
gönderen ya da bedel ödeyenleri de görmek 
mümkündür. Ada’ya ayrıca iskân yazıldığı hâlde 
saklanan ve bulunamayanlarda olmuştur. 
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Sonuç 

Osmanlı’da bir yerden sürgün yapılacağı zaman 

devlet icap eden yerlerin kadılarına sürgün hükümleri 

göndererek şartları taşıyanları aileleri ile birlikte ihraç 

etmeyi emrederdi. Bundan sonra merkezden bu iş için 

gönderilen memurlar verilen talimatlara göre kadılar 

yardımıyla lazım gelen aileleri seçerek icap eden yerlere 

sevk ederdi. 1571’de Osmanlı Devleti tarafından 

fethedilen Kıbrıs, 1878’de İngilizlere devrine kadar 

Osmanlı tarafından idare edildi. Osmanlı, Ada’nın 

hâkimiyetini ele geçirince hemen burada tahrirler yaptı 

ve Kıbrıs’ta Osmanlı idaresi tesis edildi. Diğer yerlerde 

olduğu gibi Kıbrıs’ta da Türk hâkimiyetini kalıcı 

kılmak, bölgeyi sosyal ve iktisadi açıdan geliştirmek 

için sürgün politikası uygulandı. Nitekim sürgüne tabi 

tutulan aileler gittikleri yerden iki yıl vergiden muaf 

tutulduğu gibi, devlet tarafından kendilerine bazı 

kolaylıklar da sağlandı. 

Anadolu’nun bir kasabası olan Anduğı’dan 1572 

yılında yapılan tespitlere göre, 64 mahalle ve köyden 

1.451 hane belirlenmiş ve bunlardan 145 hane sürgün 

olarak kayıt edilmiştir. Sürgün hükmüne tabi 

tutulacak ailelerden 67 aile gönüllü olarak yazılmıştır. 

Ailelerden 59 kız, 102 erkek çocuk da beraberinde 

kayıt edilmiştir. Ayrıca 53 haneden de mutaf, terzi, 

başmakçı, debbağ, pabuççu, öğrenci, yaşmakçı, 

demirci, kömürcü, hallaç ve çiftçi mesleklerinden 

olanlarda Kıbrıs’a gelmiştir. Sürgün edilenlerin içinde 

bölgede asayiş ve huzuru bozanların da sürgün edildiği 

görülmektedir. Nitekim adı geçen kazadan sadece 

Müslümanlar değil gayrimüslimlerden de sürgün 

edilenler olmuştur. Buradan sürgün için ismi 

yazılanların yerlerine kefil olanların ya da yerlerine 

gidenlerin de olduğu görülmektedir. 
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Giriş 

Tereke veya başka bir ifadeyle terike kelimesi 

sözlükte ölen bir şahsın arkasında bıraktıkları şeklinde 

ifade edilmektedir75. Bununla beraber, Osmanlı 

belgelerinde bir kişinin arkasından bıraktığı malları 

ifade etmek için tereke kelimesi yerine muhallefât ve 

metrukât kelimeleri de yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Osmanlı’da bir kimsenin ölümünden hemen sonra 

kadılar tarafından o kimsenin mal varlığı tespit edilirdi. 

Kişinin ardından bıraktığı maldan teçhiz ve tekfin 

masrafları karşılandıktan sonra ölen şahsın varsa 

borçları ödenir, mal varlığı borçlarını ödemeye 

yetmiyorsa alacaklılar da terekede hisseleri kadar hak 

sahibi olurlardı.  Bu işlemlerden sonra kalan mallar 

mirasçılar arasında bölüştürülürdü76.  

Tereke defterleri ve diğer tüm miras kayıtları 

kadı sicillerinde dağınık veya toplu halde 

bulunabilmektedir. Osmanlı Devleti’nde kadıların görev 

ve sorumluluk alanları oldukça geniş olduğu için miras 

kayıtları da sicillerin muhtevası içerisinde 

değerlendirilmektedir. Ancak bu durum daha çok 

küçük kaza teşkilatlarında görülen bir durumdur. 

Küçük kazalarda iş yükü daha az olduğu için miras 

kayıtları diğer mahkeme evrakıyla karışık hâlde 

bulunmaktadır. Büyük şehir kadılıklarında ise belli 

türdeki kayıtların sayıca çoğalmasına bağlı olarak 

müstakil siciller ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle 

büyük şehir kadılıklarında, görev alanı sadece miras 

hukukuyla sınırlı kassâmlık mahkemeleri 

                                                            
75  Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 

2002), 399. 
76  Tahsin Özcan, “Muhallefât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2005),  30: 406-407. 
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kurulmuştur77. Kadıların emri altında çalışan ve ölen 

kimselerin tereke listesini hazırlayıp varisleri arasında 

paylaştırmakla görevli olan kassâmlar; Kazasker 

Kassâmı ve Beledî Kassâm olmak üzere iki kısma 

ayrılmışlardı. Kazasker Kassâmları askeri sınıfa 

mensup kimselerin, Beledî Kassâmlar ise 

kadılıklardaki diğer şahısların tereke kayıtlarını 

tutarlardı78. 

Osmanlı’da şahısların mal dökümü, içerikleri 

bakımından benzer olmakla beraber, iki farklı şekilde 

çıkarılmaktaydı. Bunlardan birincisi, referansını İslam 

hukukundan alan Osmanlı Miras uygulamalarından 

oluşan kayıtlardı. İkincisi ise daha çok idari tasarrufla 

ilişkili olan ve İslam hukukuyla ilgisi bulunmayan 

müsadere79 uygulamasının sonucunda düzenlenen 

kayıtlardı. Sayıca çoğunluğu oluşturan miras 

paylaşımına ait defterler kadı sicillerinde yer alırken, 

devlet tarafından malları müsadere edilmiş devlet 

görevlilerine ait dökümler ise Osmanlı merkez maliye 

bürokrasisinin evrakları arasında bulunmaktadır. 

                                                            
77  Fatih Bozkurt, “Osmanlı Dönemi Tereke Defterleri ve Tereke 

Çalışmaları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 11/22 ( 
2013):197. 

78  Ömer Lütfi Barkan, “Edirne Askeri Kassamı’na Ait Tereke 

Defterleri 1545-1659”, Belgeler, 3/ 5-6 (1966): 11. 
79  Müsadere, genellikle devlet görevlilerinin haksız yollarla 

kazandıkları gelirlerin tamamına ya da belli bir kısmına 
devletin el koyması anlamına gelmektedir.  Bkz. Cengiz Tomar, 
“Müsadere”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, 
(İstanbul: TDV Yayınları, 2006),  32: 65;  Osmanlı Devleti’nde 
II. Mehmed dönemiyle beraber dikkat çekici örneklerine 
rastlanmaya başlayan müsadere uygulamalarında öne çıkan 
sebep ihanet ve devlet malını zimmetine geçirme gerekçeleriydi. 
Osmanlı’da Devlet tarafından malı müsadere edilmiş en dikkat 
çekici isimler Çandarlı Halil ve Rüstem Paşa gibi üst düzey 
devlet görevlileriydi. Bkz. Cahit Telci, “Osmanlı Devleti’nde 18. 
Yüzyılda Muhallefat ve Müsadere Süreci”, Tarih İncelemeleri 
Dergisi 22/ 2 (2007): 147-148. 
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Konuyla ilgili yapılan çalışmalar; birinci dökümler için 

tereke, ikinci dökümler için ise muhallefat kavramının 

kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir80.  

Şer‘i hukuk, terekenin tespit ve taksim biçimini 

ayrıntılı olarak belirlemiştir. Uygulamada öncelikle ölen 

şahsın mülkiyetindeki her şey, kişisel eşyası, emlak ve 

akarı ve alacakları değerleriyle kayıt altına alınır. Şer‘i 

esaslara göre terekeler, üç kısımdan oluşmaktadırlar. 

Birinci kısım, kayıt tarihinin de açıkça yazıldığı, ölen 

şahsın hüviyet ve veresesinin tespit edildiği kısımdır. 

İkinci kısım; ölen şahsa ait tüm malların akçe 

hesabıyla hesaplanarak tespit edildiği kısımdır ki; 

burada malların tamamı belli bir sıra gözetilerek cariye 

ve gulamlar da dâhil olmak üzere mal varlığı 

sınıflandırılarak kayıt altına alınmıştır. Üçüncü ve son 

kısımda ise; terekenin bütünü üzerinden yekûn tespit 

edilir ve burada taksim gerçekleştirilir81. 

Bu çalışmanın konusunu 1515 yılında Osmanlı 

yönetimine geçen ve merkezi Amid olan bir 

beylerbeyliğe dönüşen Diyarbakır’da 1739 -1760 yılları 

arasında kayıt altına alınan terekeler ışığında şehrin 

sosyal ve toplumsal durumunun tespiti 

oluşturmaktadır. Çalışmada bu tespitin yapılabilmesi 

                                                            
80  Fatih Bozkurt, “Osmanlı Dönemi Tereke Defterleri ve Tereke 

Çalışmaları”: 193-195. Konuyla ilgili diğer bazı çalışmalar için 
ayrıca bkz; Yavuz Cezar, “Bir Âyanın Muhallefatı Havza ve 
Köprü Kazaları Âyanı Kör İsmail- Oğlu Hüseyin (Müsadere olayı 
ve terekenin incelenmesi)”, Belleten 41/161 (1977): 41-78; 
Saim Savaş, “Sivas Valisi Dağıstânî Ali Paşa’nın Muhallefâtı: 
XVIII. Asrın Sonunda Osmanlı Sosyal Hayatına Dâir Önemli Bir 
Belge”, Belgeler 15/19 (1993): 249-292; Cahit Telci, 
“Muhassılın Serveti: Aydın Muhassılı Abdülbâki Paşa’nın 25 
Temmuz 1697 (6 Muharrem 1109) Tarihli Muhallefâtı”, Tarih 
İncelemeleri Dergisi 26/2 (2011): 551-576. 

81  Halil İnalcık, “15. Asır Türkiye İktisadî ve İçtimaî Tarihi 
Kaynakları”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası 
15/1-4 (1953-1954): 54-55. 
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için anılan yılları kapsayan ve Diyarbakır’a ait 3 tereke 

defteri kullanılmıştır. Bu defterler esasen Diyarbakır 

şer’iyye sicilleri arasında yer alan tereke tasnifleri olup 

3756, 3744 ve 3796 numaralı defterlerdir82. 3756 

numaralı defter; H. 1151-1152/M.1739, 3744 

numaralı defter; H. 1169-1170/M. 1756 ve 3796 

numaralı defter de H. 1172-1173/M. 1758-1760 

yıllarını kapsamaktadır. Anılan defterlerde toplam 317 

tereke kaydı mevcut olup bunlarda yer alan bilgiler 

din, cinsiyet, meslek, unvan gibi muhtelif bakış 

açılarıyla değerlendirmeye tabi tutulmuştur.  

Çalışmaya konu olan tereke defterlerinde 

Osmanlı para düzeninde yaşanan birtakım 

değişikliklerin sonucu olarak eski ve yeni para 

biriminin bir arada kullanıldığı görülmektedir. 

Defterlerde “akçe”, “guruş”, “rub‘” ve  “meblağ” tabirleri 

bir arada kullanılmış, genellikle eski para birimi olan 

akçe miktarı verildikten sonra bunun yeni para birimi 

olan guruş karşılığı da yazılmıştır. Mesela; 1739’da 

Alipınarı köyü halkından ölen Erko veled-i Fervi’nin 

terekesinin toplam miktarı “8.160 akçe bi hesâb 68 

guruş” şeklinde kaydedilmiştir83. Eski ve yeni para 

birimlerinin bir arada verilmesinin, guruşun Osmanlı 

Diyarbakırı’nda yeni yeni yerleşmesiyle ilgisi olabilir84. 

                                                            
82  Diyarbakır Şer’iyye Sicilleri metin içerisinde ve dipnotlarda DŞS 

kısaltmasıyla anılacaktır. 
83  DŞS. 3756: 2b-2. 
84  Osmanlı Devleti, 1703-1730 yılları arasına tekabül eden III. 

Ahmed dönemiyle beraber piyasada bulunan esedî guruşları 
örnek alarak yeni para birimi olan ilk Osmanlı kuruşlarını 
basmaya başladı. (Bkz. Şevket Pamuk, “Kuruş”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 
2002), 26: 458.) Yeni para düzeninde sikkelerin 
büyüklüklerinin ve standartlarının kesinlikle tanımlanabilmesi 
için bir süre geçmesi gerekmişti. Bu yeni düzene göre Osmanlı 
kuruşu 40 para veya 120 akçeye eşit kabul edildi. (Bkz. Şevket 
Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda Paranın Tarihi, (İstanbul: 
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Bununla beraber, guruşun tekabül ettiği eski para 

birimi “akçe”yi ifade etmek için çoğu kez de “meblağ” 

tabiri kullanılmıştır. Mesela Camiü’s-Safa 

mahallesinde ölen İsmail b. Mehmed’in terekesi 

“Cem‘an Yekûn 6.840 meblağ bi-hesâb 57 guruş” olarak 

yazılmıştır85.  Buradaki “meblağ” yeni para düzenine 

göre 1 guruş = 120 akçe hesabıyla hesaplandığında 

aynı sonucun ortaya çıktığı görülmekte ve dolayısıyla 

çalışmaya konu olan 3 tereke defterinde de “meblağ” 

kelimesinin “akçe” yerine kullanıldığı ortaya 

çıkmaktadır.  

Tereke defterlerinde “akçe”, “rub‘” ve “para”nın 

yeni para düzeni çerçevesinde guruşun kesirleri olarak 

da yazıldığına birçok örnekte rastlamak mümkün. 

Mesela 1740 yılında İskender Paşa mahallesinde vefat 

eden Emin Bey’in tereke miktarı “Cem‘an Yekûn 

18.026 akçe, bi hesâb 150 guruş 26 akçe” şeklinde 

kaydedilmiştir. Burada ölen şahsın terekesinin yeni 

para düzenine göre miktarı ve bunun eski para düzen 

karşılığı verilmiş, “26 akçe” ise yeni para düzenindeki 

küsurat olarak kaydedilmiştir86.  

1. Tereke Sahiplerinin Genel Durumu 

1739-1760 yıllarını kapsayan Diyarbakır’a ait 3 

tereke defteri incelendiğinde terekelerin büyük 

çoğunluğunu Müslüman erkek nüfusun oluşturduğu 

ancak önemli bir oranının da gayrimüslim nüfusa ait 

olduğu görülmektedir. Hem Müslüman hem de 

gayrimüslim nüfus içerisinde kadın terekelerinin 
                                                                                                                                      

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2021), 154.) zaman 
geçtikçe küçük sikkeler olarak piyasaya sürülmeye devam eden 
akçe ve para, yeni para birimi olan kuruşun kesirleri olarak 
kabul edildi. (Bkz. Şevket Pamuk, “Kuruş”: 458.) 

85  DŞS. 3796: 19a-2. 
86  DŞS. 3756: 17b-1, 18a. 
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sayılarının erkeklere oranla daha az olduğu 

görülmektedir. İncelenen 317 terekenin 246’sı 

Müslüman nüfusa, 71’i ise gayrimüslim nüfusa aittir. 

Toplam tereke sayısı içerisinde cinsiyet dağılımı 

yapıldığında ise 317 tereke sahibinin 90 tanesini 

kadınların oluşturduğu görülmektedir. 90 kadının 

20’si Gayrimüslim, 70’i ise Müslüman kadınlardan 

oluşmaktadır. 

Tablo-1: Diyarbakır Terekelerinin Din ve Cinsiyete 

Göre Dağılımı 

 Erkek Kadın Toplam 

Müslim 176 70 246 

Gayrimüslim 51 20 71 

Toplam 227 90 317 

 

Tablo incelendiğinde tereke sahiplerinin 

%77,6’sının Müslümanlardan %22,3’ünün ise 

Gayrimüslimlerden oluştuğu görülmektedir. 

Terekelerin cinsiyete göre dağılımına bakıldığında ise % 

71,6’sının erkek, % 28,3’ünün ise kadınlara ait olduğu 

anlaşılmaktadır.  

İncelenen terekelerin sadece 16 tanesi köylerde 

oturan halka aittir. Bu durumda anılan Diyarbakır 

terekelerinin büyük oranda taşradan ziyade Diyarbakır 

şehir nüfusunun genel durumunu sundukları 

söylenebilir. Köylerde ikamet eden nüfusa ait 

terekelerin dağılımına bakıldığında; Alipınarı köyünden 

8, Katırpınarı köyünden 2, Ortaköy, Kıtırbil-i Zımmi, 

Karayegan, Satıkendi, Fis ve Akviran köylerinden de 

birer adet tereke kaydına rastlanmıştır. Köylerde 

yaşayan halka ait terekelerin 12 tanesi Müslüman 

nüfusa, 4 tanesi ise gayrimüslim nüfusa aittir. 
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Gayrimüslim nüfusa ait 4 terekenin 2 tanesi Alipınarı 

köyünde, 1’i Satıkendi ve 1’i de Kıtırbil-i Zımmi 

köylerinde vefat eden şahıslara aittir.  

Terekelerde normal şartlarda Diyarbakır’da 

yaşayan ama başka bir şehirde veya evine dönerken 

yolda ölen şahıslara ait kayıtlar da mevcuttur. 317 

kayıttan 11 tanesi bu şekilde ölen şahıslara ait 

terekelerdir. 11 şahsın 6’sı Müslüman ahaliden 

kimselerdir. Mesela, Camiüssafa mahallesinde 

yaşamını sürdürürken Rus seferine giden ve burada 

1739 yılında hayatını kaybeden Hasan Ağa b. 

Hamza’nın terekesi buna örnek verilebilir. Hasan 

Ağa’nın terekesi borçlarını karşılamadığı için müzayede 

ile satılarak bedeli alacaklılar arasında guremâ 

usulüyle dağıtılmıştır87. Diyarbakır şehrinde oturup 

evinden uzakta ölen Müslüman ahaliden diğer şahıslar 

ise; Ablak mescidi mahallesinden olan ve İstanbul’dan 

dönerken yolda ölen Yusuf b. Abdullah88, Aziz Camii 

mahallesinde oturan ve Bağdat’tan dönerken hayatını 

kaybeden Osman Ağa b. Kasım89, aslen Harputlu olan 

ama Şeyh Matar mahallesinde oturan ve Mardin’de 

ölen Süleyman Alemdar b. Receb90, İskender Paşa 

Camii mahallesinden olup İstanbul’da hayatını 

kaybeden Hacı Osman Ağa91 ve Lala Bey 

mahallesinden olup Ruha eyaletinde öldürülen 

Sâlyâneci Ali Çavuş b. Mustafa’dır92. Şehrin dışında 

hayatını kaybeden 6 Müslüman kişinin terekelerinin 

taksim biçimine bakıldığında 4 kişinin tereke 

                                                            
87 DŞS. 3756: 3b-1. 
88 DŞS. 3756: 9a-1. 
89 DŞS. 3744: 15b-1. 
90 DŞS. 3796: 24a-1. 
91 DŞS. 3796: 25b-1. 
92 DŞS. 3796: 65b-1. 
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bedellerinin varisleri arasında taksim edildiği, 2 kişinin 

ise borçları tereke miktarlarını aştığı için bedelin 

gurema usulüyle alacaklılar arasında bölüştürüldüğü 

görülmektedir. 

Diyarbakır ahalisinden olup dışarda ölen 11 

kişiden 5’i gayrimüslimdir. Bunlardan biri 

Diyarbakır’ın Hacı Büzürg Mahallesi ahalisinden olan 

Maksi Manodur. 1760 yılında Kudüs’ten evine 

dönerken yolda ölmesi sonucu terekesi varisleri 

arasında taksim edilmiştir93. Maksi Mano dışında 4 

gayrimüslim daha bulunmaktadır. Gayrimüslimlerden 

bir tanesi kadındır. Hoca Maksud mahallesinde oturan 

Ketrine binti Osib, tıpkı Maksi Mano gibi Kudüs’ten 

dönerken 1760 yılında hayatını kaybetmiş ve terekesi 

vârisleri arasında bölüştürülmüştür94. Diyarbakır 

dışında ölen diğer gayrimüslimler ise; Mar Pityun 

mahallesi halkından olup 1739 yılında Tokat’ta ölen 

İyo veled-i Tebon95, Hızırilyas mahallesinden olup 1760 

yılında Kıbrıs’ta ölen Mardiros96ve yine aynı yıl aslen 

Kadı Hacı Ali Camii mahallesinden olup Şam’da ölen 

Karabet veled-i İlya’dır97. 

Bunun dışında terekeler içerisinde normalde 

Diyarbakır’da yaşamayan ancak herhangi bir vesileyle 

şehre gelmiş ve burada konaklarken ölen kişilere ait 

kayıtlar da mevcuttur. Çalışmaya konu olan toplam 

terekeler içerisinde 19 kaydın şehre misafir olarak 

gelen ve burada hayatını kaybeden şahıslara ait olduğu 

tespit edilmiştir. Bunlardan varisleri bulunanların 

                                                            
93 DŞS. 3796: 64a-2. 
94 DŞS. 3796: 63b-1. 
95 DŞS. 3756: 14a-1. 
96 DŞS. 3796: 69a-2. 
97 DŞS. 3796: 69b-1. 
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terekeleri satılarak bedeli varislerine gönderilmiştir98. 

Varisleri bulunmayanların ise terekeleri satılarak 

bedeli Diyarbakır beytülmal eminine teslim 

edilmiştir99. Bu kategoride değerlendirdiğimiz terekeler 

içerisinde bedeli varisler ve beytülmal dışındaki farklı 

kişilere verilen şahıslar da bulunmaktadır. Mesela, 

Musul Valisi Numan Paşa’nın azadlı kölelerinden olan 

ve Diyarbakır’da misafirken 1759’da ölen Mustafa b. 

Abdullah’ın terekesi Turnacıbaşı Hacı Ebubekir’e 

teslim edilmiştir100. Yeniçeri ocağının yüksek rütbeli 

zabitlerinden olan turnacıbaşının sembolik görevi 

padişahla birlikte sürek avlarına katılmak olsa da, 

esasen padişahın çıktığı seferlerde daima yanında yer 

almak ve divân-ı hümâyuna katılmak gibi görevleri 

mevcuttu. Turnacıbaşı, ihtiyaç duyulduğu takdirde 

teftiş için taşraya mübaşir olarak görevlendirilirdi101. 

Muhtemelen böyle bir görev esnasında Diyarbakır’da 

bulunurken kendisine Musul valisinin azadlı kölesinin 

terekesi verilmiştir.  

2. Tereke Sahiplerinin Unvan ve Meslekleri 

Tereke defterleri ölen şahısların sosyal statüleri, 

meslekleri veya toplumda algılanış biçimleriyle ilgili 

bazı unvan veya ifadeler sunabilmektedir. Şahısların 

isimleriyle beraber bazen hacı, seyyid, beşe, aga, molla 

gibi ifadelerin unvan veya toplumda algılanma şeklinin 

bir tezahürü olarak kullanıldığı görülmektedir. Ölen 

şahısların bazıları ise terekelerinde isimleriyle beraber 

doğrudan icra ettikleri mesleklerle kaydedilmişlerdir. 

Terekelerde rastlanan aşçı, kahveci, berber, ketenci, 
                                                            
98 DŞS. 3796: 22a-1, 25a-2, 49b-2, 54b-1. 
99  DŞS. 3796: 30b-1, 33a-3, 48a-1, 55a-3. 
100 DŞS. 3796: 16a-3. 
101 Abdülkadir Özcan, “Turnacıbaşı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 41: 428. 
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hamamcı, taşçı, tütüncü gibi bazı ifadeler ölen 

şahısların doğrudan ne işle meşgul olduklarıyla ilgili 

önemli verilerdir.  

Elimizde bulunan tereke kayıtlarında en sık 

geçen unvan hacı kelimesidir. Tereke sahiplerinden 23 

erkek bu unvanla anılmaktadır. İslami esaslara göre 

hac ibadetini yerine getirenler için kullanılan bu tabirle 

anılan 23 şahsın tamamının hacca gittiği için mi yoksa 

ilerleyen yaşlarından dolayı mı bu unvanla 

anıldıklarını tespit etmek güçtür. Osmanlı döneminde 

hac yolculuğu meşakkatli ve uzun bir süreci ifade 

etmekteydi. Özellikle dönüş yolunda hac kervanları 

hırsızların ve yağmacı bedevilerin tehdidi altında 

kalabilmekteydi102. Bu uzun ve tehlikelerle dolu 

yolculuk göz önünde bulundurulduğunda tüm 

Müslüman ahalinin bu ibadeti kolaylıkla yerine 

getirebildiğini söylemek zor görünmektedir. Bu 

durumda “hacı” unvanının yaşı ilerlemiş şahıslar için 

bir saygı ifadesi olarak da kullanılabileceğini söylemek 

mümkündür. İncelenen kayıtlarda 246 Müslüman 

terekesi içerisinde “hacı” unvanını taşıyan hiçbir 

kadına rastlanmamıştır. Maddi koşulların sınırları ve 

hac yolculuğunun uzun ve tehlikeli şartları kadınların 

hac ibadetini yerine getirme oranını düşürmüş olabilir. 

“Hacı” unvanı taşıyan erkeklerin Müslüman 

terekelerinin toplamına oranı % 9,3 civarındadır. 176 

olan Müslüman erkek terekelerine oranı ise % 13’tür. 

Bu durumda terekeleri incelenen her 10 Müslüman 

erkekten 1’inin hac ibadetini yerine getirdiği 

varsayılabilir. Bu unvanı taşıyanlardan bir kısmının 

devletin yönetici zümresi içerisinde sayılabilecek ve 

ehl-i örf olarak değerlendirilen sınıfa mensup olması ve 

                                                            
102 Abdülkadir Özcan, “Hac”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 14: 402. 
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bir kısmının da esnaf teşkilatı içerisinde aktif olarak 

bulunan belli meslekler icra eden şahıslar olması belli 

bir gelir seviyesine sahip olanların “hacı” olduklarını 

göstermektedir. Bunlardan biri, ölen Diyarbakır valisi 

Abdullah Paşa’nın şâtırbaşısı103, bir diğeri ise 

mataracıbaşısıdır104. “Hacı” unvanını taşıyan devlet 

yönetimine mensup diğer bir kişi ise; Dergâh-ı âli 

yeniçeri odabaşılarından Hacı Mahmud b. 

Abdullah’tır105. Esnaf zümresine mensup olup bu 

unvanı taşıyanlar içerisinde ise berber106, sabuncu107, 

bezzâz (kumaş işleriyle uğraşan)108 vb. meslekler icra 

eden kişiler bulunmaktadır.  

İncelenen terekeler içerisinde İslam 

peygamberinin soyundan geldiğinin bir belirtisi olarak 

kullanılan “seyyid” unvanını taşıyan 11, “şerif” 

unvanını taşıyan ise 1 erkek bulunmaktadır. Bunun 

Müslüman erkek nüfusa oranı % 6,8’dir. Esasen önder, 

efendi, faziletli, bey gibi anlamlara gelen seyyid 

kelimesi Kur’an’da “toplumda seçkin yer edinmiş 

kimse” anlamı da taşımaktadır. “Seyyid” kelimesi, 

şerefli, mübarek, kutsal gibi anlamlara gelen “şerif” 

kelimesiyle beraber, İslam peygamberinin kızı 

Fatıma’dan doğan torunlarıyla onların soyundan 

gelenler için kullanılan bir unvan olmuştur. Bu unvanı 

almak için anne ve babadan herhangi birinin “seyyid-

şerif” olması kâfi görülmüştür. Osmanlı bürokrasisi ve 

ilmiye sınıfında da seyyid ve şerif sayısının çok olması, 

peygamber soyundan gelen kimselerin sıradan işlerle 

                                                            
103 DŞS. 3796: 28a-1. 
104 DŞS. 3796: 28a-2. 
105 DŞS. 3796: 33a-3. 
106 DŞS. 3796: 27b-2. 
107 DŞS. 3796: 35a-1. 
108 DŞS. 3796: 66a-1. 
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uğraşmasının hoş karşılanmaması düşüncesinden 

gelmektedir. Bu nedenle vakıflar başta olmak üzere üst 

düzey görevlerde bunlara öncelik verilmek 

istenmiştir109. İslam’ın erken dönemlerinde olduğu gibi 

Osmanlı döneminde de peygamber soyundan gelmediği 

hâlde seyyid rolüyle topluma karışmaya çalışan 

insanlar olmuştur. “Müteseyyid” olarak anılan sahte 

seyyidlerin tespit edilmesi için ilk dönemlerden itibaren 

Nakibüleşraflık Kurumu tesis edilmiştir. Genellikle 

seyyidler ve ilmiye mensuplarından seçilen 

Nakibüleşrafın en önemli görevlerinden biri de seyyid 

ve şeriflerin şeceresini kaydederek sahte seyyidlerin 

gerçek seyyidlere tanınan imkân ve imtiyazlardan 

yararlanmasına engel olmaktı110. Bir tereke kaydında 

“seyyid” unvanını taşıyan Şeyh Mehmed Çelebi’den 

“sâbık Nakîbü’s-Seyyid Şeyh Mehmed Çelebi”111 

şeklinde bahsedilmesi bu kişinin Diyarbakır’da eskiden 

nakibüleşraflık yaptığını düşündürmektedir. “seyyid” 

unvanının yanı sıra “şeyh” ve “çelebi” unvanlarının da 

kullanılması bu ihtimali güçlendirmektedir. Tereke 

sahiplerinden “seyyid” unvanına sahip şahıslar 

içerisinde iki kişinin meslek erbabı kimseler olduğu 

anlaşılmaktadır. Bunlardan biri; “Kavaf Seyyid 

Mehmed b. Bekir”112 olup ayakkabı tamir eden ve 

satan bir kimse iken; diğeri ise “Berber Seyyid Ömer b. 

Ahmed”ti113. Şer’iyye sicillleri ve ahkâm defterleri esas 

alınarak yapılan bazı çalışmalar göstermiştir ki; 

                                                            
109  Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Seyyid”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 37: 40, 
42. 

110  Ş. Tufan Buzpınar, “Nakîbüleşraf”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32: 323. 

111  DŞS. 3796: 26b-1. 
112  DŞS. 3756: 15a-1. 
113  DŞS. 3796: 51a-1. 
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Diyarbakır, Osmanlı döneminde seyyidlerin yoğun 

olarak yaşadıkları şehirlerdendir114. 

Diyarbakır’da anılan dönemle ilgili terekelerde 

rastlanan unvanların bazıları ölen şahısların askeri 

sınıf veya devlet yönetiminde yer alan kimseler 

olduklarını göstermektedir. Bunlardan en sık 

rastlananı 15 kayıtla “ağa” unvanıdır. Osmanlı 

Devleti’nin genişleme döneminde askeri teşkilatta “ağa” 

kelimesi yaygın bir şekilde kullanılmaktaydı. Askeri 

teşkilatta yer alan bütün amirler ve saray 

teşkilatındaki kuruluşların başındakiler bu unvanı 

taşırlardı. Ancak özellikle Osmanlı yönetiminin taşrada 

etkisinin zayıfladığı dönemlerde devletin Anadolu’nun 

bazı bölgelerinde idareyi “ayan” adını verdiği kuvvetli 

şahıs ve ailelere bıraktığı görülmektedir. Bu ayanların 

büyük bir kısmı da “ağa” veya “beg” unvanını 

taşımaktaydı115. Ağa unvanını taşıyanlardan birinin 

Rus seferinde ölen Hasan Ağa b. Hamza olması116 

askeri sınıf mensuplarının bu unvanı kullandıklarını 

ortaya koymaktadır. Yine Diyarbakır valisi Abdullah 

Paşa’nın şâtırbaşısı Priştineli Hacı İsmail Ağa’nın bu 

unvanı taşıması117 yönetici kadrolarında bulunan 

şahıslara işaret ettiğini göstermektedir.  

Terekelerde şahısların yönetici sınıfa mensup 

olduklarını gösteren diğer bir unvan da “beşe” 

kelimesidir. Paşa kelimesinin, büyük kardeş anlamına 

gelen beşe sözcüğünden türediği yönünde bilgiler 

                                                            
114  Ümit Güler, “Osmanlı Sosyal Hayatında Seyyidler: 18. ve 19. 

yy. Diyarbekir Örneği”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 30/1 (Haziran 2021): 190.  

115  Faruk Sümer, “Ağa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1988),1: 452. 

116  DŞS. 3756: 3b-1. 
117  DŞS. 3796: 28a-1. 
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mevcutsa da bu kesin değildir118. Yapılan bazı 

çalışmalarda beşe unvanının özellikle taşra teşkilatı 

içerisinde vazife alan yeniçerileri tanımlamakta 

kullanıldığı ifade edilmiştir119. Elimizdeki terekelerde 

Diyarbakır’da ölen şahıslardan 10 kişinin bu unvanı 

taşıdığı anlaşılmaktadır. Beşe unvanını taşıyan 10 

kişiden 5’inin normalde Diyarbakır’da yaşamayan, 

dışardan buraya misafir gelerek burada ölen şahıslar 

olması dikkat çekicidir. Öte taraftan bunun askeri bir 

unvan olduğu varsayılsa bile bu unvanı taşırken başka 

meslekler yapan kişilere de rastlanmaktadır. 

Bunlardan biri Berber Osman Beşe120, diğeri ise 

Kahveci Mehmed Beşe121’dir. Bu durumda beşelerin 

askeri sınıfa mensup olmalarına rağmen farklı meslek 

gurupları içerisinde de aktif rol aldıklarını söylemek 

mümkün görünmektedir.  

Ölen şahıslar içerisinde “yeniçeri” unvanıyla 

anılan sadece bir tereke sahibi mevcuttur. Bu kişi de 

aslen Malatyalı olup Diyarbakır’da Hasan Paşa Hanı 

yakınında bulunan bir kahvehanede vefat eden Bekir 

b. Mehmed’dir122. Muhtemelen askeri bir görev için 

misafir olarak geldiği Diyarbakır’da yaşamını 

yitirmiştir. Diğer bir askeri unvan olan “çavuş” 

kelimesi ise tereke sahiplerinden 3 kişi için 

kullanılmıştır. Çavuşlar, Osmanlı Devleti’nde hem 

Yeniçeri Ocağında hem de diğer Kapıkulu ocaklarında 

                                                            
118 Abdülkadir Özcan, “Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 34: 182. 
119  İlker Er, “Balıkesirli Tereke Sahipleri Hakkında Sosyokültürel 

Açıdan Bazı Değerlendirmeler (1670-1700)”, Balıkesir 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12/21 (Haziran 
2009): 371. 

120  DŞS. 3796: 55a-3. 
121  DŞS. 3796: 65a-2. 
122  DŞS. 3744: 1b-2. 
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farklı rütbelerde görev alan askerilerdir123.  

Diyarbakır’da ölen çavuşlardan biri İç kalede vefat 

eden Ahmed Çavuş124, biri Molla Bahaeddin 

mahallesinde ikamet eden Hasan Çavuş125, diğeri ise; 

Sâlyâneci Ali Çavuş b. Mustafa’dır. Tereke kaydında, 

Diyarbakır ahalisinden olan Ali Çavuş’un Ruha’da 

öldürüldüğü bilgisi yer almaktadır 126. Ali çavuşun aynı 

zamanda sâlyâneci unvanı taşıması, sâlyâne vergisini 

toplamakla görevli bir askeri olduğunu göstermektedir. 

Diyarbakır’daki ilgili döneme ait tereke 

sahiplerinden yine askeri bir terim olan “alemdar” 

unvanını taşıyan 9 kişi bulunmaktadır. “Alemdar” 

hükümdara ait saltanat bayraklarını taşımakla görevli 

kişiler için kullanılan bir terimdir. Osmanlı’da mir-i 

alem de denilen alemdarlar saltanat sancaklarını 

taşırlardı. Ancak, Kapıkulu ocaklarının bayraklarını 

taşıyanlar da alemdar unvanıyla anıldıkları için 

padişahın sancağını taşıyanları bunlardan ayırt etmek 

için alemdarân-ı hassa unvanı kullanılmıştır127. 

Elimizdeki tereke kayıtlarında alemdar unvanını 

taşıyan 9 kişinin tamamı sadece “alemdar” unvanını 

taşıdıkları için bunların saltanat sancağı taşıyan 

görevliler değil Kapıkulu ocaklarının bayraklarını 

taşıyan görevliler olduğu söylenebilir. Öte taraftan 

şehirde bu kadar alemdarın olması da dikkat çekici bir 

husustur.  

                                                            
123  Orhan F. Köprülü, “Çavuş”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8: 237. 
124  DŞS. 3796: 4b-2. 
125  DŞS. 3796: 8b-1. 
126  DŞS. 3796: 65b-1. 
127  Abdülkadir Özcan, “Alemdar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2: 363-364. 
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Tereke sahipleri içinde devletin yine askeri 

sınıfına mensup “serdengeçti” ve “sermuhzır” gibi 

unvanlar taşıyan şahıslar da bulunmaktadır. 

Serdengeçti, özellikle 16. yüzyıldan itibaren genelde 

gönüllü yeniçerilerden oluşan ve en önde savaşan 

askerler için kullanılan bir tabirdi128. Şehirde 

ölenlerden bir kişi bu unvanı taşımaktaydı. Bu kişi 

Lala Bey mahallesinde ikamet eden Serdengeçti 

Abdülkerim Ağa b. Hacı Mehmed’tir129. Muhzır ise; 

mahkemelerde davalı ve davacıyı mahkeme huzuruna 

getiren vazifeliler ve yüksek rütbeli yeniçeri 

kumandanları için kullanılan bir tabir olup130, 

sermuhzırın bu görevlilerin başında bulunan kişi için 

kullanılması yüksek bir ihtimaldir. Şehirdeki tereke 

sahiplerinden sermuhzır unvanını taşıyan tek kişi 

Molla Bahaeddin Mahallesi sakinlerinden olan 

Sermuhzır Hacı Osman Ağa b. Hacı Ömer’di131. 

Serdengeçti ve sermuhzır gibi görevlilerin “ağa” ve 

“hacı” gibi unvanlara da sahip olmaları Osmanlı 

Devleti’nde askerilerin algılanış biçimine dair güzel 

örneklerdir.  

Terekelerde kullanılan bir diğer unvan da 

“çelebi”dir. Osmanlı’da özellikle 14. yüzyıldan 18. 

yüzyıla kadar kültürlü yüksek tabakaya mensup 

olanlar, Divân-ı Hümâyun kâtipleri, ilmiye ricali, kalem 

erbabı, divan şairleri gibi genelde okumuş, bilgili 

kişilere verilen bir unvandır. Çelebi unvanının 

Osmanlı’da şehirli halk arasında yaygın olarak 

kullanıldığı şer’iyye sicillerindeki belgelerden 

                                                            
128   Abdülkadir Özcan, “Serdengeçti”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36: 554. 
129   DŞS. 3744: 22b-1. 
130  Recep Ahıshalı, “Muhzır”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2020), 31:85. 
131   DŞS. 3796: 46b-1. 
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anlaşılmaktadır132. Diyarbakır’da ölen tereke 

sahiplerinden 4 şahıs “çelebi” unvanını taşımaktadır. 

Bunlardan biri yukarıda da zikredilen “çelebi” 

unvanıyla beraber “nakibü’s-seyyid” ve “şeyh” 

unvanlarını da taşıyan Mehmed Çelebi’dir133. Diğer 3 

kişi ise sadece “çelebi” unvanını taşıyan kimselerdir134. 

İlmiye sınıfına mensup veya belli bir tahsil 

görmüş saygın insanlar için kullanılan “molla” ve 

“efendi” unvanları terekelerde rastlanan diğer 

tabirlerdir. “Molla” unvanı Osmanlı’da genellikle 

müderrislikten sonraki mevleviyet payesi denilen 

dereceye ulaşan büyük âlimler ve Süleymaniye 

müderrislerinden mansıp alarak 300 akçelik kadılık 

mesleğine geçen, 300 akçeden yukarı mevleviyete tayin 

edilen birinci sınıf kadılara verilirdi. 16. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ilmiye sınıfında “zâdegân” diye 

anılan ulema nesli ortaya çıkınca beşik uleması 

denilen grup türemiş ve bunlara “molla bey” unvanı 

verilerek diğerlerinden farklı bir sınıfa mensup 

oldukları belirtilmek istenmiştir. Osmanlıların son 

dönemlerinden itibaren molla kelimesi içerik olarak 

değişime uğramış ve medrese öğrencileri isimleriyle 

değil bu unvanla anılmaya başlamışlardır135. 

Diyarbakır’da tereke sahiplerinin 11’i “molla” unvanını 

taşımaktaydı. “Efendi” unvanını taşıyan tereke 

sahipleri ise 5 kişiydi. Osmanlı’da çeşitli mevkilerde 

bulunan şahıslara verilen bir unvan olan “efendi” tabiri 

15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tahsil görmüş, 

itibar sahibi ve saygıdeğer kimseler için 

                                                            
132  Mehmet İpşirli, “Çelebi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 8: 259. 
133   DŞS. 3796: 26b-1. 
134   DŞS. 3796: 34a-2, 52a-1, 59a-2. 
135  Hamid Algar, “Molla”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2020), 30: 238. 
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kullanılmıştır136. Diyarbakır’da “molla” ve “efendi” 

unvanlarını taşıyanların bazılarının terekelerinde icra 

ettikleri mesleklerle de anılmaları bu unvanların 

doğrudan ilmiye sınıfına mensup olan şahıslar için 

değil toplumda belli bir saygınlık yakalamış kimseler 

için de kullanıldığını göstermektedir. Mesela; Cağal 

mahallesinde ölen Marangoz Hacı Mahmud Efendi137 

ve Nalçacı mahallesinde hayatını kaybeden Marangoz 

Molla Hüseyin b. Mehmed138 buna örnek olarak 

gösterilebilir. “Molla” unvanı taşıyan bir kişinin 

medresede veya ilmiye teşkilatı içerisinde herhangi bir 

kademede olması beklenirken marangozluk mesleğiyle 

uğraşıyor olması anılan unvanlarla ilgili 18. yüzyılda 

toplumdaki algılanış bakımından bir değişimin 

yaşanmış olduğunu göstermektedir. Nitekim Ümit 

Güler, şer’iyye sicillerini esas alarak yaptığı çalışmada 

18. ve 19. yüzyılda Diyarbakır’da “molla” unvanı 

taşıyan şahısların % 31,6’sının esnaf ve zanaatkârlıkla 

uğraştığını belirtmiştir139. 

Yukarıda zikredilen unvanların dışında tereke 

sahipleri arasında “köle” unvanı taşıyanlar da 

bulunmaktaydı. Köleler tereke kayıtlarında genellikle 

ölen varlıklı kişilerin geride bıraktıkları miras 

içerisinde zikredilen bir unsurken “köle” unvanı 

taşıyan şahısların ardından miras bırakması daha az 

rastlanan bir durumdur. Bilindiği gibi eski ve Yeni 

Ahitler’de olduğu gibi Kur’an’da da köleliğin 

varlığından söz edilir. Kur’an’ın kölelik kurumuna 

                                                            
136  Orhan F. Köprülü, “Efendi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 10: 455-456. 
137  DŞS. 3796: 29a-2. 
138  DŞS. 3796: 32a-2. 
139  Ümit Güler, “Osmanlı Sosyal Hayatında Mollalar: 18. ve 19. 

yy. Diyarbekir Örneği”, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 
11/2 (Ağustos 2019): 860.  
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birtakım düzenlemeler getirmesi, İslam’da bu kavram 

devam etse bile kölelerin durumlarının gittikçe 

düzelmesi, bazı sosyal ve yasal haklara sahip olmaları 

gibi sonuçlar doğurmuştur140. 19. yüzyıla kadar bütün 

dünyada serbest olan köle ticareti Osmanlı Devleti’nde 

belli kurallar çerçevesinde yapılırdı. Sadece 

Müslümanlar tarafından yapılmasına izin verilen köle 

ticaretinin İstanbul başta olmak üzere Şam, Konya, 

Bağdat, Erzurum, Halep, Medine, Kahire, Belgrad ve 

Sofya gibi merkezleri bulunmaktaydı141. Diyarbakır’da 

ilgili döneme ait tereke kayıtları içerisinde 3 tereke 

sahibinin  “köle” unvanı, 1’inin ise “azatlı köle” 

unvanını taşıdığı tespit edilmiştir. “Azatlı köle” 

unvanını taşıyan Mustafa b. Abdullah, Musul valisi 

Numan Paşa tarafından özgür bırakılmış biriydi142. 

Doğrudan “köle” unvanıyla kaydedilen 3 kişinin 2’sinin 

terekeleri satılarak bedeli varisleri arasında 

bölüştürülürken143, 1’inin kimsesi olmadığı için tereke 

bedeli beytülmale teslim edilmiştir144. 

Terekelerde şahısların isimlerinin önüne gelen 

unvanlardan bazıları da soylarının hangi etnik veya 

meslek grubuna dayandığına dair ifadelerdir. Bu 

ifadeler genellikle “zâde” kelimesiyle birleştirilerek ölen 

şahsın sosyal statüsü hakkında fikir sahibi olmamızı 

sağlayan unvanlardır. Mesela, Cami-i Kebir 

mahallesinde ölen Ömer Paşazade Hacı Bekir’in aldığı 

“paşazade” unvanı onun paşa soyundan gelen bir şahıs 

                                                            
140  Bernard Lewis, Ortadoğu’da Irk ve Kölelik, (İstanbul: Truva 

Yayınları, 2006), 14-15. 
141  Nihat Engin, “Osmanlılar’da Kölelik”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 26: 247. 
142  DŞS. 3796: 16a-3. 
143  DŞS. 3744: 5a-2, 8b-2. 
144  DŞS. 3744: 9a-2. 
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olduğunu göstermektedir145.  Benzer biçimde 

“kursluzade”146, efendizade”147, “aydınzade”148 ve 

“macarzade”149 unvanları Osmanlı Diyarbakırı’nda ölen 

şahısların soylarının nereye dayandığını belirtmek 

amacıyla kullanılan bazı ifadelerdir.  

Elimizde bulunan terekelerde Osmanlı 

Diyarbakırı’nda şehir hayatı içerisinde toplumun 

ihtiyacına cevap veren birbirinden çok farklı meslek 

gruplarıyla karşılaşmak mümkündür. Şehrin 

toplumsal hayatında önemli yeri olan bu meslekleri 

hem Müslüman hem de Gayrimüslim nüfus içerisinden 

kimseler icra edebilmekteydi. İlgili dönemde 

Diyarbakır’da icra edilen meslek teşekkülleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir.  

Tablo-2: Terekelere Göre Diyarbakır’da Bulunan 

Meslek Çeşitleri 

Sabuncu Mumcu Katırcı Ketenci 

Kılıççı Semerci Muytab Keşiş 

Çulcu Kazancı Berber Abacı 

Papaz Keçeci Hoşafçı Kebapçı 

Kavaf Çukadar Marangoz Cennân 

Çilingir Boyacı Kürkçü Kahveci 

Kârhâneci Düğmeci Aşçı Bezzâz 

Meyhaneci Çarıkçı Kalfa Seyis 

                                                            
145 DŞS. 3744: 17b-1. 
146 DŞS. 3744: 18a-1. 
147 DŞS. 3796: 22a-1. 
148 DŞS. 3796: 60a-1. 
149 DŞS. 3796: 61b-2. 
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Nalbant Çadırcı Hamamcı Kassarcı 

Arakiyeci Tütüncü Taşçı Dinkçi 

Allaf Haffâf   

 

Ölen kişilerin meslekleri terekelerde 

arkalarından bıraktıkları eşyaların çeşitliliğine de 

yansımaktadır. Tereke sahibi çiftçilikle uğraşan biriyse 

varislerine bıraktıkları arasında inek, deve, oğlak, keçi, 

eşek gibi hayvanlarla arpa, buğday gibi hububat ve 

bunlar için gerekli araç-gereçler bulunmaktadır150. 

Ölen şahıs şehirde yaşayan ve ticaret veya herhangi bir 

zanaat icra eden biriyse terekesinde işletme sayısı, 

dükkânları ve ürettiği ürün için gerekli araç-gereç ve 

bunun ticaretine dair borç-alacak miktarları yer 

almaktadır. Mesela; Keçeci Sıddık Beşe’nin terekesine 

bakıldığında eşyaları arasında 10 farklı miktarda ipekli 

keçe bulunduğu görülmektedir151. Yine Cağal 

mahallesinden Hatice’nin terekesi incelendiğinde 

bıraktığı miras arasında farklı türlerde kumaş çeşitleri 

ve bir cüllah dükkânının var olması şehirde esnaf 

teşkilatı içerisinde dokuma mesleği icra eden 

kadınların bulunduğuna dair önemli verilerdir152. 

Başka bir örnekte çulcu olan Hacı Osman’ın 

terekesinde 28 kişiden alacaklı olarak görünmesi 

ürettiği çulları borç olarak sattığını göstermektedir153. 

Şehirde icra edilen mesleklerde müslim-gayrimüslim 

ayrımı yapmak zor görünmektedir. Zira neredeyse her 

mesleği icra eden hem Müslüman hem de gayrimüslim 

nüfusa rastlamak mümkündür. Doğrudan dinî 

                                                            
150 DŞS. 3796: 58b-1. 
151 DŞS. 3744: 10a-1. 
152 DŞS. 3756: 10a-1. 
153 DŞS. 3756: 11b-1. 
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hizmetlere yönelik olan papaz ve keşiş gibi meslekleri 

gayrimüslim nüfusun icra etmesi doğaldır. Öte taraftan 

şehirdeki meyhaneleri işletenlerin sadece 

gayrimüslimler olduğu söylenebilir154.  

3. Tereke Sahiplerinin Aile Yapısı 

Çalışmaya konu olan 317 tereke sahibinin 231’i 

evli, 52’si dul ve 34’ü de bekârdır. Bekârların sayısına 

görünürde varisi bulunmayan ve mal varlığı 

beytülmale aktarılmış kişiler de dâhil edilmiştir. 

Sınıflandırma yapılırken en az bir eşe sahip olduğu 

belirtilen kadın ve erkekler evli olarak, eşi olmadığı 

hâlde çocuğu olanlar dul, eş ve çocuğu belirtilmeyenler 

de bekâr olarak değerlendirildi. Dulların 24’ü 

kadınlardan oluşmaktadır. Bunların 21’i Müslüman, 

3’ü gayrimüslimdir. Bekârlar içerisinde Müslüman 

kadına hiç rastlanmazken gayrimüslim bekâr kadın 

sayısı sadece 1’dir.  

Diyarbakır’da ölen 176 Müslüman erkek 

içerisinde çok eşliliğe 16 kişide rastlanmıştır. Bunların 

13’ü iki eşli 3’ü de üç eşlidir. Bilindiği gibi İslam 

hukuku Müslüman erkeklere dört eşe kadar evlenme 

izni vermektedir. Diyarbakır’da yaşayan Müslüman 

erkeklerin de bunu referans alarak evlendikleri 

aşikârdır. Gayrimüslimlerde ise çok eşliliğe hiç 

rastlanmamıştır. Çok eşli erkeklerin birden fazla 

kadınla evlenme nedenlerini tespit etmek eldeki 

verilerle çok mümkün olmamakla beraber, içlerinden 

bazılarının birden fazla eşi olduğu hâlde çocuk 

sayısının az olması ilk eşinden çocuk sahibi olamayan 

erkeklerin ikinci veya üçüncü eşe yönelmiş 

olabileceğini göstermektedir. Mesela; iki kadınla evli 

                                                            
154 DŞS. 3744: 4b-2, 14b-1. 
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olan Zülfü b. Hüseyin’in sadece bir çocuğu 

bulunmaktadır155. Benzer biçimde iki evlilikleri olan 

Muhyiddin b. Mustafa ve İsmail Alemdar b. Hacı 

Hasan’ın da birer çocukları vardır156. 3 eşli olan 

erkeklerdeki çocuk sayısına bakıldığında çokeşlilikte 

olması beklenen fazla çocuk sayısına yine 

rastlanmamaktadır. Mesela, Hacı Ali b. Yusuf’un 3 eşi 

olmasına rağmen çocuk sayısı 4’tür157. Benzer şekilde 

Hacı Osman Ağa’da çocuk sayısı 3158, Osman b. 

Abdullah’ta ise 5’tir159. Bu durumda 3 kadınla evli olan 

erkeklerde de çok eşliliğin temel nedeninin ilk eşlerden 

çocuk sahibi olamamak gibi bir durum olabileceği 

düşünülebilir. Çok eşli erkeklerde en fazla çocuk sayısı 

olan kişi 2 evlilikle 9 çocuk sahibi olan Kılıçcı 

Süleyman b. Ali’dir. Ancak Süleyman’ın terekesinde yer 

alan “zevceteyn-i metrûketeyn” ifadesinden her iki 

eşinden de boşandığı anlaşılmaktadır160. Çok eşliler 

içerisinde en az çocuğu olan kişi ise öldüğünde henüz 

çocuğu olmayan ama terekesinde her iki eşinin de 

hamile olduğu kaydedilen Marangoz Molla Hüseyin b. 

Mehmed’tir161.  

Eldeki veriler incelendiğinde terekelere göre 18. 

yüzyılda Diyarbakır’da çok eşlilik oranı % 9 

civarındadır. Bu oran birçok Osmanlı şehrindeki 

verilerle uyuşmaktadır. Yapılan bazı çalışmalarda aynı 

dönemlerde çok eşlilik oranı Kayseri’de % 8162, 

                                                            
155 DŞS. 3796: 34a-2. 
156 DŞS. 3796: 40b-3, 51a-2. 
157 DŞS. 3744: 2a-1. 
158 DŞS. 3796: 25b-1. 
159 DŞS. 3796: 46a-2. 
160 DŞS. 3756: 11a-1. 
161 DŞS. 3796: 32a-2. 
162 Ali Aktan, “Kayseri Kadı Sicillerindeki Tereke Kayıtları Üzerinde 

Bazı Değerlendirmeler (1738-1749)”, II. Kayseri ve Yöresi Tarih 
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Balıkesir’de % 11163, Ankara’da % 12164 civarındadır. 

Bu verilerden birden fazla kadınla evliliğin Osmanlı 

Diyarbakırı’nda da çok tercih edilmediği ve tek eşle 

evliliğin toplumun genelinde daha yaygın olduğu 

rahatlıkla söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      
Sempozyumu Bildirileri 16-17 Nisan 1998, (Kayseri: Erciyes 
Üniversitesi Yayınları, 1998), 50. 

163  İlker Er, “Balıkesirli Tereke Sahipleri Hakkında Sosyokültürel 
Açıdan Bazı Değerlendirmeler (1670-1700)”, 12/21: 374. 

164  Ömer Demirel, “1700-1730 Tarihlerinde Ankara’da Ailenin 

Niceliksel Yapısı”, Belleten 211/54 (1991): 950. 
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Sonuç 

Tereke kayıtlarına göre 1739-1760 yılları 

arasında Diyarbakır’da yaşayan Müslüman ve 

gayrimüslimler bir arada yaşamakta ve toplumsal 

yaşamı birlikte tesis etmektelerdi. Tereke kayıtlarının 

önemli bir kısmı Müslüman nüfusa aitken % 22,3’ü de 

gayrimüslim nüfusa aittir. İncelenen 317 terekenin 

227’si erkeklere, 90’ı ise kadınlara aittir. Kadınlara ait 

terekeler incelendiğinde şehir hayatında sosyal hayat 

içerisinde görünür oldukları anlaşılmaktadır. 

Terekelerin önemli bir kısmı şehirde oturan kişilere ait 

olup sadece 16 tanesi köylerde oturan şahıslara aittir. 

Ölen şahısların terekeleri genellikle varisleri arasında 

bölüştürülürken varisleri bulunmayan şahısların 

malları beytülmale aktarılmıştır.  

Terekelerde kullanılan unvanlar Diyarbakır’da 

yaşayan nüfusun sosyal statüleri, meslekleri ve 

toplumda algılanış biçimlerine dair önemli ipuçları 

içermektedir. Hacı, seyyid, şerif, ağa, beşe, çavuş, 

alemdar gibi unvanlar yaygın olarak kullanılan ve ölen 

şahsın toplumsal sınıfına dair veriler sunan ifadelerdir.  

Çelebi, molla, efendi gibi unvanlar ise ölen şahsın 

kültürlü veya ilim erbabı bir kimse olduğunu ifade 

eden unvanlardır. Defterlerde rastlanan köle ifadesi, 

şehirde köle kökenlilerin de aile kurup, mülk sahibi 

olduklarını ve yakınlarına miras bırakabildiklerini 

göstermektedir. Bu durum Osmanlı’daki köle 

anlayışının batı tarzı kölelikten ayrıştığını gösteren 

önemli verilerdir.  

Elimizde bulunan tereke kayıtlarında Osmanlı 

Diyarbakırı’nda şehir hayatı içerisinde toplumun 

ihtiyacına cevap veren birbirinden çok farklı meslek 

zümreleriyle karşılaşmak mümkündü. Şehrin 

toplumsal hayatında önemli yeri olan bu meslekleri 

Müslüman ve gayrimüslimler bir arada icra etmekte ve 
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toplumun ihtiyaçlarını gidermektelerdi. Kayıtlardan 

ölen şahsın doğrudan ne işle meşgul olduğu yazmasa 

bile arkasından bıraktığı eşyasından hangi meslekle 

uğraştığı tespit edilebilmektedir. Mesela terekesinde 

hububat ve bunun için gerekli araç-gereç ve 

hayvanlara rastlanan şahsın çiftçi olduğu tespiti 

yapılabilmektedir. Diyarbakır’da sabuncu, marangoz, 

kazancı, mumcu, kahveci, tütüncü, boyacı, çilingir, 

hamamcı, arakiyeci, çulcu, seyis, kebapçı vb. çok 

çeşitli mesleki teşekküller bulunmaktaydı. 

Kayıtlara göre Diyarbakır’ın aile yapısında tek 

eşlilik yaygın evlilik biçimidir. 1’den fazla eşe sahip 

olan kişi sayısı 16 olup bu da Müslüman erkek 

nüfusunun % 9’una tekabül etmektedir. Bu durum 

aynı dönemdeki diğer Anadolu şehirleriyle mukayese 

edildiğinde birbirine yakın oranlarda oldukları ve 

Osmanlı toplumunun genel yapısıyla uyuştuğu 

anlaşılmaktadır. Genel olarak hane başına düşen 

çocuk sayısı yaklaşık 4-5 civarındadır. Farklı din ve 

etnik kökenden insanları bünyesinde buluşturan 

Diyarbakır şehrinin bu dönemde zengin bir sosyal 

hayata sahip olduğu anlaşılmaktadır. 
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Giriş 

Bir disiplin olarak tarih çalışmaları, devletlerin 
kuruluşundan itibaren ortaya çıkan değişiklikleri ele 
alır. Bu araştırmalarda, tarihî hadiselerin kronolojik 

hâlde verilerek, olaylar arasında sebep-sonuç 
ilişkisinin kurulması hedeflenir. Ancak tarihi sadece 
yüzölçümü değişiklikleri üzerinden ele almak tek taraflı 
bir değerlendirme çabası olarak görülmektedir. Bu 
sebeple alan çalışmalarında birden fazla disipline 
duyulan ihtiyaca dayalı olarak sosyal ve iktisadî 
gelişmelerin bu araştırmalara dâhil edilmesi 
bütünlüğün muhafazası açısından gereklidir. Bu 
araştırmalarda karşımıza çıkan en önemli mesele ise 
kaynaklara ulaşma ve tespit edilen bilgileri yerli 
yerince değerlendirmedir. Nitekim Osmanlı sosyal 
tarihi üzerine yapılan araştırmalarda mevcut arşiv 
belge birikiminin dışında birinci el kaynaklar olan 
tahrir defterleri165, vakıflar genel müdürlüğü arşivinde 
bulunan defterler, şerʽiyye sicilleri166, hatırat ve 
günlükler, seyahatnâmeler önemli bilgiler ihtiva eder. 
Bilhassa Tanzimat öncesi Osmanlı toplum hayatı 
hakkında Batılı seyyahların ve İstanbul’da bulunan 

yabancı diplomatların müşahedeleri neticesinde ortaya 
çıkan hatırat, günlük ve seyahatnâme türü eserlerin 
önemli olduğuna işaret etmek gerekir. Bununla 
beraber halkın sosyal hayatta görünürlüğünün 

                                                            
165  Tahrir defterlerinin Osmanlı tarihi araştırmalarında kullanımı 

hakkında bk. Feridun M. Emecen, “Sosyal Tarih Kaynağı 
Olarak Osmanlı Tahrir Defterleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri 
28-29 Mayıs 1990 Bildiriler (İstanbul: İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1991), 143-156. 

166  Sicillerin sosyal tarih alanında kullanımının önemine dair bir 
çalışma için bk. Mehmet İpşirli, “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak 
Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri: Bildiriler, 28-29 
Mayıs 1990 (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Basımevi, 1991), 157-162; Fethi Gedikli, “Şerʽiye 
Sicillerinin Hukuk Tarihi Açısından Önemi ve Sicillere Dayalı 
Araştırmalar”, Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları 
Tespitler-Problemler-Teklifler, ed. Ali Akyıldız vd. (İstanbul: 
İSAM Yayınları,2007), 73-79. 
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Tanzimat sonrası yazılan eserlerle olduğunu ifade 
etmek yerine olacaktır. Ancak bu eserlerde de ana 
odak, İstanbul halkının gündelik hayatı ile sınırlıdır.167 
19. yüzyılda Osmanlı Sivas’ının aile hayatı üzerinden 
değerlendirilmesinin yapılacağı bu araştırmada ise 

konunun sınırlarını Osmanlı sosyal tarih 
araştırmalarında önemli bir yere sahip olan şerʽiyye 
sicilleri teşkil etmektedir. 

Osmanlı Sivas’ı üzerine yapılan sosyal tarih 
araştırmalarının ilki Sivas Şerʽiyye Sicilleri’ne dayalı 
olarak hazırlanan II. Mahmud Döneminde Sivas’ta 
Esnaf Teşkilâtı ve Üretim-Tüketim İlişkileri isimli 
çalışmadır. Söz konusu çalışma, Sivas Şerʽiyye 
Sicilleri’nin ilk yirmi defteri merkeze alınarak Sivas 
esnaf teşkilâtı ve üretim faaliyetleri üzerine 
yapılmıştır.168 Daha sonra yine şerʽiyye sicilleri 
temelinde, Sultan I. Abdülhamid (öl. 1203/1789) ve 
Sultan III. Selim (öl. 1223/1808) dönemlerinde Sivas’ın 
idaresinin, sosyal hayatını, toplumsal hadiselerinin 
incelendiği Sivas’ın 15 Yılı isimli çalışma 
gelmektedir.169 Bu iki araştırmadan başka Sivas’ın 
sosyal, iktisadî, idarî ve dinî tarihine dönük 
araştırmalar, sicillerin yanında diğer kaynaklar 

üzerinden yapılan çalışmalarla artış göstermiştir.170  

                                                            
167  Necdet Öztürk, Saray Penceresinden 14-15. Yüzyıl Osmanlı 

Sosyal Hayatı (İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2011), 14.  
168  Ömer Demirel, II. Mahmud Döneminde Sivas’ta Esnaf Teşkilâtı 

ve Üretim-Tüketim İlişkileri (Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 1989). 

169  Ebubekir Sıddık Yücel, Sivas’ın 15 Yılı: 1787-1802 tarihli 
Şer’iyye Sicillerine Göre (yer yok: Asitan Kitap, 2018). Daha 
kısa süreyi ele alan benzer bir çalışma için bk. Tuğba Aydeniz, 
Tanzimat Öncesi Süreçte Anadolu’da Şehir Hayatı: Sivas’ın İki 
Yılı (1237-1239/1821-1823) (Ankara: Sonçağ Akademi 
Yayınları, 2021). 

170  Saim Savaş, Bir Tekkenin Dinî ve Sosyal Tarihi Sivas Ali Baba 
Zaviyesi (İstanbul: Dergah Yayınları, 1992); Ömer Demirel, 
Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek: Sivas Şehir Hayatında 
Vakıfların Rolü (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2000); N. Yücel 
Mutlu, Sivas’ta Dâru’r-Râha Vakfı ve Abdiağa Konağı 
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Bu araştırmada ise bilhassa şehir tarihi 
araştırmalarında önemli bir yere sahip birinci el 
kaynak olan şerʽiyye sicilleri esas alınarak Sivas 
şehrinin 19. yüzyılın başında ve sonundaki sosyal 
hayatına dair bir fotoğraf ortaya çıkarılmaya 

çalışılmıştır. Bu çalışmada, Sivas Şerʽiyye Sicilleri’nden 
1224-1227/1809-1812 tarihli 9 numaralı sicil ve 1312-
1314/1895-1897 tarihli 60 numaralı sicil 
kullanılmıştır.171 Dönem itibariyle 19. yüzyılın 
seçilmesinin sebebi, Tanzimat öncesi ve sonrasında 
mahkeme kayıtları üzerinden Sivas’ta toplumsal 
hayatın bir parçası olarak ailede yaşanan değişimleri 
tespit etmeye gayret ederek kadı defterinde ulaşılan 
bilgiler çerçevesinde, özelde Sivas tarihi, genelde ise 
Osmanlı sosyal tarihi araştırmalarına katkı 
sağlamaktır.  

Bilindiği üzere Tanzimat ile başlayan, devletin 
sona erişine kadar devam eden zaman diliminde genel 
olarak hukuk, özel olarak aile hukukunda bazı 
düzenlemeler yapılmıştır. Bunların en önemlisi 
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’nin hazırlanmasıdır. 1869-
1876 yılları arasında hazırlanan ve Osmanlı Medeni 
Kanunu olarak benimsenen bu çalışmada aile hukuku 

düzenlenmese de bazı küçük düzenlemeler yapılmıştır. 
Bu alanda en büyük gelişme 1917 tarihli Hukuk-ı Aile 
Kararnâmesi’dir.172 Tanzimat sonrasında evliliklerde 

                                                                                                                                      
(M.1321’den başlayıp M. 2001’e uzanan bir sosyal tarih 
incelemesi) (Ankara: Önder Matbaacılık, 2009); Serpil Sönmez, 
Osmanlı Klasik Çağında Sivas (İstanbul: Kitabevi, 2011); 
Serpil Sönmez, Tanzimat’a Giden Yolda Bir Osmanlı Şehri 
Sivas (1777-1839) (İstanbul: Kitabevi, 2017). 

171  Her iki sicil de yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır. Fatih 
Şahingöz, 9 Numaralı Şer’iye Sicili’ne Göre Sivas (Tokat: 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, 2010); Ülkü Kaya, 60 Numaralı Sivas 
Şer’iye Sicili (H.1312-1314/M.1895-1897) Transkripsiyonu ve 
Değerlendirmesi (Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2004). 

172  Mehmet Akif Aydın, “Osmanlılarda Aile Hukukunun Tarihî 
Tekamülü”, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi 
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yapılan düzenlemelerde 1867 ve 1879 tarihli 
nizamnâmeler çeker. Bu nizamnâmeler ile aile, miras, 
vakıf, şahsa karşı işlenen suçlar ve bunların cezaları 
dışında kalan davalar şerʽiyye mahkemelerinin 
yetkisinden çıkarılmıştır. Ayrıca 1881 tarihli Sicill-i 

Nüfus Nizamnâmesi’ne göre izinnâme alma şartı 

getirilmiştir.173  

Bu çalışmada incelenen 9 numaralı sicilde genel 
olarak nikâh-boşanma, Osmanlı-Rus savaşı için 
orduya gerekli olan ağnam (koyun), bârgîr (at), hınta 
(buğday) ve şaîr (arpa) temini için tutulan kayıtlar, 
tereke ve miras işlemleri, alacak verecek meseleleri, 
sâlyâne defteri kayıtları, mülk ve arazi satış akitleri, 
vakıf kayıtları ve bazı vakıflara vazife tayini ve cizye 
defteri kayıtları mevcuttur. Bu sicilde, Osmanlı-Rus 
Savaşı (1809-1812) sebebiyle askerî ve iktisadî 
kayıtların fazlalığı dikkati çekmektedir. Mülk ve arazi 
satışına dair kayıtlar belge sayısı açısından ikinci 
sıradadır. Evlenme ve boşanma kayıtları ise daha 
azdır. 60 numaralı sicilde ise genel olarak alacak-
verecek meseleleri, miras ve tereke kayıtları, nikâh ve 
boşanma iʽlâmları, çeşitli vakıflara mütevelli ve 
mutasarrıf tayinleri, gasp ve hırsızlık davaları, 

yaralama hadiselerinin yanında ramazan ayının, 
ramazan ve kurban bayramlarının tespiti gibi konular 
mevcuttur. Bu defterde aile hayatına dair kayıtların 

ağırlıkta olduğu söylenebilir.  

                                                                                                                                      
(Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1992), 2/445-
447. 

173  Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi makamına kâim olmak üzere 
tadilen kaleme alınıp mer’iyyet-i ahkâmına bi’l-istîzan irade-i 
seniyye-i hazret-i hilâfetpenâhiyi şeref müteallik buyurulan 
nizamnâme suretidir (Dersaadet: İkdam Matbaası, 1319), 15. 
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1. Şerʽiyye Sicillerinin Sosyal Tarih 

Açısından Önemi 

Mahkeme kayıtları, kadı defterleri olarak da 
isimlendirilen şerʽiyye sicilleri174, Osmanlı hukuk 
sisteminde yargılama vazifesi dışında aynı zamanda 
mülkî âmir pozisyonunda bulunan kadı ya da onun 
nâibi tarafından tutulan defterlerdir.175 Belge çeşitliliği 
açısından zengin bir muhtevaya sahip olan şerʽiyye 
sicilleri, Osmanlı Devleti’nin en mühim hukukî 
metinleri olmasının yanında vakıf kayıtları, gayri 
menkul alım-satım işlemleri, miras taksimleri, tereke 
kayıtları, evlilik-boşanma, resmî binaların tamir ve 
termîmi, merkezden gelen ferman ve hükümlerin 
sûretleri, ticarî meselelerle ilgili anlaşmazlıklar, suç ve 
ceza kayıtları, narh kayıtları, savaş durumunda 
merkezin talep ettiği hayvan sayısı, yiyecek miktarları 
gibi pek çok konuda zengin bir birikimin de 
defterleridir. Sosyal tarih açısından ise ait olduğu 
dönemde yaşanan siyasî, hukukî ve iktisadî 
değişimlere bağlı olarak aile yapısı, esnaf teşkilatı, 
çarşı-pazar hâli, şehrin mahalleleri, sokakları, hanları, 
çarşıları, yeme-içme kültürü, inanç haritası, gayri 

müslimler ile münasebetler, veraset ve vasiyet kayıtları 
gibi bir bütün olarak değerlendirilebilecek kıymetli 
bilgilere ulaşılabilir.  

2. İdarî Açıdan Sivas 

Osmanlı hâkimiyetine Yıldırım Bayezid (öl. 
805/1403) döneminde geçen Sivas, Anadolu’yu 
derinden sarsan Timur (öl. 807/1405) istilasında 
(804/1402) en fazla zarara uğrayan şehirdir. Çelebi 

                                                            
174  Şerʿiyye sicilleri hakkında genel bilgi için bk. Yunus Uğur, 

“Şerʿiyye Sicilleri”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(İstanbul: TDV Yayınları, 2010), 39/8-11. 

175  Osmanlı’da kadının yargı vazifesi ve mükî âmir pozisyonu için 
bk. İlber Ortaylı, Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı 
Devleti’nde Kadı (İstanbul: Kronik Kitap, 2020), 24, 39-43.  
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Mehmed (öl. 824/1421) döneminde Sivas sancağı 
Amasya’ya bağlanmış, 16. yüzyılın başlarından itibaren 
Rum beylerbeyiliğinin Paşa sancağı olmuştur.176 Aynı 
zamanda nefs-i Sivas olan Sivas şehri, bu vilâyet ve 
sancağın merkez kazasıdır.177 1063/1653 tarihli 

Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi’nde Rum eyaleti, yedi 
sancaktan müteşekkil Sivas eyaleti olarak 
kaydedilmiştir.178 1280/1864 tarihli Vilâyet 
Nizamnâmesi ile vilâyet adını alan Sivas,179 1309/1892 
senesinde dört sancağı ve sekiz kazası olan bir 

vilâyettir.180  

Şemseddin Sâmi’nin (öl. 1904) Kāmûsü’l-
aʽlâm’ında 1889-1898 yılları çerçevesinde verdiği 
bilgilere göre Sivas’ın 30 bin olan nüfusunun 4-5 bin 
kadarı Ermeni, kalanı Müslümandır. Şehrin idari 
binaları ve hapishanesi taştan yapılmıştır. Şehirde kırk 
dört cami, kırk iki mescid, beş medrese, altı tekke, dört 
zaviye, biri mülkî diğeri askerî iki rüştiye, bir 
dârulmuallimîn, dört mekteb-i idâdi, üç sıbyan 
mektebi, beş kilise ve manastır, beş Hristiyan mektebi, 

1451 dükkân, on iki hamam, on iki han vardır.181  

1911 senesinde Sivas vilâyeti Sivas, Amasya, 

Tokat, Karahisâr-ı Şarkî sancaklarına ayrılmıştır. 1922 
yılında yapılan bazı düzenlemeler ile Sivas vilâyetinin 

                                                            
176  Aydeniz, Sivas’ın İki Yılı, 24. 
177  Şemseddin Sâmi, Kamûsü’l-aʿlâm (İstanbul: Mihran Matbaası, 

1894), 4/2799. 
178  1653 tarihli Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi için bk. Sofyalı Ali 

Çavuş, Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi, haz. Midhat Sertoğlu 
(İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, 1992), 30. 

179  Ali Açıkel, “Rum Eyaleti”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2008), 35/226. 

180  Salname-i Vilayet-i Sivas H. 1288/1289/1292/1293/1298, 
yay. haz. Ebubekir Sıddık Yücel (Sivas: Buruciye Yayınları, 
2011), 15. 

181  Şemseddin Sâmi, Kamûs, 4/2793. 
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içindeki sancaklar il hâline getirilirken kazalar da 

ilçelere dönüştürülmüştür.182 

3. Sivas’ta Aile Üzerinden Sosyal Hayata 

Bakış 

Bu başlıkta, Sivas’ın Tanzimat öncesi ve sonrası 
sosyal hayatına dair sicillerden elde edilen evlilik ve 
boşanma kayıtları ve terekelerde yer alan bilgilerden 
yola çıkılarak aile hayatına ilişkin bilgiler 

değerlendirilecektir.  

3.1. Nişan ve Nikâh 

Toplumun temeli olan aile, akrabalık münasebeti 
ile birbirine bağlanmış olan kimselerin teşkil ettiği 
topluluk olarak tanımlanır.183 Osmanlı’da aile, İslâm 
hukuku esasları çerçevesinde, karşılıklı hak ve 
mesuliyetlerle bağlayıcılığı olan bir müessesedir. 
İncelenen kadı defterlerinde mehir, nâşize kadınlar için 
verilen hükümler, nikâh, boşanma ve nişan bozma 
iʿlâmları mevcuttur.184  

Osmanlı ailesinde evliliğin başlangıcı nişan ile 
olur. Sicillerde nişan için namzed kelimesi 
kullanılmaktadır. İncelenen sicillerde nişan 
bozulmasına dair bir adet kayıt mevcuttur. Bu kayıtta 
nişanlanan Karabet ve Antre’nin nişanlarının 
bozulduğu, Antre’nin namzedlikten çıktığı ve başka bir 
kişiyle evlenebileceği belirtilmektedir. Bunun 
neticesinde her iki tarafın birbirlerine vermiş oldukları 
yüzük, altın ve diğer eşyaların iade edilmesine karar 

                                                            
182  Salname-i Vilayet-i Sivas, 15. 
183  Mehmet Âkif Aydın, “Aile”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2008), 2/196. 
184  BOA, MŞH. SŞC.d, 9, 1/1, 1/6, 2/1, 3/2, 25/1; BOA, MŞH. 

SŞC.d, 60, 3/1, 4/2, 6/3, 12/1, 15/2, 15/3, 21/1, 22/1, 
55/1, 57/1, 73/1, 73/2, 75/1, 75/2, 82/1, 88/1, 88/2, 
98/1, 100/1, 112/1, 119/1, 121/1, 127/2, 134/2. 
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verilmiştir.185 Buradan da anlaşıldığı üzere nişanın 

nikâh gibi bir bağlayıcılığı yoktur. 

Bir başka kayıtta geçen başlık ifadesi ise nikâh 
öncesi alınan bir miktar mal ve para olarak karşımıza 
çıkar. Dudu Hanım’ın babası, başlık adı altında erkek 
tarafından yirmi baş koyun, beş adet lira-yı Osmânî, 
bir baş siyah inek ve bir baş eşek aldıktan sonra 
kızının nikâhlanmasına izin vermiştir.186 Babanın, 
başlığı aldıktan sonra nikâha izin vermesi sebebiyle 
başlık mehr-i muaccel olarak değerlendirilebilirse de 
mehrin kullanımının sadece kadına ait olması ve bir 
başkasının bunu kullanım hakkının bulunmaması 
sebebiyle başlık tam olarak mehri karşılamamaktadır. 
Bu sebeple, mehir gibi görünen ancak pratikte mehri 
karşılamayan başlık, toplumsal bazı alışkanlıklarla 
uygulanagelen bir âdet kabul edilebilir. Mehir ise nikâh 
akdinin sonucu olarak kadına kocası tarafından 
ödenmesi gereken miktardır. 187 

Yukarıda işaret edilen nişan, evlilik yolunda 
atılan bir adım kabul edilirken, bir akit kabul edilen 
evlilik ise iki tarafın irade beyanı ile şahitler 
huzurunda yapılan bir sözleşmedir. Dolayısıyla bu 

sahih evliliğin meydana getirdiği birtakım sonuçlar 
vardır. Bunlar, karı kocanın birbirlerine karşı 
mesuliyetleri ve vazifeleri ile karşılıklı haklar şeklinde 
ifade edilebilir. Bu çerçevede kocanın karısına karşı 
vazifeleri mehir, nafaka, birden fazla evlenme 
durumunda adaletin temini ve iyi geçinmek, iyi 

muamele etmek şeklinde özetlenebilir.188  

                                                            
185  BOA, MŞH. SŞC.d, 9, 144/1. 
186  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 88/1-2. 
187  Mehir ve başlıkla ilgili başka örnekler ve değerlendirmeler için 

bk. M. Âkif Aydın, Osmanlı Aile Hukuku (İstanbul: Klasik, 
2017), 49-52, 91-94. 

188  Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku (İstanbul: 
Nesil Yayınları, 1996), 1/333; Ahmet Yaman, İslam Aile 
Hukuku (Konya: Yediveren Kitap, 2002), 45-52. 
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Tanzimat sonrası yapılan birtakım 
düzenlemelerle 1881 tarihli Sicill-i Nüfus 
Nizamnâmesi’nin 33. maddesine göre evlenmek isteyen 
Müslümanların mehâkim-i şerʽiyyeden, gayri 
müslimlerin ise ruhani reislerinden izinnâme 

edinmeleri ve kıyılan nikâhın sicill-i nüfus 
memurlarına haber verilmesi şartı getirilmiştir.189 
Buna göre evleneceklerin nikâhları, evliliklerinde 
hukuken bir problem olmadığını gösteren 
izinnâmelerin verilmesi neticesinde imam, kadı ve kadı 
nâibleri tarafından kıyılır.190 Bu nikâh kayıtları, 
sicillerde ve nikâh defterlerinde yer alır. Ancak 
izinnâmenin alınması, nikâhın mutlaka kıyılacağı 
anlamına gelmez. Zira evlenecek kızın rızasının esas 
alındığını gösteren çok sayıda sicil kaydı mevcuttur. 
Bu sebeple rızaya müstenid olmayan nikâhlar yine 
isteğe bağlı olarak iptal edilmiştir. Burada ele alınan 
defterlerde bu şekilde iptal edilen nikâh sayısı az 
olmakla birlikte evlenecek kızın iradesinin esas 
alınması açısından bu itirazın önemli olduğunu 
belirtmek gerekir. Meselâ Esma Hanım’ın, rızası 
dışında yapılan evliliğe itirazı bu duruma örnek 
verilebilir. Tayin edilen vekiller yoluyla Yakup ve 

Esma’nın nikâhlarının kıyıldığı iddiasına Esma 
Hanım’ın itiraz etmesi ve bu şekilde bir nikâha razı 
olmadığını açıkça ifade ederek söz konusu vekâleti 
kabul etmemesi üzerine Yakup’un vekili İsmail aslında 
bu nikâhın vuku bulmadığını itiraf etmek zorunda 
kalmıştır.191 Böylece kızın itirazı neticeyi belirlemiştir. 
Bu durum, mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli 1000 
kuruş olarak tespit edilip Abbas ile nikâh akdi yapılan 
Fatma Hanım’ın bu evliliği inkâr ederek mecliste 
bulunan Ebubekir ile evleneceğini ifade ettiği dava için 
de geçerlidir. Nitekim Abbas karısını boşamış ve mehir 

                                                            
189  Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi, 15. 
190  İzinnâme için bk. BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 55/1, 70/2, 98/1, 

104/1. 
191  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 3/1. 
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ıskat edilmiştir.192 Bu örneklerde de görüldüğü üzere 
kadının rızası ve beyanı esas alınarak dava 

sonuçlandırılmıştır. 

3.1.1. Mehir 

Sahih evliliğin neticeleri, karı kocanın 
birbirlerine karşı mesuliyet ve vazifeleri ile karşılıklı 
haklardan müteşekkildir. Bunlardan olan mehir, 
erkeğin kadına evlenirken verdiği mal veya para olarak 
tanımlanır. İslâm hukukuna göre mehir miktarı kişinin 
maddi gücüne bağlı olmalıdır. Burada esas olan 
evlilikte kolaylığın temin edilmesi için mehrin 
yükseltilmemesidir. İslâm hukuku mehirde kullanım 
hakkının kadına ait olduğunu, rızası olmadan kadın 
adına mehrin kullanımının geçersiz olduğunu beyan ve 
kabul etmiştir.193 İncelenen kayıtlarda mehrin ağırlıklı 
olarak, tecil edilen mehr-i müeccel şeklinde tayin 
edildiği, bunun da para olduğu görülmektedir.  

İncelenen defterlerde mehir miktarlarını tereke 
kayıtlarından, nikâh ve boşanma iʽlâmlarından 
çıkarmak mümkündür. Her iki sicil defterinde de 
tereke ve boşanma kayıtlarında mehr-i müeccel 37,5 
ilâ 1500 kuruş ve 1071 ilâ 31 bin akçe arasında 
değişen miktarlar olarak tespit edilmiştir. Bazı 
davalarda mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel 
miktarları eşit olarak belirtilmiştir.194 Terekelerde 
müteveffiye eş için tayin edilen mehir kayda alınarak 
mirasçılarına dağıtılmıştır.195  

                                                            
192  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 21/1. 
193  Mehir hakkında bilgi için bk. Mehmet Âkif Aydın, “Mehir”, 

Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV 
Yayınları, 2003), 28/389-391. Ayrıca mehrin hikmetleri 
hakkında bk. Ayşe Betül Algül, Hz. Peygamber Döneminde 
Mehir Uygulamaları ve Mehrin Hikmetleri (Karabük: Karabük 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019). 

194  1500 kuruş mehr-i müeccel ve 1500 kuruş mehr-i muaccel 

bk. BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 26/2. Ayrıca bk. 15/2, 15/3. 
195  BOA, MŞH. SŞC.d, 9, 40/2, 92/2, 98/2. 
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Boşanmalarda erkeğin karısına mehir dışında 
ödeyeceği iddet nafakası ise 80-100 kuruş civarında 
tespit edilmiştir. Burada verilen farklı miktarlardan da 
anlaşıldığı üzere nikâh akdi sırasında veya boşanmada 
veya terekede tespit edilen mehir miktarlarındaki 

değişkenliğin temel sebebi, kişinin mehir ödeme 
gücüdür. Burada işaret edilen mehir miktarı bir 
kadının boşandıktan sonra hayatını idame ettirmesini 
mümkün kılacak tutardır. Belirlenen ortalama nafaka 

miktarı da orta hâlli bir geçimi sağlamaktadır. 

3.1.2. Nâşizelik Hâli 

Fıkhî bir terim olarak nüşûz tabiri “kadının 
evlilik hukukuna riayet etmemesi, evlilik birliğini 
sürdürmeyi engelleyecek düzeyde geçimsizlik 
sergilemesi” mânâsındadır.196  Bu kadına nâşize denir. 
Kadının nâşize oluşu fıkıh kitaplarında “zevcine isyan 
ve muhalefet etmesi veya onu kerih görmesi” şeklinde 
tanımlanmıştır. Eğer koca, karısına bakmayıp ona eza 
ve cefa ediyorsa ya da karısını kerih görüyor, onu 
beğenmiyor ve rencide ediyorsa bu erkeğe de nâşiz 
denir.197 İncelenen defterlerdeki boşanma kayıtlarında 
nüşûz ve nâşizelik tabiri geçmemekle birlikte 

“geçimsizlik”, “evlilik hukukuna riayetsizlik” gibi 
ifadeler bu fıkhî terimi karşılamaktadır. Bu kayıtlarda 
hâkimin, evliliğin devamı ve “kadının evlilik hukukuna 
riayet göstermesi” şeklinde karar verdiği görülmektedir. 
Yani her geçimsizlik durumu boşanma ile 
neticelenmemiştir. Ayrıca kadınların mahkemede 
haklarını aradıkları ve şikâyetçi oldukları kocalarının 
da İslâm hukuku çerçevesinde nâşiz erkekler oldukları 

anlaşılmaktadır. 

Sivas Uryan-ı Müslim mahallesinde meskûn 
Mesud Efendi ile Mesture Hanım’ın evliliğini 

                                                            
196  Hacı Mehmet Günay, “Nüşûz”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2007), 33/303. 
197  Ömer Nasuhi Bilmen, Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye 

Kamusu (İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1968), 2/269. 
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mahkemeye taşıyan kişi Mesud Efendi’dir. Nikâh 
sırasında 300 kuruş mehr-i müeccel ile anlaşmış 
olmalarına rağmen198 Mesture Hanım’ın anne ve 
babasının kızlarının mehir miktarını kabul etmesine 
mâni olduklarını bildiren Mesud Efendi’nin vekili, 

Mesture Hanım’ın, babasının evine götürüldüğünü 
ayrıca kocasına itaat ve inkıyad etmediğini ileri 
sürmüştür. Vekillerin dinlenmesinin ardından verilen 
bilgilerin doğruluğu tahkik edilmiş, Mesture Hanım’ın 
evine dönerek itaat ve inkıyadda bulunmasına karar 

verilmiştir.199   

Diğer kayıt, Nisa Hanım ve Hasan Efendi’nin 
evliliğine aittir. 400 kuruş mehirle yapılan bu evlilikte 
Hasan Efendi Nisa Hanım’ı boşamış, Nisa Hanım da 
Hasan Efendi’den mehr-i müeccelini ve iddet 
nafakasını istemiştir. Ancak Hasan Efendi boşama 
iddialarını kabul etmeyerek böyle bir boşamanın 
olmadığına ısrar etmiştir. Mahkeme, Nisa Hanım’ın 
evlilik hukukuna riayet göstermesine ve bu evliliğin 

devamına karar verilmiştir.200 

Bir başka davada ise Hacı Mustafa, karısı Ayşe 
Hanım’ın bir ay süreyle kendisini dışarıya attığını, 

evlilik hukukuna riayet etmediğini, kendisine itaat ve 
inkıyadda bulunmadığını ileri sürerek karısını dava 
edip mahkemeye başvurmuştur. Ayrıca iki batman 
kıymetli pekmez, beş kıyye pekmez ekşisi, iki batman 
pirinç, iki batman peynir, bir kıyye kahve, bir kıyye 
tütün, iki batman yağ ve beş rubʽ bulgur ve bir batman 
bal, üç kıyye yağ, bir soba, bir döşek, bir yastık, bir 
minder, bir şalvar ve bir çift çorabına karısının el 
koyduğunu bildirmiştir. Ayşe Hanım ise Hacı Mustafa 
Ağa’nın kocası olduğunu ikrar ettikten sonra bahsi 
geçen eşyaların bir kısmı yiyecek olduğu için bunların 
evde yenilip içildiğini, kullanılan eşyalardan da döşek, 
yastık ve şalvarın mevcut olduğunu ifade etmiştir. 

                                                            
198 BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 15/3. 
199 BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 15/3. 
200 BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 22/1. 
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Buna göre Hacı Mustafa Ağa’nın evine dönmesine ve 
eşyaların kendisine verilmesine karar verilmiş, Ayşe 
Hanım’a da evlilik hukukuna riayet etmesi tembih 
edilmiştir.201  

3.1.3. Kocanın Gāibliği  

İncelenen kayıtlarda dikkati çeken önemli 
meselelerden birisi kocanın gāibliği durumudur. Fıkhî 
bir terim olarak gāib, “yaşadığı hâlde nerede olduğu 
bilinmeyen ve kendisinden uzun süre haber 
alınamayan kişi” mânâsına gelmektedir. Savaş ve uzun 
süren yolculukların olduğu dönemlerde gāiblik 
durumu sık karşılaşılan bir hâldir.202 19.yüzyıl sonu 
20.yüzyılın başında Osmanlı’nın girdiği harpler, siyasi 
ve iktisadî problemlerden başka sosyal bir mesele 
olarak aile hayatına ilişkin bazı değişimlere yol 

açmıştır.203 

Gāibliğin, sonuçları itibariyle fıkhî bir mesele 
olarak ele alınmasının temel sebebi, eğer bir evlilik söz 
konusu ise geride kalan kadın ve çocukların 
nafakasının temini problemi ve nikâhın devamlılığı 
konusudur. Kocanın gāib olması ile kadının bir süre 
sonra kocasının öldüğünü düşünerek yeniden 
evlenmesi204 önemli problemlere sebebiyet vermiştir. 
Böyle durumlarda daha sonra çıkıp gelen koca, 
karısının yeni durumunu ve dolayısıyla yeni nikâhı 
tanımamış, kimi davalarda da bu yeni evliliğin gāib 
koca tarafından kabul edildiği ve önceki evliliğin sona 

erdirildiği olmuştur.205  

                                                            
201  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 75/1. 
202  Beşir Gözübenli, “Mefkud”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2003), 28/353. 
203  Aydın, Osmanlı Aile Hukuku, 153. 
204  Bir başkasıyla evli olan kadının boşanmadan veya kocasının 

ölümü sonrası iddetini doldurmadan bir diğer erkekle 
evlenmesi İslâm dininin oluşturmak istediği aile ve toplum 
düzenine aykırı olması sebebiyle evlenme manilerindendir.  

205  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 4/2. 
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Yine bazı davalarda, görünenin aksine 

başkasının karısı olmak da mahkemeye intikal eden 
problemler olarak karşımıza çıkmaktadır. Mesela 
Mustafa b. Abdülkadir’in Raziye Hanım’ın karısı 
olduğunu iddia etmesi ancak Raziye Hanım’ın Hasan’ın 

karısı olduğunun ortaya çıkması ile Mustafa’nın 

iddiasından vazgeçtiği dava buna bir örnektir.206  

3.2. Boşanma 

Boşanma, bazı boşama lafızları kullanarak, 
nikâh akdi kurulan aile birliğinin sona ermesi olarak 
tanımlanır.207 Esasında boşanmanın geçerli olması için 
mahkeme tarafından kayda alınmasına gerek 
yoktur.208 Ancak mahkemeye intikal eden boşanma 
kayıtlarının sayısı -defterden deftere farklılık gösterse 
de- kadınların yeniden evlenmelerinde izinnâme 
alırken kolaylık sağlamakta ayrıca kadınların nafaka 
ve mehirlerini kayda bağlı olarak almalarını temin 
etmektedir.209 Böylece kadınlar açısından bir 
mağduriyetin önüne geçilmektedir. Muhtemelen bu 
sebeple, incelenen sicillerde mahkemeye başvurup 
mehir ve nafaka alacağını kayıt altına aldıranlar 

kadınlardır.  

İncelenen defterlerde yer alan boşanma 
iʽlâmlarında çiftlerin ayrılmasına dair herhangi bir 
sebebin belirtilmediği kayıtlar210 olduğu gibi çeşitli 
sebeplerin belirtildiği kayıtlar da vardır. Her iki 
defterde çocukların velayeti ile ilgili davalar azdır. 
Ayrıca boşanan çiftlerin bir-iki çocuğunun olduğu ya 

da çocuklarının bulunmadığı görülmüştür.  

                                                            
206  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 6/3. 
207  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 12/1, 15/2, 15/3. 
208  Ümit Güler, “XVII. Yüzyıl Kıbrıs Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı 

Kıbrısı’nda “Evliliğin Sona Ermesi””, Marmara Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi 52/52, (Haziran 2017), 64. 

209  Aydın, Osmanlı Aile Hukuku, 110. 
210  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 12/1. 
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3.2.1. Boşama Lafızları 

İslâm hukukuna göre boşamada kullanılan 
ifadeler boşanma sonucunu etkiler. Mesela sadece 
“Boşarım.” ifadesinin kullanılması ile boşanma 

meydana gelmez. Boşanma için “Boşsun, boşadım.” 
gibi açık ifadeler kullanılmalıdır. Ancak boşama 
maksadı taşıyan “kinayeli” sözler yani açıkça boşama 
ifadesi olmamakla birlikte o mânâya gelebilen 
“Babanın evine git, defol, karım değilsin.” gibi sözler 
niyete bağlı olarak boşanma neticesini verir.211 Buna 
göre sicildeki boşanma kayıtlarında kullanılan “Bana 
lüzumun yoktur.” “İyalim212 değilsin.” “Hanemden çık.” 
“Nereye istersen git.” şeklindeki ifadeler boşama niyeti 
ile söylenmiş kabul edilmiştir. Mahkemede her iki 
tarafın beyanına başvurularak, aynı zamanda 
şahitlerin görüp işittikleri de değerlendirilerek boşama 
kararı verilmiştir. Fatma Hanım ile Hafız İsmail 
Efendi’nin evliliklerine bakıldığında mahkemeye 
başvuran Fatma Hanım’ın izinnâmeye göre 700 kuruş 
mehr-i muaccel ile nikâhlandığı anlaşılmaktadır. 
Fatma Hanım, kocasında kendisine ait 300 kuruşluk 
altın alacağı olduğunu söyleyerek bu meblağın 

kendisine teslimi için kocasını dava etmiştir. Hafız 
İsmail Efendi ise Fatma Hanım’ın zevcesi olduğunu 
ancak bir buçuk sene önce “Bana lüzumun yok, iyalim 
değilsin.” diye kendisini boşadığını, Kadir gecesinde de 
“Hanemden çık.” diyerek evden kovduğunu beyan 
etmiştir. Aile fertlerinin araya girmesi ile Fatma Hanım 
on beş gün daha evinde kalsa da on beş gün sonra 
Hafız İsmail Efendi karısını tekrar boşadığını 
söylemektedir. Bu sebeple nafakasının kendisinden 
düştüğünü, iddia edilen mehr-i müecceli ise ispat 
edilmesi durumunda ödeyeceğini ifade etmiştir. Ayrıca 
söz konusu altınların karısı tarafından gönül rızası ile 
ev için harcandığını belirtmiştir. Şahitlerin dinlenmesi 
neticesinde kocanın, 350 kuruş mehr-i müecceli ve 

                                                            
211  Bilmen, Kamus, 2/184-192. 
212  Zevce anlamında kullanılır. 
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iddet nafakası için takdir edilen seksen kuruşu Fatma 
Hanım’a vermesine, ayrıca babanın bakamayacağını 
söylediği dokuz ve bir buçuk yaşındaki iki çocuğun 
anneye verilmesine karar verilmiştir. Altınlar için ayrı 

bir mahkeme yapılması kararıyla dava sona ermiştir.213 

3.2.2. Muhâlea 

İslâm hukukuna göre boşama salahiyeti kocaya 
verilmiştir. Bununla birlikte nikâh akdi esnasında 
kadının şart koşması durumunda bu yetkiye kadın da 
sahip olur.214 İslâm hukukuna göre iki tarafın vardığı 
anlaşma neticesinde evliliğin sona ermesi olan 
muhâlea ile ayrılmalarda kadınlar kadıya başvurarak 
“adem-i hüsn-i muaşeretten nâşî”215 gerekçesi ile 
boşanma talebini belirtip mehir ve iddet nafakası 
haklarından vazgeçerler.216 Sicilde yer alan muhâlea 
boşanma kaydında kadın, kadıya başvurarak boşanma 
talebinde bulunmaktadır. Bu nevi boşanmalarda 

çocukların velayetlerinin anneye geçtiği görülmektedir. 

Sicilde, boşanma talebiyle mahkemeye başvuran 
Emine Hanım’ın boşanma talebinin sebebi 
belirtilmemiştir. Emine Hanım, 500 kuruş mehr-i 
müeccelini ve çiftin tek çocuğu olan kızlarının 
velâyetini üzerine alarak kocası Mustafa’dan 
boşanmıştır.217 Bundan başka zimmî bir çiftin de 
muhâlea yoluyla boşanma kaydı defterde yer 
almaktadır.218 Bu çift, aralarında “hüsn-i zindegânî ve 
imtizaç olmadığı” iddiası ile mahkemeye başvurmuş ve 
İslâm hukuku esaslarına göre muhâlea ile boşanmıştır. 
Dolayısıyla kadın, iddet nafakası, mehir ve kendisi için 

yapılacak olan masraflardan feragat etmiştir. 

                                                            
213  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 98/1. 
214  H. İbrahim Acar, “Talâk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2003), 39/496-498. 
215  İyi geçinmenin ortadan kalkması sebebiyle 
216  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 12/1.  
217  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 12/1. 
218  BOA, MŞH. SŞC.d, 9, 101/1. 
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Erkeğin lehine olan muhâlea yani anlaşmalı 
boşanmada tek taraflı irade beyanı ile yapılan 
boşanmadaki usûller geçerli olup, mahkemenin 
tesciline ihtiyaç yoktur. Bununla birlikte kocaların 
daha sonra mehir ve iddet nafakası talebi ile 

karşılaşmamak için muhâleanın mahkeme tarafından 
kayda alınmasını veya muhâleanın mahkemede 
yapılmasını istedikleri görülmüştür.219 

3.2.3. Kocanın Bâin Talâkla Karısını 

Boşaması 

Fıkıh literatüründe bâin talâk, boşanma 
sonrasında boşanan çiftin tekrar bir araya gelmesi için 
yeniden bir nikâh akdinin gerektiği boşanmadır. 
Burada talâk sayısı bir veya iki ise yeni bir nikâhla 
evlilik devam eder ancak talâk üç defa verilmişse 
kadının bir başka erkekle evlendikten sonra boşanması 
lazımdır ki önceki kocası ile tekrar evlenebilsin. 
Dolayısıyla bâin talâk evliliği hemen sonlandıran 
boşamadır.220 Sicilde yer alan boşanma kayıtlarında 
kocaların talâk-ı selâse ile eşlerini boşadıkları 
görülmektedir. Bu tür boşanma sonrası kadınlar 

durumu mahkemeye intikal ettirmişler, mehir ve iddet 
nafakalarını talep etmişlerdir. Bir boşanma kaydında 
Ayşe Hanım 500 kuruş mehr-i müeccelini, iddet 
nafakasını ve üç yaşındaki çocuklarının nafaka ve 
kisve bahasını almak talebiyle konuyu mahkemeye 
taşımıştır. Kocanın beyanı ise mehr-i müeccelin 150 
kuruş, mehr-i muaccelin ise 150 kuruş olduğu 
yönündedir. Kocanın bu iddiasını ispatlaması istenmiş 
ancak bu konuda gereken ispatı yapamadığı için 
mahkeme, mehirle birlikte kadının 100 kuruş nafaka 
dâhil toplamda 600 kuruş almasına karar vermiştir.221 
Benzer bir dava Mevlüde Hanım için geçerlidir. 1071 

                                                            
219  Aydın, Osmanlı Aile Hukuku, 120. 
220  Bilmen, Kamus, 2/229-230. 
221  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 15/2. Benzer kayıt BOA, MŞH. SŞC.d, 

60, 22/1. 
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akçe mehr-i muaccel ve müeccel ile evli iken kocasının 
talâk-ı selâse ile boşadığı Mevlüde Hanım mehr-i 
müeccelini ve iddet nafakasını istemiştir. Kocası Eyüp 
Efendi ise karısının kendi rızası olmaksızın dört ay 
önce evden ayrıldığını, bunun üzerine on bir gün önce 

karısını boşadığını beyan ederek mehir bedelini ve 
iddet nafakası talebini reddetmiştir. Ancak karşılıklı 
yeminleşme yapılmış ve Eyüp Efendi’nin karısına 
mehr-i müeccelini ve iddet için talep ettiği nafaka olan 
100 kuruşu ödemesine karar verilmiştir.222 Bir başka 
kayıtta da kocanın söz konusu mehri fazla bulması 
sonucu yaptığı itirazda kadının beyanının esas kabul 
edildiği ve mehrin kadının istediği şekilde ödenmesine 

karar verildiği görülmektedir.223  

Buna benzer bir örnekte yine bâin talâkla 
boşanan kadının 301 kuruş miktar mehr-i müeccelin, 
nafakanın ve kendine ait olup kocası tarafından 
elinden alındığını iddia ettiği malların aynen veya baha 
olarak ödenmesini istemesi üzerine kocanın vekili, 
talâkı reddetmiş, böyle bir boşamanın olmadığını iddia 
etmiştir. Ancak hadiseyi şahitlerin kabulü ve ikrarı ile 
mehr-i müeccelin ve nafaka için takdir edilen 100 
kuruşun toplamda 401 kuruş olarak kadına 

ödenmesine ve bahsi geçen eşyaların aynısının, elde 

yoksa bahasının kadına iadesine karar verilmiştir.224 

Boşanma davasıyla alakalı bir başka kayıtta; 201 
kuruş mehr-i müeccel ve aynı miktar mehr-i muaccel 
ile evlenen bir kadın, kocasının kendisini iki aydır 
evden attığını, kendisine ait olan her biri yirmi beşer 
kuruşa muadil iki gazi altını ve bir adet sandıklı altını 
ve bir onluk altını zapt ettiğini, nafakasını da temin 
etmediğini şikâyetle mahkemeye başvurmuştur. Koca 
ise cevabında, 201 kuruş mehr-i müeccel tayini ile 
evlendiklerini ancak karısını 4 ay önce talâk-ı selâse ile 
boşadığını söylemiştir. Mahkeme kadına mehir ve 

                                                            
222  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 55/1.  
223  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 57/1. 
224  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 119/1. 
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takdir edilen 100 kuruş bedelle nafakanın toplam 315 

kuruş olarak ödenmesine karar vermiştir.225 

Sicilde şartlı boşamaya da örnek vardır. Bu 
şekilde boşamada şart edatı ile “Şununla görüşürsen 
boşsun.” “Falanın evine gidersen boşsun.” gibi ifadeler 
kullanılır. Eğer boşama bu niyetle yapılmışsa geçerli 
kabul edilmiştir.226 Bu duruma Ayşe Hanım ile Hafız 
Kasım Efendi’nin boşanma davası örnek gösterilebilir. 
Hafız Kasım Efendi Ayşe Hanım’a “Falan akrabanı 
görürsen üç talak ile boş ol.” dedikten on beş gün 
sonra “Senin bana lüzumun yoktur. Çık hanemden, 
nereye istersen git.” demiştir. Bunun üzerine Ayşe 
Hanım babasının evine gitmiş, şartlı talâkın verildiği 
akrabasını evde görmüş ve ev halkına evinden atıldığı 
için geldiğini ancak bu akrabayı görünce kocasının boş 
olma şartı verdiği için an itibariyle boş olduğunu 
söylemiştir. Akrabaların hadisenin üzerine gitmeleri 
neticesinde Hafız Kasım Efendi’nin boşama niyeti ile 
bu şartı söylediği anlaşılmıştır. Buna göre mehr-i 
müeccel 500 kuruş ve iddet nafaka bedelinin koca 

tarafından ödenmesi karara bağlanmıştır.227  

3.2.4. Kadının Evi Terk Etmesi 

Sicilde yer alan bazı boşanma kayıtlarına göre 
kadının evini terk ederek babasının evine gitmesi 
erkeğin boşama sebepleri arasında görünmektedir. 
Evini terk etmek, evlilik hukukuna riayet etmemek 
(hukuk-ı zevcine riayet) ve kocaya “itaat ve inkıyad 
etmemiş” olmakla ifade edilmiştir. Dolayısıyla fâil 
nâşize kadın olarak görülmüştür. Yukarıdaki bazı 
davalarda nâşize kadının nasihat ile evine tekrar 
dönmesinin sağlandığına işaret edilmişti. Ancak şimdi 
verilecek kayıtlarda kadının nâşize hâli sebebiyle 
boşanmanın vuku bulduğu görülmektedir. Bu 
durumda kadın mehr-i müeccelini, iddet nafakasını ve 

                                                            
225 BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 100/1. 
226 Bilmen, Kamus, 2/232-242. 
227 BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 121/1. 
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kendisine ait eşyalarını almıştır.228 Mesela nâşize hâli 
sebebiyle boşanan Fatma Hanım’ın 300 kuruş mehrini, 
iddet nafaka bedelini ve bunlara ilaveten bir adet 
cicim, bir kat yatak, bir adet tahta sandık, bir adet 
döşek, bir adet yastık ve yorganı almıştır.229 Benzer 

kayıtlarda da mehirle beraber kadına ait olan eşyaların 
(altın vb.) ödenmesi yönünde kararların çıktığı 
görülmüştür.230   

3.3.Tereke Kayıtlarında Ev ve Aile 

Tereke kelimesi, lügat mânâsı geride kalan olan 
muhallef(ât) tabiri ile aynı anlama gelir. Buna göre 
vefat eden bir kimsenin ardında bırakmış olduğu 
menkul veya gayrimenkul para, mal ve eşyaların 
hepsine tereke adı verilir.231 Bu malların tespit ve 
vârislere taksiminin kayda geçirilmesi askerî zümre 
mensupları için bir mecburiyet iken halktan bazı 
kimselerin tereke taksimleri, aile üyelerinin aralarında 
çıkan kimi anlaşmazlıklar sebebiyle sicillere 
kaydedilmiştir. Söz konusu mal paylaşımı, ölen kişinin 
teçhiz ve tekfin masrafları ile borçları ödendikten sonra 
yapılır.  

Sicillerde yer alan tereke kayıtlarında giyim-
kuşam, beslenme alışkanlıkları, ev eşyaları ve aile 
hayatına dair kıymetli bilgiler bulunmaktadır. Bu 
kayıtlardan dönemin sosyal ve iktisâdî hayatına dair 
bilgiler elde edilerek yorumlanabilir.232 Bu defterlerde 
dikkati çeken önemli bir ayrıntı İslâm hukukunda var 
olan mal ayrılığı prensibinin karı koca arasında 
                                                            
228  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 73/2, 82/1. 
229  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 82/1. 
230  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 134/2; BOA, MŞH. SŞC.d, 9, 76/2. 
231  Bk. Tahsin Özcan, “Muhallefât”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2020), 30/405-406. 
232  Bu tür bir çalışma için bk. Nuri Köstüklü, “Osmanlı Sosyal ve 

İktisadi Tarih Araştırmalarında Tereke Defterlerinin Yeri ve 
Önemi (Muğla Örneğinde)”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Dergisi Prof. Dr. Reşat Genç Özel Sayı-II 29 (Temmuz 
2009), 872-896. 
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uygulanmasıdır. Buna göre vefat eden kadın veya 

erkeğin malı kendisine ait olarak kaydedilir.  

Terekelere göre kıyafetlerde pamuklu ve yünlü 
giyecekler tercih edilmiştir. Kadınların ziynet 
eşyalarından olan altın ve gümüş takılarla, inci, 
zümrüt, elmas gibi değerli mücevherler daha çok 
zengin terekelerinde çıkmıştır. Altın ve gümüş takılar 
ve bazı gümüş eşyaların da olması Sivas’ta gümüş 
işçiliğinin önemli olduğuna işaret etmektedir. Nitekim 
Şemseddin Sâmi Sivas’ta kuyumculuğun ileri düzeyde 
olduğunu, gümüşten de sigaralık ve tütün kutusu gibi 
eşyaların yapıldığını söylemektedir.233 Ev eşyaları ise 
sade olup genel kullanıma uygun şekildedir. 60 
numaralı sicilde sadece bir terekede yemek 
masasının234 geçmesi Tanzimat sonrası süreçte ortaya 
çıkan Batılı tarz mefruşatın henüz yaygınlık 
kazanmadığını göstermektedir. Mutfak eşyalarında ise 
bakır ağırlıktadır. Kilim, seccade ve halı gibi sergi 
eşyalarında Sivas, Zile, Erzurum, Kars ve Acem işinin 
çokluğu dikkati çekmektedir.235 Buradaki kayıtlar 
Şemseddin Sâmi’nin verdiği bilgiler ile mutabıktır. 
Şemseddin Sâmi, Sivas vilâyetinde sınainin ileri 
olduğunu, fabrika olmasa da evlerde erkekler ve 

kadınlar tarafından el ve destgâh ile hayli işler 
yapıldığını söyler. Mesela “Sivas’ın merkezinde ve 
civarlarında güzel kilimler ve çok sayıda çorap yapılır. 
Öyle ki senevî 500 bin çift çorap çıkar. Ayrıca İran ve 
Horasan halıları da taklit edilerek dokunur. Bunun 
dışında Sivas’ta bıçak, diğer kesici aletler ve cerrahi 
aletler dahi yapılmaktadır.”236 derken, Sivas’ta 
üretimin çeşitliliğine dikkati çeker. 

                                                            
233  Şemseddin Sâmi, Kamûs, 4/2797. 
234  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 108/1. 
235  Örnek bir tereke için bk. BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 108/1, 109, 

110. 
236  Şemseddin Sâmi, Kamûs, 4/2797. 



 

88 Tuğba Aydeniz 

 
Yiyeceklerde ise tahıl ağırlıktadır. Bölgenin 

mevsimine bağlı olarak ısıtıcı özelliğe sahip pekmez, 

üzüm, bal kayıtlarda çokça geçmektedir.  

Terekelerde diğer eşyalara göre az ve nadir yer 
alan eşya kitaptır. İncelenen terekelerin beş tanesinde 
kitap kaydı mevcuttur. Bunlardan birisi olan Ermenice 
20 cilt kitap bir gayri müslime aittir. Kitabın mahiyeti 
hakkında bilgi yoktur.237 Diğer dört terekede ise 
mushaf-ı şerif, Enʿâm-ı Şerif, Arapça sarf kitabı, mantık 
risaleleri, bir cilt Fetavâ-yı Ali Efendi, 11 cilt Arapça 

Farsça fıkıh kitabı mevcuttur.238 

Vefat eden kimsenin geride kalan ev, arsa veya 
dükkânı da tereke listesinde yer aldığı için terekeler 
gayrimenkuller hakkında bilgi edinmemize de imkân 
verir. Evlerin genellikle tek katlı, avlulu, evin mutfağını 
idare edecek kadar ekim alanına sahip bir bahçesinin 
bulunduğu, çoğu evde samanlık ve odunluğun yer 
aldığı görülmektedir.239 Fevkanîsi yani ikinci katı olan 
evler konak tabir edilmiş ve kişilerin adıyla 
anılmıştır.240 Bu evlerde de avlu ve ev müştemilatına 
ait olan diğer unsurlar mevcuttur. Evlerin avlusunda 
bir ya da birden fazla lüleli akarsuyun olduğu 

kayıtlarda yer almaktadır. Ayrıca bahçede meyveli-
meyvesiz ağaçlar da vardır. Tereke kayıtlarında yer 
alan hayvanlar büyükbaş ağırlıklıdır. Bundan başka 
yük taşıma ve eşya naklinde kullanılan eşek, at, katır 

gibi hayvanlar her evde vardır.241  

İncelenen kayıtlar çerçevesinde Sivas’ta bu 
dönem halkın genel itibariyle orta hâlli bir yaşantıya 
sahip olduğu aynı zamanda her ailenin kendine ait bir 
evinin olduğu söylenebilir. Evlerin geniş aileyi 

                                                            
237  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 7/3. 
238  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 74/1, 80/1, 108/1, 116/1. 
239  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 1/2, 23/2, 25/2, 45/1, 56/1, 62/2. 
240  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 92/2, 108/1, 109, 110. 
241  Bazı örnekler için bk. BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 13/2, 30/1, 

69/2, 92/2, 108/1, 116/1. 
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barındıracak bir fiziki yapıya sahip olmadığı 
anlaşılmaktadır. Kayıtlarda Sivas’ta Tanzimat 
öncesinde ve sonrasında tek kadınla evliliğin yaygın 
olduğu, birden çok kadınla (iki veya üç eş) evlilik 
kaydının ise üç kayıtta yer aldığı görülmüştür.242 Çok 

eşli erkeklerin toplumsal statüleri veya meşgul 
oldukları işlerine dair bir bilgiye yer verilmemiş ancak 
tereke kayıtlarından zengin kimseler olduğu 
anlaşılmaktadır. Genel itibariyle anne-baba dışında 
ortalama üç çocuğun olduğu küçük aile yapısı dikkati 
çekmektedir. Bu durum, gayri müslim tebaa için de 
geçerlidir.  

İncelenen sicil terekelerinin çoğunda Mısır zer-i 
mahbûb, fındık rubʽiyesi, İslâmbol rubʽiyesi, Macar 
altını, Yaldız altını aralarında fiyat farkları olan farklı 

ayar ve farklı isimde paralar mevcuttur.  

4. Müslim-Gayri Müslim İlişkileri 

Evlerin fizikî yapısı ve işlevi ile terekelerden 
çıkan eşyaların kullanımlarına bakıldığında gayri 
müslim ile müslim evleri arasında belirgin bir farkın 
olmadığı görülür. Bu durum, halkın farklı inançlara 
sahip olsa da birlikte yaşamayı benimsemesi şeklinde 
yorumlanabilir. Buna bağlı olarak birbirleri ile olan 
alışverişleri ve sosyal ilişkilerinin de canlı olduğu 
düşünülebilir. Nitekim ev, arsa, tarla gibi gayrimenkul 
alım-satımları, borç-alacak münasebetleri bu karşılıklı 
alışverişin varlığını ortaya koymaktadır denilebilir. 

Bu dönem var olan mahalle isimlerine 
bakıldığında bazılarında zımmî veya müslim kelimeleri 
geçse de gayri müslim nüfusun belli bir yerde iskân 
olunmadığı görülmektedir. Esasında sicil kayıtlarında 

                                                            
242  BOA, MŞH. SŞC.d, 9, 40/2 (Bu kayıtta vefat eden iki kadın 

için de mehir miktarı yazılmıştır. Hayatta olan iki eşin mehir 
miktarları ise eşit değildir.), 92/2 (Bu kayıtta vefat eden iki 
kadın ve hayatta olan tek eş için eşit mehir tespit edilmiştir.), 
98/2 (Bu kayıtta vefat eden kadın ile hayatta olan eş için eşit 
mehir tayin edilmiştir.); 60, 92/2, 108/1. 
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“tebaa-i devlet-i aliyyeden” şeklinde geçen millet 
isimleri Ermeni ve Rum olarak belirtilmiştir.243 Mezhep 
bilgisinin bazı kayıtlarda yazıldığı görülmektedir: 
“Katolik milletinden” gibi.244 Dolayısıyla bazı mahalle 
isimlerinde geçen inanca dair atıflar o dinin 

mensuplarının tümüyle ayrı birer kompartıman 
hâlinde iskân edildiği şeklinde anlaşılmamalıdır. 
Bilakis mahalleler arasında bir geçirgenliğin olduğu 

değerlendirilmelidir. 

İncelenen tarihlerde müslim-gayri müslim 
evliliğine dair bir kayda tesadüf edilmemiştir. Gayri 
müslimlerin nişan bozma, boşanma, tereke taksimi 
gibi hususlarda şerʽiyye mahkemelerine başvurdukları, 
miras hususunda Müslümanlar gibi muamele 
gördükleri tespit edilmiştir. Bu kayıtlar, gayri 
müslimlerin de Osmanlı tebaası olarak bilhassa kendi 
aralarındaki hak arayışlarında mahkemeye olan 
güvenlerini ortaya koymaktadır.245  

Tereke kayıtları, boşanma ve diğer davalarda 
şahitlerin mahalle imamları, muhtar ve ihtiyar meclisi 
âzâlarından oluştuğu, gayri müslimlerin şahitlik 
yapmadığı, kadınların da şühûdü’l-hâl içinde 

bulunmadığı görülmektedir.246 

 

 

                                                            
243  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 5/2, 6/1, 7/3, 12/2, 13/2, 54/2. 
244  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 54/1. Sivas’ın 2399 numaralı nüfus 

defteri üzerinden Sivas mahalleleri ve müslim-gayri müslim 
nüfus üzerine bir çalışma için bk. Salih Şahin, Mekân ve 
İnsanıyla Sivas (Sivas: Buruciye Yayınları, 2013). 

245  Bu konu hakkında detaylı bilgi için bk. Aydeniz, Sivas’ın İki 
Yılı, 70-73. Benzer bir tespit için bk. Ümit Güler, Osmanlı’da 
Suç ve Ceza (Kıbrıs Örneği), (Ankara: Fecr Yayınları, 2019), 
344. 

246  Bazı örnekler için bk. BOA, MŞH. SŞC.d, 9, 25/1, 76/2, 
101/1-2; 60, 12/1, 15/2, 22/1, 55//1, 57/1, 100/1, 119/1, 
121/1, 134/2. 
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Sonuç 

19. yüzyılda Sivas’a ait iki şerʽiyye sicili merkeze 
alınarak Osmanlı sosyal hayatının önemli bir parçası 
olan ailenin değişim sürecini Sivas üzerinden tespit 

etmeye gayret eden bu çalışma, bazı değerlendirmeler 

yapabilmeye imkân vermiştir.  

Osmanlı toplumunda cemiyetin temelini 
oluşturan ailenin kurulabilmesi, kadın ve erkek 
arasındaki beraberliğin nikâh ile meşru kılınması 
sonucu mümkündür. Bu itibarla evlilik kurumunun 
önemli kabul edildiği görülmüştür. Evlilik dışı bir 
münasebet kayıtlarda yer almamıştır. Başlık parası ile 
ilgili tek kaydın oluşu, bu uygulamanın yaygın 
olmadığını göstermektedir. Sivas’ta çok eşlilik kaydının 
dönem itibariyle az olduğu söylenebilir. Çok eşliliğin, 
gelir düzeyi yüksek olan kişilerin terekelerinden yola 
çıkılarak üç kişide tespit edildiği, bunların eş sayısının 
da iki veya üç olduğu ifade edilebilir. İncelenen 
defterlerde gayri müslim kadın ile evli Müslüman erkek 

kaydına rastlanmamıştır.  

Tanzimat öncesinde ve sonrasında Sivas’ta evlilik 
sürecinde kadınların rızasının alındığı, istenmeyen 
evlilikler için kadınların haklarını mahkemede 
kullandıkları tespit edilmiştir. Boşanma ve nikâh 
işlemleri için her iki tarafın vekil tayin etmeyi tercih 
ettiği görülmüştür. Vekil tayin edilen kimseler öncelikli 
olarak erkek kardeşler ve akrabalar daha sonra 
mahalle eşrafı, ahbaplardır. Nikâh meclisinde bulunan 
şahitler (şühûdü’l-hâl) mahalle imamı, muhtar, ihtiyar 
meclisi üyelerinden ve eşraf ve esnaf ileri gelenlerinden 
müteşekkildir. Şahitler içinde kadın yoktur.  

Boşanma davaları ve terekelerde yer alan 
kayıtlara göre mehir bedeli, farklı miktarlarda para 
olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen miktar, kişinin 
maddi gücü nispetinde, genele teşmil edildiğinde ise 
ortalama içindedir. Mehirler kuruş ve akçe cinsinden 
ödenmiştir. Kadın açısından boşanma sonrası bir 
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güvence olan mehrin devlet nezdinde takibine ihtiyaç 
duyulduğu görülmektedir. Bu da kadınların 
mehirlerini eksik alma veya hiç alamama durumunda 
kadı karşısında haklarını aramalarından 

anlaşılmaktadır.  

Tanzimat sonrası süreçte nikâh akitlerinin yerine 
getirilmesinde mahkemeler vazifeli olmuştur. Bununla 
birlikte incelenen sicillerde kayda girmemiş nikâhların 
olduğu düşünülebilir. Bu tür nikâhlarda “sözlü rıza ile 
cemaat nezdinde meşruiyet sağlanmış”247 olduğu kabul 

edilir. 

İncelenen dönem kayıtlarında boşanmalarda 
kadının nâşize oluşunun ayrılma için genellikle 
gerekçe teşkil ettiği görülmüştür. Bu duruma istinaden 
kocanın boşama yetkisini geçimsizlik ve kendisine 
itaatsizlik ifadeleri üzerinden sorumsuzca kullandığı 
söylenebilir. Zira defterde yer alan ifadeler üzerinden 
bakılınca boşanmaya sebep teşkil edecek hâllerin 
kadın üzerinden ifadelendirilmesinin muğlak kaldığı 
görülmektedir. Bununla birlikte aile içi şiddetle ilgili 
bir kayıt tespit edilmemiştir. Kadınlar ise boşanma 
haklarını muhâlea ile mahkemeye taşımışlardır. 

Kadınların boşanma taleplerinde ailede güzel geçim 
imkânının kalmamış olması yani erkeğin nâşizeliği 

dikkati çekmektedir.  

Terekelerde yer alan borç-alacak kayıtlarının 
esnaf ve akraba, eş dost arasında olduğu 
görülmektedir. Mahkeme kayıtlarına göre 
Müslümanlarla gayri müslimler arasındaki borç alacak 
münasebetlerinde bazı anlaşmazlıklar olmuş bunlar da 
mahkemeye intikal ettirilmiştir. Dolayısıyla farklı 
inançlara sahip iki nüfusun günlük hayatlarında 
birbirleri ile olan münasebetlerinde dinin ayırıcı bir 

tesirinin olmadığı söylenebilir.  

                                                            
247  İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile (İstanbul: Pan 

Yayıncılık, 2000), 67. 
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Tereke kayıtlarında ev eşyaları içinde yemek 
masasının bir kayıtta geçmesi Avrupaî ev mefruşatının 
henüz çok tesirli olmadığına işaret kabul edilebilir. 
Bunlardan başka terekelerde sanayi ürünlerinin 
kullanıldığını gösteren dikiş makinesi, döküm soba gibi 

eşyalara da tesadüf edilmemiştir.248 

Mutfak kap-kacakları ise her evde bakır 
ağırlıklıdır. Değerli porselen, billur ve fağfur fincan, 
bardak, sim zarf-fincan terekelerde çok nadir çıkmıştır. 
Bu da halkın gelir düzeyinin genele teşmil ile yüksek 
olmadığını gösterir. Yine aynı şekilde evinde büyük 
veya küçük ayna, kordonlu veya kordonsuz saat, fildişi 
tesbih vb. eşya bulunan tereke azdır249 ve bunlar daha 
çok konak terekelerindedir. Bu terekelerin yüksek 
gelirli, eşraftan kimselere ait olduğu tahmin edilebilir 
ancak tereke kayıtlarında yaptıkları işe dair bir bilgi 

yoktur.  

Bu değerlendirmelere göre Sivas’ta ailenin 
geleneksel yapıyı koruduğu ve Tanzimat’ın etkilerinin 
Sivas’ta sosyal hayatta henüz derinlemesine 

hissedilmediğini söylemek mümkündür. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
248  Bu örnekler için bk. Mehmet İpçioğlu, Konya Şer’iyye 

Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi (Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 
2001), 85. 

249  BOA, MŞH. SŞC.d, 60, 7/3, 61/2, 116/1,  



 

94 Tuğba Aydeniz 

 
Kaynakça 

Acar, H. İbrahim. “Talâk”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi. 39/496-500. 

Açıkel, Ali. “Rum Eyaleti”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi. 35/225-226. 

Algül, Ayşe Betül. Hz. Peygamber Döneminde Mehir Uygulamaları 
ve Mehrin Hikmetleri. Karabük: Karabük Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019. 

Aydeniz, Tuğba. Tanzimat Öncesi Süreçte Anadolu’da Şehir Hayatı: 
Sivas’ın İki Yılı (1237-1239/1821-1823). Ankara: Sonçağ 
Akademi Yayınları, 2021. 

Aydın, Mehmet Akif. “Osmanlılarda Aile Hukukunun Tarihî 
Tekamülü”. Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi. 
3 Cilt. Ankara: Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu, 1992. 

Aydın, Mehmet Âkif. “Aile”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi. 2/196-200. 

Aydın, Mehmet Âkif. “Mehir”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi. 28/389-391.  

Aydın, M. Âkif. Osmanlı Aile Hukuku. İstanbul: Klasik, 2017. 

Bilmen, Ömer Nasuhi. Hukukı İslâmiyye ve Istılahatı Fıkhiyye 
Kamusu. 8 Cilt. İstanbul: Bilmen Yayınevi, 1968. 

Demirel, Ömer. II. Mahmud Döneminde Sivas’ta Esnaf Teşkilâtı ve 
Üretim-Tüketim İlişkileri. Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 1989. 

Demirel, Ömer. Osmanlı Vakıf-Şehir İlişkisine Bir Örnek: Sivas 
Şehir Hayatında Vakıfların Rolü. Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 2000. 

Emecen, Feridun M. “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Osmanlı Tahrir 
Defterleri”. Tarih ve Sosyoloji Semineri 28-29 Mayıs 1990 
Bildiriler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Basımevi, 1991, 143-156. 

Gedikli, Fethi. “Şerʽiye Sicillerinin Hukuk Tarihi Açısından Önemi 
ve Sicillere Dayalı Araştırmalar”. Dünden Bugüne Osmanlı 
Araştırmaları Tespitler-Problemler-Teklifler. ed. Ali Akyıldız 
vd. İstanbul: İSAM Yayınları, 2007, 73-96. 

Gözübenli, Beşir. “Mefkud”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi. 28/353-356. 

Güler, Ümit. Osmanlı’da Suç ve Ceza (Kıbrıs Örneği). Ankara: Fecr 
Yayınları, 2019. 



 

95 19. Yüzyılda Sivas’ta Sosyal Hayatın Bir Parçası Olarak Aile: Şerʽiyye Sicilleri… 

Güler, Ümit. “XVII. Yüzyıl Kıbrıs Kadı Sicilleri Işığında Osmanlı 
Kıbrısı’nda “Evliliğin Sona Ermesi””. Marmara Üniversitesi 
İlâhiyat Fakültesi Dergisi 52/52. (Haziran 2017), 61-93. 

Günay, Hacı Mehmet. “Nüşûz”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi. 33/303-304. 

İpçioğlu, Mehmet. Konya Şerʿiyye Sicillerine Göre Osmanlı Ailesi. 
Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2001. 

İpşirli, Mehmet. “Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”. 
Tarih ve Sosyoloji Semineri: Bildiriler, 28-29 Mayıs 1990. 
İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1991, 
157-162. 

Karaman, Hayreddin. Mukayeseli İslâm Hukuku. İstanbul: Nesil 
Yayınları, 1996. 

Kaya, Ülkü. 60 Numaralı Sivas Şer’iye Sicili (H.1312-1314/M.1895-
1897) Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi. Kayseri: Erciyes 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004. 

Köstüklü, Nuri. “Osmanlı Sosyal ve İktisadi Tarih 
Araştırmalarında Tereke Defterlerinin Yeri ve Önemi 
(Muğla Örneğinde)”. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 
Dergisi Prof. Dr. Reşat Genç Özel Sayı-II. 29 (Temmuz 
2009), 872-896. 

Mutlu, N. Yücel. Sivas’ta Dâru’r-Râha Vakfı ve Abdiağa Konağı 
(M.1321’den başlayıp M. 2001’e uzanan bir sosyal tarih 
incelemesi). Ankara: Önder Matbaacılık, 2009. 

Ortaylı, İlber. Osmanlı Toplumunda Aile. İstanbul: Pan Yayıncılık, 
2000. 

Ortaylı, İlber. Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti’nde 
Kadı. İstanbul: Kronik Kitap, 2020. 

Özcan, Tahsin. “Muhallefât”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi. 30/405-406. 

Öztürk, Necdet. Saray Penceresinden 14-15. Yüzyıl Osmanlı Sosyal 
Hayatı. İstanbul: Yitik Hazine Yayınları, 2011. 

Salname-i Vilayet-i Sivas H. 1288/1289/1292/1293/1298. yay. 
haz. Ebubekir Sıddık Yücel. Sivas: Buruciye Yayınları, 
2011. 

Savaş, Saim. Bir Tekkenin Dinî ve Sosyal Tarihi Sivas Ali Baba 
Zaviyesi. İstanbul: Dergah Yayınları, 1992.  

Sicill-i Nüfus Nizamnâmesi. Dersaadet: İkdam Matbaası, 1319. 



 

96 Tuğba Aydeniz 

 
Sivas Şerʿiyye Sicil Defteri (1224-1227). Başbakanlık Osmanlı 

Arşivi, No. 9. 

Sivas Şerʿiyye Sicil Defteri (1312-1314). Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi, No. 60. 

Sofyalı Ali Çavuş. Sofyalı Ali Çavuş Kanunnâmesi. haz. Midhat 
Sertoğlu. İstanbul: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Yayınları, 1992. 

Sönmez, Serpil. Osmanlı Klasik Çağında Sivas. İstanbul: Kitabevi, 
2011.  

Sönmez, Serpil. Tanzimat’a Giden Yolda Bir Osmanlı Şehri Sivas 
(1777-1839). İstanbul: Kitabevi, 2017. 

Şahin, Salih. Mekân ve İnsanıyla Sivas. Sivas: Buruciye Yayınları, 
2013. 

Şahingöz, Fatih. 9 Numaralı Şer’iye Sicili’ne Göre Sivas. Tokat: 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, 2010. 

Şemseddin Sâmi. Kamûsü’l-aʿlâm. 6 Cilt. İstanbul: Mihran 
Matbaası, 1894. 

Uğur, Yunus. “Şerʿiyye Sicilleri”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi. 39/8-11. 

Yaman, Ahmet. İslam Aile Hukuku. Konya: Yediveren Kitap, 2002. 

Yücel, Ebubekir Sıddık. Sivas’ın 15 Yılı: 1787-1802 tarihli Şer’iyye 
Sicillerine Göre. yer yok: Asitan Kitap, 2018. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSMANLI’NIN YIKILIŞ SÜRECİNDE 

KÖY DÜĞÜNLERİ 

 

 

 

 

Prof. Dr. Mefail Hızlı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi 

Anabilim Dalı, (mefailhizli@uludag.edu.tr) 

IV. BÖLÜM 
 



 

98 Osmanlı’nın Yıkılış Sürecinde Köy Düğünleri 

 
Giriş 

İnsanlık tarihinin günlük hayatına yansıyan, 

daha çok sevinci ve eğlenceyi barındıran faaliyetler 

arasında düğünlerin önemli yer tuttuğu şüphesizdir. 

Gelenekleri oldukça güçlü, örf ve âdetlerine sımsıkı 

bağlı bir millet olan Osmanlıların, yüzyıllar içinde 

şekillenen bu kültürel birikimin gündelik hayata en iyi 

ve en yoğun yansıttığı törenlerden biri evlenme 

düğünleridir. Mevcut kaynaklar -bununla üretilmiş 

eserler kastedilmektedir- göz önünde 

bulundurulduğunda konu hakkındaki bilgilerin sınırlı 

olduğu ifade edilmelidir. Bundan dolayı Osmanlı 

tarihinin temel kaynakları sayılan arşiv belgelerinden 

yola çıkarak evlenme merasimlerine yönelik toplumda 

oluşan sıkıntıların bertaraf edilmesi amacıyla devletin 

ne tür müdahalelerde bulunduğuna ilişkin bilgiler 

aktarmak ve özellikle Osmanlı’nın son döneminde bu 

konuda yapılan bir düzenleme hakkında 

değerlendirmeler yoğunlaşmak istiyoruz. Özellikle 

Osmanlı’nın son düğün düzenlemesinin sosyo-

ekonomik ve kültürel açılardan pek çok yoruma da 

açık olduğu anlaşılmaktadır. Önce konuya hazırlayıcı 

bazı bilgilerin aktarılmasında fayda mülahaza 

olunmaktadır.  

Evlenmeyle özdeşleşen düğünler her toplumda 

değişik örf ve âdetlerle yaşatılmıştır. Osmanlı 

toplumunda da düğünler yüzyıllar boyunca İslâm 

dininden ve geleneklerinden beslenmek suretiyle 

şekillenmiştir. Osmanlı coğrafyasında şehir 

merkezlerinde ve kırsal kesimde gerçekleşen evlenme 

düğünlerinin -büyük ölçüde benzerlikler taşısa da- 

birbirlerinden farklılaşan yönleri de bulunmaktaydı.  
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Osmanlı’nın son dönemlerinde yaşanan sosyo-

ekonomik sıkıntılar, devleti yönetenler tarafından bazı 

tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmıştı. Bu bağlamda 

evlenme düğünlerinin toplumda daha büyük sorunlara 

yol açmasının önüne geçebilmek adına bir vilâyet 

valisinin aldığı tedbirleri bu makalede paylaşmak 

istiyoruz. Osmanlı’nın yıkılış sürecinde, evlenecek 

çiftlerin önlerini açabilmek ve her iki taraftaki ailelerin 

bellerini kıran düğün yüklerini hafifletebilmek, 

dolayısıyla toplumda evlenme düğünlerinden 

doğabilecek sıkıntıları büyük ölçüde hafifletebilmek 

amacıyla yeni bir düzenlemenin uygulamaya 

konulduğunu öğreniyoruz.  

1. Osmanlı Düğünleri 

Yapılan inceleme ve araştırmalarda Osmanlı 

sünnet ya da evlenme düğünleri konusunun, 

İstanbul’da saray merkezli ve neredeyse sadece 

hanedan üyelerinin gerçekleştirdikleri cemiyetler 

olarak ele alındığı anlaşılmaktadır.250 Bu hususta 

                                                            
250 “Sûr-ı Hümayun” da denilen Osmanlı saray düğünlerinin nasıl 

gerçekleştirildiğine dair bilgi için bk. Abdülaziz Bey, Osmanlı 
Âdet, Merasim ve Tabirleri, haz. Kazım Arısan, Duygu A. 
Günay (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2002), 106-134. 
Ayrıca akademik olarak yapılan diğer araştırmaların bir 
bölümü için bk. Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik 
Yaşam: Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, çev. Elif Kılıç (İstanbul: 
Tarih Vakfı Yayınları, 2005), 185 vd.; Nurhan Atasoy, 
Surname-i Hümayun: Düğün Kitabı (İstanbul: Koçbank 
Yayınları, 1997); Mehmet Arslan, Osmanlı Saray Düğünleri ve 
Şenlikleri 8 Cilt (İstanbul: Çamlıca Basım Yayın, 2008-2012); 
Mehmet Arslan, Türk Edebiyatında Manzum Surnameler 
(Osmanlı Saray Düğünleri ve Şenlikleri) (Ankara: Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 1999); Hatice Aynur, 
Sultan II. Mahmud’un Kızı Saliha Sultan ile Tophane Müşiri 
Halil Rıfat Paşa’nın Düğün Törenini Anlatan Surnameler 
(İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
1988); Hatice Aynur, “Saliha Sultan’ın Düğün Töreni ve 
Şenlikler”, Tarih ve Toplum 11/61 (1989): 31-39.  
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Osmanlı tarihinde birçok örnek olmakla birlikte yıkılış 

sürecinde II. Abdülhamid’in kızlarından Naile Sultan’ın 

düğünü için yapılan masrafların cidden büyük 

boyutlara ulaştığı görülmektedir. 1904’te gerçekleşen 

Naile Sultan’ın düğünü ve çeyiz harcamalarının 

dökümünün gösterildiği bir araştırmada toplam 

masrafın iki milyon dört yüz seksen bin seksen dört 

kuruşa ulaştığı öğrenilmektedir.251 

Hanedan ve devlet adamları gibi seçkinlerin 

düğünleri dışında halkın, özellikle taşra denilen ve 

Osmanlı coğrafyasının hemen her köşesinde hayatın 

vazgeçilmez merasimlerinden biri olan düğünlerin nasıl 

gerçekleştirildiği, bu merasimlerin öncesi ve 

gerçekleşmesi sırasında ne tür problemler yaşandığı, 

halkın ekonomik ve sosyal durumunun bu cemiyetlere 

nasıl yansıdığı ve zaman içinde düğün cemiyetlerinin 

toplumda nasıl bir dönüşüm geçirdiğine dair bilgilere 

maalesef yeterince ulaşılamamaktadır. 

Osmanlı taşrasında düğünlerin nasıl 

gerçekleştirildiklerine dair bilgilerin en güvenilir 

olanına, günlük mahkeme kayıtlarının kadılar 

gözetiminde tutulduğu mahkeme/şer‘iye/kadı 

sicillerinde rastlamak mümkündür. Bu konuda 

Osmanlı taşrasının en önemli kenti ve devletin ilk 

payitahtı Bursa hakkında mahkeme sicillerini eksene 

alarak gerçekten çok değerli bir çalışmaya imza atan 

ünlü arşiv uzmanı Kâmil Kepecioğlu’nun ilginç 

tespitlerinin yer aldığı eser oldukça önemlidir. 

                                                            
251 Nigar Ayyıldız, II. Abdülhamid Dönemi Saray Merasimleri, 

(İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2008), 132. 
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2. Kepecioğlu’na Göre Bursa’daki Düğünler 

Kepecioğlu, “Bursa Kütüğü”252 adlı ansiklopedik 

eserinin “Düğün” maddesinde Osmanlı tarihi boyunca 

Bursa’da gerçekleştirilen meşhur düğünler bağlamında 

I. Murad’ın oğullarının sünnet cemiyetine, Yıldırım 

Bayezid ile Devlet Hatun’un evlenme merasimine yer 

vermiş ve değişik dönemlerde düğünlerle ilgili bazı 

belgelerde yer alan şu bilgileri paylaşmıştır:  

1360’ta Murad-ı Hudâvendigâr, Sırpsındığı 

savaşında 60 bin kişilik haçlı ordusunu 10 bin kişilik 

kahraman Türk ordusuyla mağlup etmenin verdiği 

coşku ve neşe içinde Bursa’ya dönünce kahramanlık, 

hizmet ve fedakârlıkları görülenlere mükâfatlar verdi. 

Bursa’da oğulları Bayezid, Yakup ve Savcı’yı sünnet 

ettirmek için bir düğün töreni düzenledi. Memleketin 

devlet erkânı, ileri gelenleri ve herkes mertebesine göre 

davet edilerek kendilerine ikramlar yapıldı. İki hafta 

süren bu düğünde her türlü oyun ve eğlencelerle vakit 

geçirildikten sonra sünnetleri icra kılındı. 

Öte yandan 1381’de Germiyan Bey’i Süleyman 

Şah’ın kızı Devlet Hatun ile Yıldırım Bayezid’in 

düğünleri de o vakte kadar görülmemiş bir şekilde 

olmuştur. Anadolu’da olan hâkimlere, Mısır, Şam ve 

Halep hükümdarlarına ve Bağdat, Irak ve Acem 

meliklerine davetiyeler gönderildi. Karamanoğulları, 

Saruhanoğulları ve İsfendiyaroğulları, bilhassa 

davetliler arasında idi. Osmanlı hükûmetinin ne kadar 

sancakbeyi varsa cümlesinden “saçı”lar (hediye) geldi. 

İyi cins atlar, katırlar ve develer getirildi. Bursa’nın 

içerisi dar olduğundan Atıcılar ve çevresi misafirleri 

                                                            
252  Kâmil Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 4 Cilt, haz. Hüseyin Algül, 

Osman Çetin, Mefail Hızlı, Mustafa Kara, M.Asım Yediyıldız, 
(Bursa: Bursa Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 2009). 
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ağırlamak için çadırlarla süslenmişti. Gelen misafirler 

kendilerine ayrılan yerlerde oturmakta ve elçilere de 

ikram edilmekte idi. Saz ve söze başlanırken Gazi 

Evrenos Bey’in hediyeleri geldi. Hükümdarların 

gönderdikleri hediyelerden bile daha değerli olduğu için 

bunların bir listesini aktaralım: 

“Evvelâ 100 gulâm-ı nîk-endam, 100 kızoğlankız 

cariye-i hoş-hırâm intihab edip her birisine altınlı atlas 

elbiseler giydirip, 10 oğlanın (gulam-ı tâze-rû) ellerinde 

gümüş tepsiler içinde altın doldurulmuş ve 10 nefer Rum 

cariye ellerinde gümüş tepsiler içinde filori doldurulmuş 

ve 10 nefer gulâm-ı dilber ile 10 nefer cariye-i şevk-âver 

ellerinde altın tepsiler içinde gümüşten meskûkât memlû 

olduğu hâlde diğerleri de iki cinsinden olarak 20’şer 

20’şer ellerinde cevâhir ve Avrupa kumaşları vardı. 

Hulâsa bu 200 köle ve cariyenin hiçbirisinin eli boş 

değildi.” 

I. Murad, Evrenos Bey’in getirdiği hediyelerden 

memnun oldu. Düğüne katılan elçiler bu zengin 

hediyelere oldukça hayret ettiler. Murad-ı 

Hudavendigâr, Mısır şahının gönderdiği atları Evrenos 

Bey’e hediye etti. Gulam ve cariyelerin bir kısmını Mısır 

sultanı Berkuk’a ve bir kısmını da Acem şahı Üveys 

Han’a gönderdi. Altınlar da bazı elçilere verildi. Bâkîsi 

ulemaya ve fukaraya dağıtıldı.  

Kepecioğlu, 1.4.1508’de İstanbul’dan gelen bir 

emirde, Bursa merkezli sancağa bağlı şehirler, köyler 

ve kasabalarda bazı düğün yemekleri (velime) ve 

cemiyetlerde açıkça içki içilmesi, çeşitli kötülükler 

işlenmesi, meclislerde oyun, eğlence, saz, çalgı ve 

cümbüşlerle meşgul olunması, birçok günaha 

girilmesi, haram sayılan birçok şeyin yapılması 

sebebiyle İslâm dininin emir ve yasaklarına aykırı bu 
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durumun müslümanlar ve özellikle ilim sahipleri ve 

salih kişileri fazlasıyla incittiği ve huzursuzluğa yol 

açtığı için bütün bu faaliyetlerin kesinlikle 

yasaklanmasının istendiğini haber vermektedir. 

Öte yandan 1567’de Kiremitçioğlu mahallesinde, 

Hüseyin oğlu Salih’in düğününde, akşam zamanında 

gelini getiren atın, Ali oğlu Mustafa adında küçük bir 

çocuğu tepip öldürmesi sebebiyle çocuğun annesi önce 

davacı olmuşsa da sonra davasından feragat etmişti. 

4.3.1822’de Bursa’ya gönderilen bir fermanla 

evlenme (velime) ve sünnet (hıtan) cemiyetlerinde çengi 

ve tavşan oynatılmasının kesin olarak yasaklandığı 

ifade edilmiştir.253 

“Bursa Kütüğü” adlı eserinde Kepecioğlu, 

mahkeme sicillerinde yaptığı tarama ve okumalar 

sırasında önemli olduğunu görmüş olmalı ki, “Düğün” 

maddesinin hemen devamında müstakil olarak “Düğün 

Masrafları” adıyla bir madde başlığı oluşturmuş ve şu 

dikkat çeken bilgilere yer vermiştir: 

1845 yılı Ağustos ayının 24-31’i arasında 

Bursa’ya gelen bir emirde şöyle 

denilmektedir: “Nefs-i Bursa ahâlisinin vuku 

bulmakta olan tezvic ve tezevvüc 

hususlarında mütehayyizân-i beldeden 

olursa güvey tarafı 25.000-30.000, kız tarafı 

nihayet 65.000 kuruş, orta hallilerde 

erkekler 12.000, kız tarafı 25.000-30.000 ve 

bunun madunu olanlar güvey tarafı 5.000 ve 

kız tarafı 10.000 kuruş harç ve sarf etmekte 

olduklarından bu hâl teehhüle mâni’ olarak 

tenasülü azaltmaktadır. Bundan Bursalılar 

                                                            
253 Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 1: 282-284. 
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da hoşnut olmayıp âdet-i belde ve gayret-i 

akran seyyiesi olarak iki tarafta yıkılmakta 

olduğundan bundan sonra düğünlerde 

yapılacak masrafın üç derece üzerine bir 

hadd-i ma‘kul tayin olunması lâzım gelmekle 

bundan sonra nefs-i Bursa’da vuku bulacak 

teehhül maddesinde: Mütehayyizân-ı 

beldeden olursa, güveyler: 4.000 kuruş 

mehr-i muaccel ve 1.500 kuruş kıymetli 

yüzük ve şal ve 500 kuruş müteferrik masraf 

ve cemiyet gecesinden sarf-ı nazarla gündüz 

pilâv ve zerde ve akşam güvey taamına 

3.000 kuruş miktarı sarf ile cem’an 10.000 

ve kız tarafından 3.000 kuruş kıymetli 10 kat 

çamaşır takımı ve 3.000 kuruş kıymetli oda 

döşemesi ve 2.000 kuruş kıymetli bir re’s 

cariye ve 7.000 kuruş dahi elbise, bakır 

takımı ve levâzımât-ı sairesine harç ile 

mecmuu 15.000 kuruş. Orta halli köylüler: 

2.500 kuruş muaccel ve 1.000 kuruş yüksük, 

şal ve 1.000 kuruş cemiyet mesarifiyle 

cem’an 4.500 kuruş. Kız tarafı; güveyi için iki 

bin kuruşluk çamaşır takımı ve 2.500 kuruş 

oda takımı ve 3.000 kuruş elbise ve bakır 

takımı ve levâzımât-ı sâiresine sarfla cem’an 

7.500 kuruş. Daha dûnu bulunan köylüler 

1.000 kuruş muaccele, 750 kuruş yüksük ve 

mesârif-i müteferrika ve 500 kuruş cemiyet 

masrafı ki, cem’an 2.250 kuruş. Kız tarafı; 

1.500 kuruş güvey için çamaşır ve 1.000 

kuruş oda takımı ve 1.000 kuruş elbise ve 

bakır ve levâzımat-ı sairesiyle cem’an 3.500 

kuruş sarf olunmak. Ve bunların madunu da 

güvey tarafından üç-beş yüz ve kız tarafı da 

1.000 kuruş sarfıyla teehhül etmek ve zifaf 
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esnasında yüz görümlüğü tabir olunan 

masraf, asıl cemiyet malzemesinden 

olmadığından onun külliyen men’ ile sair 

ahâli-i kurâ ve bazı şehirliler güvey 

tarafından “kat” tabir olunan ağırlık namıyla 

eşyayı çarşıdan iştira ederek kız tarafına 

vermek suretiyle birçok borca girmekte ve 

hayli masraflara duçar ve giriftar 

olduklarından işbu “kat” tabiri ile kız alıp 

vermek de büsbütün men’ olunmak. Bu gibi 

cemiyetlerde iki taraf da müteaddid davet ve 

ziyafetler ile masrafı ziyadeleştirdiklerinde 

bunlardan sarfı nazarla gündüz pilâv ve 

zerde ve akşamı dahi güvey taamıyla iktifa 

olunmak ve bazı erbâb-ı iktidardan 

bulunanlar, zikrolunan mesârifât-ı 

mahdudeden başka kızına ziyade şey 

vermek murad eylediği hâlde, emlâk ve 

akarat, telef olmayacak mücevherat misilli 

şeyler i‘tâ ederek beyhude tekellüfât ve 

mesârifâta sapılmamak ve cemiyet edenler 

her kim olursa olsun düğüne başlamadan 

evvel meclise çağrılarak ve masrafları 

listesine bakılarak hâl ve kudretlerine 

nazaran yukarıda yazılan masraflardan 

ziyade, beyhude tekellüfâta saptıkları 

tebeyyün ederse o makule ziyade 

masraflarının tenzili icrâ ve mütenebbih 

olmadıkları hâlde tahvif ve tevbih muamelesi 

ifa kılınmak üzere bu maddeye vali-i belde ve 

meclis memurları taraflarından daima dikkat 

ve nezaret olunması babında mahsus emr-i 

şer’î ısdarını bu defa “Hudâvendigâr Eyaleti 

Meclis-i İmarı” tarafından takdim olunan bir 

mazbatadan arzedilmekle, vâkıa bu muzır 
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âdet memalik-i Osmaniyenin ekser yerlerinde 

cari olarak haddini tecavüz edip ahâli 

hakkında da mucib-i gadr ve perişânî 

olduğundan başka, tenasülü de azaltmakta 

olduğundan yukarıda zikrolunan merâtib ve 

hududun derciyle iktizâsı veçhile emr-i şerif 

çıkarılması Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı 

Adliyye’de ittifak-ı umumî ile tensib ve tasvib 

kılınarak keyfiyet padişaha arz ile bu veçhile 

icrasına irade-i seniyye sadır olmuştur.”254  

Osmanlı toplumunu çok uzun süre meşgul etmiş 

konulardan biri de özellikle evlenme törenleri ve bu 

kapsamda verilen yemekler sırasında davet edilenlerin 

“alkollü içki” içmeleri ve bununla sınırlı kalmayan 

birtakım taşkınlıklarıdır. Bu bakımdan Kepecioğlu’nun 

eserinde verdiği bilgiler oldukça önemlidir. Kitabın 

“İçki” maddesinde şu ifadeler yer almaktadır: 

“Bursa’da bazı düğünlerde birtakım 

hevâsına uyan fesad sahipleri toplanıp 

cemiyetlerine çengi kadınlar götürüp 

oynatmakta ve fahişe kadınlarla sokaklarda 

âşikâre gezmekte olduklarını padişah 

işitmekle; “benim adaletli günlerimde bu gibi 

fena hâllerin vuku bulmasına kat’iyyen 

rızam yoktur. Bu emrim eline geçer geçmez 

halka tebliğ ve îlâm edip bundan sonra 

büyük ve küçük herkes düğün yaptıkta 

bunun gibi yolsuz ahvale meydan 

vermemesini ve bu tenbihten sonra bir kimse 

buna muhalif hareket ederse hakkından 

gelinmesi ve bu emrin bir sureti sicillere kayd 

olunduktan sonra aynını sulehâdan bir 

                                                            
254 Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 1: 284-285. 
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mutemedün-aleyh kimse yanında koyup 

bundan sonra gelecek kadılara dahi gösterip 

mucibince amel etmeleri” 1544 senesi 

Haziranında emredilmiştir.”255  

Osmanlı dönemi Bursa düğünlerinde mehterlerin 

de programa dâhil edildiği yine sicillerde yer alan 

bilgilerden öğrenilmektedir. Söz gelimi Bursa 

kalesindeki mehterbaşı, Bursa ve çevresinde yapılan 

düğünlerde hassa kösler için alınagelen aidatı tahsil 

ederdi. 1664’te, “Bursa kalesinin mehterleri nöbetlerini 

çalıp, lâkin mukabelesinde muayyen cihetleri olmayıp, 

yalnız şehirde vaki olan düğünlerde bunlar çalıp 

geçinmekte ve hariçten ve âhardan kimsenin alâkası 

yok iken, eskiden olagelene muhalif, sancakbeyi 

mehterleri vaki olan düğünlerde çalıp bunlara ait olan 

maişetlerini” aldıkları, ama düğünlerde fazla 

bulunmaları sebebiyle kaledeki görevlerini ihmal 

ettikleri için uyarıldıkları anlaşılmaktadır. 

1764’te gelen bir emirde, Bursa 

mehterbaşılığının, bir sene müddetle ve peşin parayla 

seneliği 145 kuruşa birisine iltizama verildiği, bu 

kişinin Bursa merkezi, kazaları ve köylerinde olan 

düğünlerde zurna ve davul çalan mehterler üzerlerine 

zabit ve mehterbaşı olduğu ifade edilmektedir.256 

Kepecioğlu, Bursa ve çevresindeki düğünlerde 

18. yüzyılın ikinci yarısında köçek oynatıldığını ve 

bunun birileri tarafından yasaklanmış olmasına 

rağmen organize edildiğini belirttiği “Köçek” 

maddesinde şu bilgileri paylaşmaktadır:  

                                                            
255 Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 3: 205. 
256 Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 3: 205-206. 



 

108 Osmanlı’nın Yıkılış Sürecinde Köy Düğünleri 

 
1767’de Bursa’ya gönderilen bir yazıyla; “Üç 

seneden beri Bursa’da ve köylerde, 

çiftliklerde oturan erâzil makulesinden 

köçekçi eşkıyası zuhûr ve giderek nefs-i 

şehre sirayet ve kahvehane ve düğünlerde 

dahi köçek oynatmaya cesaret ve ehl-i ırz 

kimsenin şab emred (sakalı ve bıyığı 

gelmemiş delikanlı) evlâdlarını cebren köçek 

etmeye tesaddî ve bu yüzden nizâ ve hatta 

muharebe vukuuna meydan verilerek ve 

belki de katl gibi bir hadise zuhur edeceği 

gibi bunlar yolculara taarruz ve mallarını 

almak gibi hâllere dahi başlayarak ve 

miktarları günden güne çoğalarak herkesin 

emniyeti kalmayacağından Bursa ahâlisi arz 

ile inha ve bunların tard ve teb’îdlerini ve 

köçek oynatılmasının men’ini ve mütenebbih 

olmayanları beylik gemilere konularak uzak 

yerlere nefy edilmeleriyle te’dîbleri için 

İstanbul’a arz olunmasını rica” 

eylediklerinde, “ol vechile amel ve hareket 

edilmesi” emredilmiştir. 

1775’te İstanbul Eyüp’te Davud Ağa 

mahallesinde Yamuk Mehmed ve karısı Nefise ile 

Seyyid Hasan ve annesi Ayşe’nin köçekçilik yaptıkları 

ve daima yasakları çiğnediklerini mahalle ahalisinden 

15 kişi şikâyet edince mahkeme kadısı, söz konusu 

kişileri aileleriyle beraber Bursa’ya sürülmesine karar 

vermiştir.257  

Osmanlı düğünlerine ilişkin Kepecioğlu’ndan son 

bir-iki notu da paylaşalım. 1891’lere kadar yaşamış 

olan Hacı Mercan Ağa, Bursa’da herkes tarafından 

                                                            
257 Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 3: 75. 



 

109 Mefail Hızlı 

tanınmaktaydı. Bursa’da nerede bir düğün olursa 

orada mutlaka kapı bekçiliğini yaptığı belirtilen ve 

zenci olan Mercan Ağa’nın, elinde kocaman bir sopası 

ve ayaklarında ilginç pabuçları vardı.258 

1582’de İstanbul Sarayı’nda gerçekleştirilecek bir 

düğün için Bursa’dan 5.000 tavuk, 2.000 kaz, 1.000 

ördek ve 5.000 güvercin sipariş edilmiş ve bu talep 

karşılanarak Bursa’dan gönderilmiştir.259 

Kâmil Kepecioğlu’nun Bursa’daki Osmanlı 

düğünleri hakkında değişik madde başlıklarında 

verdiği bilgilerden sonra şu ana kadar yapılan 

araştırmalardan yola çıkıldığında yine Osmanlı arşiv 

belgelerinde 1866 yılında İzmir (Çeşme) Şer’iye 

Sicilleri’nde ilânname olarak dercedilen bir belgeden 

taşra düğünlerinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm 

yollarına dair bazı detaylara ulaşılmaktadır. 

3. 19. Yüzyıl Ortalarında Çeşme’de Bir Düğün 

İlânnamesi 

1866 yılına ait Çeşme Şer’iye Sicilleri’ne geçirilen 

bir ilânnamede, düğünlerle ilgili bir düzenlemeden söz 

edilmiş ve yapılması yasaklanan dokuz maddeye ve 

tarafların mal varlıklarına göre düğün ve çeyiz 

harcamalarına getirilen sınırlamalara yer verilmiştir. 

Evlilik teşvik edilmesine atıfta bulunulan bu ilânın son 

bölümünde de getirilen hükümlere uymayanlara 

verilecek cezalar bildirilmiştir. Böyle bir ilânnamenin, 

1863-64 ve 1866 yıllarında İzmir’de gerçekleşen 

depremlerden sonra halkın içine düştüğü büyük 

sıkıntılar ve toplumda iyiden iyiye hissedilen ekonomik 

zorlukların sebep olduğu anlaşılmaktadır.  
                                                            
258 Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 3: 211. 
259 Kepecioğlu, Bursa Kütüğü, 4: 79,126. 
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9 Kasım 1866 (1 Receb 1283) tarihli 107 nolu 

Çeşme Şer‘iyye Sicili’ndeki bu ilân, büyük ölçüde 

evliliğin her aşamasının kolaylaştırılmasını, evlenen ve 

evlendirenlerin maddî sıkıntıya düşmesinin 

engellenmesini amaçlayan hükümler taşımaktadır.  

İlânnamede yasaklama kapsamında şu 

hususlara yer verilmiştir:  

 Kocaya varacak kız için erkekten “ağırlık” 

adıyla bir şey alınmaması, 

 “Mübareke” ve “yanık” tabir edilen âdetlerin 

kalkması,  

 Düğünlerde davetli misafirler, düğün 

sahipleri ve akrabaları tarafından az veya çok 

hediye verilmesi ve alınmasının 

yasaklanması,  

 Nikâh sırasında imam ve muhtarın dışında 

hiç kimseye az veya çok vergi ve hediye 

verilmemesi,  

 Üst gelirlilere ait düğünlerin iki günden fazla 

sürmemesi 

 Alt gelir sınıfının hiçbir şekilde düğün yapma 

külfetine mecbur edilmemesi,  

 Düğün yemeklerinde aşırıya kaçılmaması,  

 Düğün için giden telciye bir şey verilmemesi,  

 Gelinlerin gittiği hamamlarda sadece hamam 

ücreti verilmesi,  

 Gelinin süslenmesine ait olan kına, boya vb. 

makyaj malzemelerinin koca tarafından 

gönderilmemesi,  

 Düğün sahibi ne kadar zengin olursa olsun 

sırmalı şilte ve yorgan, yastık ve ipek döşek 

yapılmaması,  
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 Gelin odasına çamaşır ve çevre gibi şeyler 

serilmemesi,  

 Çeyiz asılmaması, düğün sonrasında büyük 

ziyafetler verilmemesi, 

 Gelinlere gece vakti yolculuk yaptırılmaması,  

 Sokaklarda dolaştırılmaması,  

 Düğünlerde gerek köyler ve gerekse 

kasabalarda silâh atılmaması, 

 İçki içilmemesi. 

İlânnamenin son bölümünde ise halkın, mal 

varlığına göre dört sınıfa ayrıldığı ve bazı sınırlamalar 

getirildiği, bu hükümlere uymayanların 

cezalandırılacağı, genç kızların 18 yaşını geçmeden 

evlendirilmesinin sağlanması gerektiği, fakirlere evlilik 

konusunda köy ve mahalle halkının yardım etmesinin 

istendiği görülmektedir.260 

19. yüzyıl ortalarında Çeşme Mahkeme Sicili’ne 

kaydedilen bu ilânnamenin dışında bu hususla alâkalı 

Osmanlı dönemi uygulamasına dair tatmin edici 

bilgilere bu tarihten yaklaşık 55 yıl sonra ve 

Cumhuriyet’in ilânından üç yıl önce Ankara’da 

neşredilen Köy Hocası adlı bir dergide yer alan 

makalede ulaşılmaktadır. 

4. Köy Hocası Mecmuası 

Osmanlı taşra düğünleriyle ilgili bilinen son 

düzenlemenin sahibi, bir süre Hudavendigâr Valiliği 

görevini de üstlenen Dâhiliye Nazırı Ebubekir Hazım 

Tepeyran’dır. Konuyla ilgili yazıyı Köy Hocası dergisi 

için kaleme alan ise Uryanîzâde Ali Vahîd’dir. Aşağıda 

bu iki isim üzerinde ayrıca bilgi verilecektir. Evlenme 

                                                            
260 Bk. Fatih Dalgalı, “Osmanlı’da Düğün İlannamesi”, Yedikıta 

Dergisi 86 (2015): 42-46. 
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düğünlerine dair getirilen düzenlemeler, başka bir 

ifadeyle, devletin bu konudaki müdahalesi hakkında 

enteresan tespitlerin yapıldığı makale, yıkılış süreci 

Osmanlı toplumunun yaşadığı sosyo-ekonomik ve 

kültürel travmayı gözler önüne sermektedir. Bu 

bağlamda bu düzenlemenin sadece tarihî bakımdan 

değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve kültürel 

boyutlarıyla da pek çok derin yorumlara açık olduğunu 

ifade etmeliyiz. 

Bilindiği gibi Osmanlı’nın son döneminde 

devletin başkenti İstanbul’da olduğu gibi taşrada da 

çok sayıda mecmua ve gazete yayınlanmıştır. İlgi 

alanımız itibarıyla tarih içerikli makalelerin yer aldığı 

eski dergilerin incelenmesi öncelikli olmakla birlikte, 

geçmişte dinî alanda neşredilen yayınların da takip 

edilmesi kapsamında yaptığımız taramalar sırasında 

zaman zaman tahmin edilmeyecek sürprizlerle 

karşılaştığımızı da belirtmeliyiz. İşte aşağdaki bilgiler 

de böyle bir tarama sırasında rastladığımız ve çok özel 

bilgiler içeren bir dergide yer alan makaleden hareketle 

hazırlanmıştır. 

Önce mecmua hakkında kısaca bilgi verelim. 

Dergi, Köy Hocası adını taşımaktadır. İmtiyaz sahibinin 

Uryânîzade Ali Vahîd, mesul müdürün ise Eshed 

Sa‘dî  olduğu derginin künyesinden anlaşılmaktadır. 

1918-1928 yılları arasında 284 sayı olarak 

yayınlanmıştır. Dergi başlığının hemen altında 

“Şimdilik on beş günde bir çıkar, sade(ce) dinden 

ahlâkdan bahseder” ibaresine rastlıyoruz.  

Dergi başlığının biraz altında Köy Hocası 

mecmuasının çıkış maksadı, “Köylüye dinini dünyasını 

bildirerek çalışıp çabalamanın yolunu göstermektir” 

biçiminde ifade edilmiş ve ilk sayısının kapağında daha 
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belirgin harflerle ayrıca “Bizi sahihci Müslümanlık 

kurtarır” cümlesine yer verilmiştir. İlk sayısı Hicri 

takvimle 28 Safer 1337, yani 3 Aralık 1918’de 

İstanbul’da yayınlanmıştır.  

İşte yaklaşık yüz yıl önce yayınlanmaya başlanan 

bu dergide çok önemli bir belgenin, makalelerden 

birinin içinde değerlendirmeye alındığı görülmektedir. 

Bu makalenin ilgili bölümlerini günümüz harflerine 

çevirerek o dönemde yaşanan toplumsal bir sorunun, 

“köy hocası”nın dilinden nasıl ele alındığı ve çözüme 

kavuşturulduğu müşahede edilecektir. Dolayısıyla bu 

makalede ulaşılacak sonuçların özelde Bursa tarihi 

için, genelde de Osmanlı coğrafyasına dair orijinal 

içerikte olduğu açıkça görülecektir. 

Doğrusunu ifade etmek gerekirse, Bursa’da 

Cumhuriyet’ten hemen önce düğünler sebebiyle ortaya 

çıkan sosyal ve ekonomik sıkıntılara son vermeyi 

amaçlayan bir emirnameye ilişkin şimdiye kadar ciddi 

bir bilgiye sahip değildik. Mecmuadaki bu makale 

sayesinde konuya dair bilgilerimizin çoğaldığını 

söyleyebiliriz. 26 Cemaziyelâhir 1338, yani 18 Mart 

(1336) 1920 tarihinde yayınlanan Köy Hocası’nın ikinci 

cilt, 28. sayısının 221-230. sayfaları arasında yer alan 

ve imtiyaz sahibi Vahîd Bey’in imzasını taşıyan “Köy 

Düğünleri” başlıklı makale261 içinde yer alan 

emirnameye dikkatlerinizi çekmek istiyoruz.  

Bir asır önce evlenme cemiyetlerinin fotoğrafını 

çekme şansı bulacağımız bu metinde, son olarak 

                                                            
261 Köy Hocası dergisinde “Köy Düğünleri” adıyla yayınlanan 

makalenin tamamı daha önce tarafımızdan metin çevirisi 
olarak yayımlanmıştır. Bkz. Mefail Hızlı, “Bursa Köy 
Düğünlerine Yapılan Son Osmanlı Düzenlemesi”, Gelin Kitabı, 
ed. Emine Gürsoy Naskali, Aysel Güneş (İstanbul: Kitabevi 
Yayınları, 2019), 25-36.  
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“düğün” kelimesiyle sünnetin değil de evlenmenin esas 

alındığını ifade etmeliyiz.  

Bu giriş bilgilerinden sonra Hudâvendigâr 

Vilâyeti’nin merkez sancağı Bursa’da pilot uygulamayla 

başlatıldığı anlaşılan ve kademeli olarak bütün 

Osmanlı coğrafyasına yaygınlaştırılması düşünülen bu 

düzenleme ve yansımalarını mecmuadaki makaleden 

takip edilmesine geçebiliriz.  

5. Hudavendigâr Köylerinde Uygulanacak 

Düğün Düzenlemesi 

Makalenin muharriri Vahîd Bey’in Bursa’daki 

köy düğünlerine dair Osmanlı Devleti’nin Dâhiliye 

nazırı (İçişleri Bakanı) Hâzım Bey’in, daha önce vali 

olarak görev yaptığı Hudavendigâr Vilâyeti’ndeki 

gözlemleri sonrasında aldığı kararlar aşağıda 

paragraflar hâlinde ifade edilmiştir. Hudâvendigâr 

köylerinde uygulanmasını kararlaştırdığı hususların 

daha sonra Osmanlı coğrafyasına yaygınlaştırmasının 

padişah tarafından “emr u ferman buyurulduğu” da 

metinden anlaşılmaktadır. 

Osmanlı’nın yıkıldığı dönemde sosyo-ekonomik 

ve kültürel bir sorunun çözümlenmesine dair devletçe 

yapılan düzenlemelerin yer aldığı bu metni -aslı büyük 

ölçüde anlaşılmakla birlikte okuma ve anlama kolaylığı 

sağlamak adına- sadeleştirilmiş hâliyle aktarıyoruz. 

Daha sonra ise bu düzenlemeler hakkında birtakım 

değerlendirmeler yapılacaktır. 

Pek tabii olduğu üzere köyleri mağrur, köylüleri 

müreffeh ve mesut olmayan memleketlerin şehir ve 

kasabalarında görülecek huzur ve mutluluk belirtileri, 

temelleri çürük bir binanın bazı kısımlarında görünen 

süsler gibidir. Vatan, vatan evlâdı denince hatıra her 
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şeyden evvel köyler, köylüler gelmeli, köyler olmazsa aç, 

çıplak kalacağımızı, köylüler bulunmazsa vatanın en 

fedakâr, en temiz savunucularından mahrum kalacağını 

herkes ve özellikle biz, idare memurları hiç 

unutmamalıdır! 

Ben şimdiye kadar Anadolu’da, Rumeli’de, 

Hicaz’da, Irak’ta, Suriye’de, kısacası memleketimizin 

hemen her tarafında daima bu kanaatle görevini yerine 

getirmeye ve köylü hayatının bitmez tükenmez 

sıkıntılarını elimden geldiği kadar hafifletmeye gayret 

ettim. Yönetimin önde gelenleri, yani müdür, 

kaymakam, mutasarrıf, vali köylülerle baba, oğul gibi 

görüşmek ve kendilerine hükümet memurlarının yalnız 

vergi alan, kendilerinden başka türlü yaratılışta bir 

mahlûk değil, bilakis en önemli vazifelerinin köylülerin 

huzur ve saadet yollarını en üst düzeye çıkarmaya 

yönelik olduğunu fiilen göstermek, köylülerin 

hoşnutluğunu ve ehemmiyetini kazanmak her tür idari 

başarının temeli olduğuna kanaat etmelidirler. Bu 

samimi ve büyüklere yakışan durumdan ne yolda ve 

daha çok ne gibi önemli hususlarda istifade 

edilebileceğini inşaallah peyderpey tebliğ ve izah 

edeceğim. 

İşte bu kanaat ve maksat ile son zamanlarda 

Hudavendigâr Vilâyeti’nde ziyaret ettiğim köylerdeki 

gözlemlerim beni pek ziyade mahzun etmiştir. Uzun 

süren dünya savaşının harp sahalarında büyük 

kayıplar herkesin malumudur ki bunları saymak ve 

anlatmak mümkün değildir. Fakat köyler görülmedikçe 

hatıra gelmeyen harp felâketlerinden biri de köylerde 

beş-altı yaşındaki çocuklara oldukça dikkat çeken bir 

surette az tesadüf edilmesidir. Pek çok sıkıntı içinde 

geçen şu dört-beş sene boyunca doğumların aşırı 

derecede düşmesi yüzünden oluşan bu ciddi boşluğun 
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mümkün olabilecek bir biçimde doldurulması için 

toplumda nikâh konusunun acilen çoğaltılmasından 

başka bir çare olmadığından bu konuda çok sayıda 

köyde bizzat incelemelerde bulundum. 

Aldığım malumata göre her köyde bugün evlenme 

yaşına gelmiş hayli nişanlı ve delikanlılar ile genç kızlar 

da bulunduğu hâlde düğünlerimize belâ olan zararlı 

âdetlerin köylere kadar yayılmış bulunması sebebiyle 

günden güne artan pahalılıktan dolayı düğün 

yapılmamakta olduğunu üzülerek anlamış ve 

Hudâvendigâr köylerinde aşağıdaki maddelerin 

uygulanmasını kararlaştırmıştım. 

1. Önümüzdeki Mayısın ilk Perşembe günü 

Hudâvendigâr Vilâyeti dâhilindeki köylülerin tümü için 

‘düğün günü’ olacaktır. 

2. Düğünlerde içki içmek ve dinen caiz görülmeyen diğer 

şeyler kesinlikle yasaktır. 

3. Evlenecek erkek ve kızın ailesi ile yakınlarına 

hediyeler verilmesi gibi külfetler yasak olup bunun 

dışında hareket etmek cezayı gerektirir. 

4. Mayısın ilk Perşembe günü nikâh merasimine davet 

edilenlere yalnız bir şerbet ikramıyla yetinilecek ve daha 

önce âdet olduğu gibi günlerce ziyafetler verilmek gibi 

savurganlıktan kesinlikle kaçınılacaktır. 

5. Nüfus sayısına göre Vilâyet dâhilinde hangi köyün 

düğünü daha ziyade ise vali bizzat oraya giderek nikâh 

merasimine katılacak ve diğer düğünlerde de Vilâyet, 

liva, kaza, nahiye yöneticileri ve bunların yetersiz 

olması durumunda eşraf ve ulemadan uygun olanlar 

valiye vekâleten hazır bulunacaktır. 
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6. Bu suretle evlenen erkek ve kadınların isim ve kimlik 

bilgileri Vilâyet gazetesi ile ilân olunacaktır. 

7. Bu evlenmelerin hayırlı mahsulleri olmak üzere ilk 

doğacak çocuğun annesine vali tarafından, üzerinde 

yeni doğan çocuğun adı ve doğum tarihi yazılı bir altın 

bilezik hediye edilecek ve çocuğun adının bir lütuf ve 

bereket işareti olarak padişah tarafından seçilecek 

isimlerden konulması istirham olunacaktır. 

Memuriyetimin değişikliği sebebiyle şu 

maddelerin uygulanmasına imkân kalmamış ise de 

durumu Rasulullah Efendimizin halifesi padişahımız 

hazretlerine bir vesileyle sözlü olarak arz edince yalnız 

Hudâvendigâr Vilâyetinde değil, ülkenin tamamında 

uygulanmasını emir ve ferman buyurdular ve bu 

evliliklerden Vilâyet dâhilinde ilk doğacak çocuk erkek 

ise kendi adının, kız ise büyük kızları Fatıma Ulviye 

Sultan’ın adının ve her köyde ilk doğacak erkek 

çocuklara padişahın oğlu Mehmed Ertuğrul Efendi 

hazretlerinin ve ilk doğan kızlara da küçük kızları 

Rukiyye Sabiha Sultan’ın adının konulmasına padişah 

tarafından izin verilmiş ve uygulamalara hemen 

başlanması konusu Hudâvendigâr Vilâyetine 

bildirilmiştir. Bu Vilâyet tarafından emr u ferman 

içeriğinin uygulanmasına derhâl başlanarak elde 

edilecek sonucun sadece resmi dairelere ya da bir 

memura havale edilmesiyle yetinilmeyerek bizzat 

padişah tarafından da takip olunması özellikle temenni 

olunur. 4 Cemaziyelahir 1338 / 25 Şubat 1336 (1920). 

Bazı Değerlendirmeler 

Öncelikle bu önemli ve detaylı makaleyi kaleme 

alan ve yazdığı makalelerin sonunda kısaca “Vahîd” 

imzasını atan Uryânîzade Ali Vahîd ile makalenin yer 

aldığı mecmua ve makale ana teması hâline gelen 
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düzenlemelerin sahibi Dâhiliye Nazırı Ebubekir Hazım 

Tepeyran hakkında kısaca bilgi verelim.  

Uryânîzâde Ali Vahîd: 

“Köy Düğünleri” başlığıyla makaleyi yazan 

Uryânîzade Ali Vahîd, 1879’da İstanbul’da doğmuş, 

Haseki’deki Evliya Mekteb-i İbtidâiye ve Davud Paşa 

Rüşdiyesi’nde eğitim görmüştür. Bayezid Cami-i Şerifi 

dersiâmlarından Hâdimî Hasan Efendi’den Ulûm-i 

Aliyye dersleri almıştır. Daha sonra Mekteb-i Nüvvab’a 

giren Ali Vahîd buradan da başarılı bir şekilde mezun 

olmuştur. Özel olarak Hesab (Aritmetik), Hendese 

(Geometri), Tahte’l-Arz (Yer Bilimleri) ve Menafiu’l-Aza 

(Biyoloji) ile ilgilenmiştir. Ayrıca Türk ve İran 

edebiyatlarının yanı sıra Fransızcayla ilgili çalışmalar 

yapmıştır. Aldığı eğitim sebebiyle Arapçayı da çok iyi 

bilen Uryânîzade Ali Vahîd, 1895’te mülga Meşihat 

Sicill-i Ahval Şubesi Kitabeti’nde ilk memuriyetine 

başlamıştır. Sırasıyla Sahiyan, Münbüç, Harim, 

Antakya, Halilurrahman kazaları Niyabet-i Şer‘iyyesi, 

Eyüb Kadılığı, Canik Livası Cide Niyabetliği, İzmit 

Muhallefat-ı Umûmiyye Kassamlığı Müşavir-i Sânîliği 

(1913-1917), Evkaf Kadılığı Müşavir-i Sânîliği (1917-

1920), Aksaray Livası Kadılığı (3 Şubat 1921) ve 5 

Kasım 1921 ile 25 Ocak 1922 tarihleri arasında 

Ankara Sultânîsi Ulûm-i Dîniyye Muallimliği 

görevlerinde bulunmuştur. Sonra Şûrâ-yı Evkaf 

Azalığı, Ankara Erkek Muallim Mektebi Din Dersleri 

Muallimliği hizmetlerini de yürütmüştür. 28 Kasım 

1925’te Diyanet İşleri Riyaseti Heyet-i Müşavere 

azalığına getirilmiş ve 22 Aralık 1932’de emekli 

olmuştur. 12 Temmuz 1939’da Diyanet İşleri Riyaseti 

Heyet-i Müşavere azalığına yeniden tayin olmuş ve 21 

Temmuz 1940 tarihinde vefat etmiştir. Çıkarmış 

olduğu “Köy Hocası Mecmuası” adlı bir gazete ve Köy 
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Hatibi, İbtidâîlerde Din Dersleri, Vücud Sağlığı, Köylü 

İlmihali, Asker İlmihali, Türkçe Hutbeler ve Terbiye 

Dersleri gibi birçok eseri bulunmaktadır.262  

Uryânîzade Ali Vahîd Efendi’nin yayınladığı “Köy 

Hocası” adlı mecmua, 1918-1922 yılları arasında 

Matbuat ve İstihbarat Genel Müdürlüğü Matbaası’nda 

3 cilt hâlinde ve 71 sayı olarak yayınlanmıştır. 

Ankara’da haftada bir kere basılıp yayımlanan ve 

imtiyaz sahibi Uryânîzade Ali Vahîd olan bu dergi, 

muhtevasında yer verilen makalelerle Milli 

Mücadele’nin yayın organı gibi hareket etmiş ve önemli 

seslerinden biri olmuştur. Derginin hemen her 

sayısında Ali Vahîd Efendi’nin makalelerinin yer aldığı 

da not edilmelidir. 

Bu konuda son olarak Bursa ile sınırlı olmayıp 

Osmanlı coğrafyasının bütününde özellikle köylerdeki 

evlenme düğünlerinde yapılması düşünülen yeni 

düzenlemeleri kaleme alan ve bir dönem Bursa’da 

valilik de yapan Dâhiliye Nazırı Ebubekir Hazım 

Tepeyran hakkında bazı bilgiler aktaralım. 

Ebubekir Hâzım Tepeyran: 

1864 yılında Niğde’nin Tepeviran semtinde 

doğduğu için “Tepeyran” soyadıyla anılan Ebubekir 

Hâzım Bey, 1879’da Rüşdiye’den mezun oldu ve önce 

1893’te Edirne valisi Abdurrahman Paşa’nın vali 

yardımcılığı görevine getirildi, daha sonra Musul 

valiliğine atandı. 1901’de “Şûrâ-yı Devlet” azalığıyla 

İstanbul’a çağrıldı. 1903’te Manastır, 1906’da Bağdat, 

1908’de önce Sivas, sonra da Ankara valiliğine atandı. 

                                                            
262 Uryânîzade Ali Vahîd Efendi hakkında bilgi için bk. Serpil 

Sürmeli, “Çanakkale Cephesi’nde Arap İlmî Heyeti ve 
Uryanizade Ali Vahid Efendinin Anıları”, Atatürk Araştırma 
Merkezi Dergisi 18/53 (Temmuz 2002): 379. 
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Bir yıl sonra da İstanbul Şehreminliğine getirildi. 

1910’da Hicaz ve 1911’de Beyrut valisi oldu. 1913’te 

ikinci kez Beyrut valiliğine atandı. 1914’de ise “Şûrâ-yı 

Devlet Mülkiye ve Maarif Dairesi” başkanlığına getirildi.  

Aralık 1918’de Bursa valiliğine getirilen 

Tepeyran, şehirde artan eşkıyalık olaylarının 

bastırılmasında gösterdiği başarıdan dolayı Kocaeli ve 

Balıkesir livaları emniyet ve asayişinin sağlanması 

görevleri de kendisine verildi. 14 Şubat 1920’de 

Dâhiliye Nazırı olarak göreve başlayan Hâzım Bey, 8 

Mart 1920’de kurulan Salih Paşa Kabinesi’ndeki yerini 

korudu.  

Bursa valiliği ve Dâhiliye Nazırlığı sırasında 

“Kuvâ-yı Milliye”ye destek veren Ebubekir Hazım 

Tepeyran, Yıldız Sarayı’nı yağmalayanlar arasında yer 

aldığı iddiasıyla 24 Mayıs 1920 tarihinde tutuklandı. 

Nemrut Mustafa başkanlığındaki 1 Nolu Divan-ı Harb-i 

Örfî’de yargılandı ve idama mahkûm edildi. Padişah 

Vahîdüddin tarafından cezası küreğe çevrildi. 21 Ekim 

1921’de Tevfik Paşa sadrazam olunca Hâzım Bey 

beraat etti. 1921’de önce Sivas, sonra da Trabzon 

valiliğine getirildi. Emekliliğini müteakip 2, 6 ve 7. 

dönemlerde Niğde milletvekili oldu. 5 Haziran 1947’de 

89 yaşında iken vefat edince İstanbul’un Kadıköy 

ilçesinde Sahra-yı Cedid’deki aile mezarlığına 

defnedildi.263 

                                                            
263 Hayatı hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Abdülkadir Hayber, 

Ebubekir Hazım Tepeyran, (Ankara: Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, 1988). 



 

121 Mefail Hızlı 

6. Köy Düğün Düzenlemeleri Nasıl 

Değerlendirilmelidir? 

Osmanlı taşrasındaki düğünlerle ilgili oldukça 

önemli bilgiler yer alan bu düzenlemelerde, Dâhiliye 

Nazırı Hazım Paşa’nın, Bursa valiliği ve şüphesiz diğer 

valilikler sırasında halk arasında evlilikler konusunda 

yaşanan sorunları yerinde görmesi ve gözlemlerinin 

güçlü olması dikkat çekmektedir.  

Bu metnin şüphesiz en önemli bölümünü 

düğünler için uygulamaya konulan hususlar 

oluşturmaktadır:  

 Mayıs ayının ilk Perşembe gününün “düğün 

günü” olması, 

 Düğünlerde hediye (takı) verilmemesi 

konusunda titiz davranılması, 

 İçki içilmemesi,  

 Düğün yemeğinden vazgeçilip sadece şerbet 

ikramıyla yetinilmesi, 

 Valinin sembolik olarak düğünün en çok 

olduğu köye gitmesi,  

 Evlenen çiftlerin kimlik bilgilerinin Vilâyet 

gazetesinde yayınlanması, 

 Çiftlerin doğacak ilk çocuklarına üzerinde adı 

ve doğum tarihi yazılı olan bir bileziğin vali tarafından 

hediye edilmesi 

 Ve belki de en önemlisi doğacak çocuğa 

konulacak ismin, bereket ve lütuf getirmesi 

temennisiyle padişah tarafından belirlenmesi,  

 Bu bağlamda ilk doğan erkek çocuklara 

Mehmed Ertuğrul, kızlara ise Rukiye Sabiha adının 

verilmesi. 
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Devletin yıkılmaya yüz tuttuğu bir dönemde 

oldukça dikkat çeken bu tedbirler paketinin; toplumda 

yaşanan sosyo-ekonomik sıkıntıların önüne geçmek, 

düğünler sebebiyle yapılan ve israfa dönüşen aşırı 

harcamalara dur demek, özellikle düğün mevsiminde 

bağ-bahçe işlerinin yoğunluğu sebebiyle düğün 

sahipleri ve davetlilerin meşgul edilmelerine son 

vermek ve bu süreçte oluşacak zaman kaybını önlemek 

amacıyla hayata geçirildiği tahmin edilmektedir. 

Birinci Dünya Savaşı’ndan son derece yorgun ve 

sosyo-ekonomik bakımdan adeta yıkıma uğramış ve 

siyasî bakımdan birçok belirsizliklerin yaşandığı 

süreçte bu tür düzenlemelerin uygulamaya 

konulmasına çalışılmasının önemsenmesi gerekir. Zira 

bu düzenlemeler aynı zamanda devletin özellikle bütün 

cephelere gönderdiği askerlerin çok sayıda şehadetiyle 

sonuçlanması sebebiyle büyük kayba uğradığı 

nüfusunun arttırılmasına yönelik bir müdahale 

anlamında da değerlendirilebilir. 
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Sonuç 

Köy düğünlerine ilişkin düzenlemeler konusunda 

pilot bölge seçilen Hudavendigâr Vilâyeti’nin merkez 

sancağı olan Bursa köylerindeki bu uygulamanın daha 

sonra ülkenin tamamına yaygınlaştırılması gerektiğine 

dair padişahın emir ve ferman çıkartmış, bu bağlamda 

birçok yeni hususun özellikle köy düğünlerinde hayata 

geçirilmesinin istenmiş olduğu açıkça anlaşılmaktadır. 

Osmanlı Devleti bu uygulamayla, büyük 

masraflara yol açması sebebiyle evlenmeleri giderek 

zorlaşan gençlere, düğünlerini daha kolay 

yapabilmeleri ve her iki tarafa da, ekonomik bakımdan 

bir yıkımla karşılaşmaması yönüyle büyük bir fırsat 

sunmuştur. Günümüzde bile kimi yerlerde (başlık vs. 

gibi) birtakım maddî sıkıntılar dolayısıyla gençlerin 

evlenemedikleri gerçeği düşünülürse Osmanlı’nın son 

döneminde özellikle köylerde başlatılan bu 

uygulamanın evlenecek gençlerin önündeki engelleri 

kaldırdığı rahatlıkla söylenebilir. Ayrıca giderek 

fakirleşen ve hayatın zorluklarıyla mücadelede büyük 

sıkıntılar yaşayan kırsal kesim, bu tür merasimler 

sebebiyle oluşacak külfetlerini asgariye indirme fırsatı 

bulmuşlardır. Öte yandan bu düzenlemelerin, kırsal 

kesimde adeta bir sosyal barış niteliği taşıdığı ve 

toplumsal huzura ciddi katkı sağladığını da not 

etmeliyiz.  
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Giriş 

İkinci Meşrutiyet’in ilanının (1908) da 

gerçekleştiği 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti, 

ham madde ve tarım ürünleri ihraç edip mamul mal 

ithal eden bir tarım ülkesi görünümündeydi ve 

dolayısıyla nüfusunun büyük bir kısmını köylüler 

oluşturmaktaydı. Devletin bu dönemde yıllık geliri 20 

milyon Osmanlı lirasına ulaşmazken borçları ve faizleri 

için ödemesi gereken meblağ yıllık 14 milyon lirayı 

buluyordu.264 

Bu dönemde, tarımsal üretimi arttırmak ve 

köylünün kalkınmasını sağlamak amacıyla aşar 

vergisinin kaldırılması, ucuz faizli kredi temini için 

millî bankalar kurulması ve köylünün işlediği arazinin 

köylünün mülkiyetine bırakılması için tedbirler 

alınması ve demiryolu ağının genişletilmesi gibi ciddi 

öneriler tartışılmıştır.265 

İttihat ve Terakki Cemiyeti iktidarının 

başlangıcında, nüfusun önemli bölümünün yaşadığı 

köylerde yapılmak istenen toprak reformu arazi sahibi 

zenginleri endişeye sevk etmiş, topraksız veya az 

topraklı köylüler için ise umut kaynağı olmuştu. 

İttihatçılar ilk dönemlerde, köylülere toprak dağıtma 

fikrini tartışmış, bu kapsamda düşük faizli kredi 

verilmesi, aşar yükünün yarıya indirilmesi, tarımın 

modernize edilmesi, köylülere bu yönde eğitim 

verilmesi gibi konular gündeme getirmiş olmalarına 

rağmen bu zaman diliminde yoksul köylülerin 

                                                            
264  Parvus Efendi, Türkiye’nin Malî Tutsaklığı, haz. Muammer 

Sencer (İstanbul: May Yayınları, 1977), 233. 
265  Öner Buçukçu, “Muhafazakâr Bir Millî ‘İktisatçı’: Celâl Bayar”, 

Muhafazakâr Düşünce Dergisi 16/59 (Temmuz-Aralık 2020): 
76-77. 
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durumunda köklü bir değişiklik yapılamamıştır. Öte 

yandan zengin toprak sahipleri özellikle savaş 

yıllarında tarımsal ürünlerin fiyatlarında yaşanan artış 

sayesinde daha da zenginleşmiş ve parlamentoda 

siyasî bakımdan çok daha güçlü hâle gelmişlerdi.266 

Türk Yurdu dergisi yazarlarından Yusuf Akçura 

da Osmanlı köylüsünün yaşadığı sıkıntıları anlatırken 

önemli tespitlerde bulunmuştur. Köylerde yaşayan az 

topraklı veya büsbütün topraksız köylülerin, 

şehirlerdeki küçük esnafların, günlükçü ameleler ve 

ırgatların geçinme şartlarının oldukça zor olduğunu 

ifade eden Akçura, bazı köylülerin verimsiz topraklarla 

boğuşup durduğunu, verim elde edenlerin ise 

ürünlerini satamadığını, yaşanan bu ekonomik 

zorluklar sebebiyle Ziraat Bankası’nın kredi vermeye 

yanaşmadığını, bundan dolayı yoksul köylünün 

tefecinin pençesine düştüğünü net bir şeklide dile 

getirmiştir.267 

1. M. Zühdü’nün Osmanlı Köylüsünün 

Borçlanmasına Dair Düşünceleri 

Bilinen bir gerçek ki, Osmanlı ekonomisini 

sıkıntılardan kurtaracak yöntemin millî iktisat 

politikası olduğu 1870’lerden beri dile getirilmekte ve 

tartışılmaktaydı. Bu politikanın uygulanmasını 

savunan Halka Doğru, İslam Mecmuası, Türk Yurdu, 

İktisadiyat Mecmuası, Yeni Mecmua ve Küçük Mecmua 

gibi süreli yayınlar da vardı. Bu dergilerde çıkan 

                                                            
266  Hasan Kendirci, “İkinci Meşrutiyet Döneminde Aydın-Halk 

İlişkisini Dönüştürme ve Yeni Söylem Üretme Çabasına Örnek 
Olarak Halkçılık Düşüncesi”, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Teori 
ve Araştırmalar II, ed. Serdar Öztürk (İstanbul: Gece Kitaplığı 
Yayınları, 2020), 202. 

267  Yusuf Akçura, “Halka”, Halka Doğru 1/22 (5 Eylül 1329): 169-
170. 
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makalelerde genellikle millî iktisat politikasının 

uygulanmasının Osmanlı ekonomisinin gelişmesine 

ciddi katkılarda bulunacağı, kalkınmanın da ancak bu 

yolla gerçekleşebileceği belirtilmiştir. 

Türk Yurdu dergisinin, dönemin iktisadî 

gelişmeleri konusunda ciddi yazılar kaleme alan 

yazarları arasındaki M. Zühdü de, bir Türk aydını 

olarak Osmanlı iktisadî yapısının dumura uğraması, 

yaşanan ekonomik sıkıntılar, yabancı sermaye 

kullanılmasındaki sorunlar gibi konuların yanında 

özellikle köylülerin içinde bulundukları buhran ve 

borçlanmaları üzerinde durmuş ve dikkat çeken 

değerlendirmelerde bulunmuştur. Sadece Türk Yurdu 

dergisinde değil, değişik dergilerde de bu konuya 

ilişkin farklı makaleler yayımlamış olan Zühdü, 

Osmanlı tarımı ve ziraatı ile köylülerin ekonomik 

sıkıntıları ve borçlanmasını ele aldığı yazılar 

hazırlamıştır. 

“M. Zühdü” imzasıyla yayımladığı yazılarda 

Osmanlı tarımının gün geçtikçe geliştiği, 22 milyonluk 

nüfus içinde 14.3 milyonunun tarımla uğraştığı, her ne 

kadar köylerini terk edip yurtdışına giden veya 

Osmanlı sanayi ve ticaretinin yoğun olduğu şehirlere 

göç eden köylüler varsa da bunun yaygın olmadığı, 

ziraat alanında babadan kalma tecrübelerin yanı sıra 

yüksek ziraat mekteplerinde eğitim verildiği, 

uzmanların yönetimindeki yüzlerce ziraat 

kuruluşunun çiftçiye rehberlik ettiği, Osmanlı 

köylüsünün borçlu olmasının abartılacak bir şey 

olmadığı, borçlanmanın bütün dünyada giderek arttığı, 

yeryüzünde borçsuz köylüye rastlanamayacağı, zaten 

dönemin ‘borç asrı’ olduğu, önemsenmesi gereken 

şeyin borcun iktisadî şartlarıyla uyumlu olup olmadığı, 

dünyada dolaşan sermayeden köylünün 
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yararlandırılması yollarının aranması gerektiği, bizde 

köylünün genellikle kuraklık, çekirge istilâsı vb. 

durumlarda ekinden istediği parayı kazanamadığında 

veya aile fertlerinden birinin hastalanması durumunda 

onun yerine çalıştıracak kişi bulması ya da çocuklarını 

evlendirme sırasında ve bayram harcamaları için 

borçlandığı, işleri düzgün giden köylünün 

borçlanmasının sorun teşkil etmediği, yeni arazi 

açmak, makine almak vb. ihtiyaçlar için borçlanmanın 

mantıklı olduğu, para gelecek ümidiyle borçlanıp 

yemenin akla uymadığı konularına temas eder ve 

aslında genellikle olumlu bir tablo çizer.  

M. Zühdü, bankaların, zengin köylü ile 

zenginleşmek isteyen ve ileri gitmek isteyen köylüyü 

birbirinden ayırmamasını eleştirir ve bunu tefecilerin 

de aynen yaptığını söyler. Avrupa’nın ileri bazı 

ülkelerinde ekilebilir arazinin %70-75’i kullanılabildiği 

hâlde bu oranın Osmanlı’da 1/6, 1/7 oranlarına kadar 

düştüğünü eleştiren Zühdü, Fransa’dan örnek verir ve 

bu ülkenin coğrafya olarak bizden küçük olmasına 

rağmen ekilebilir arazi bakımından bizden büyük ve 

dolayısıyla tarımsal yıllık gelirlerinin Osmanlı’dan 

yüksek olduğunu üzüntüyle kaydeder. Ekilebilir 

arazilerin millî tarım politikasıyla kısa sürede dört 

katına çıkması ve bunun köylülere uygun bir şekilde 

dağıtılması durumunda refahın artırılmasının 

mümkün olduğunu ifade eder.268  

                                                            
268  M. Zühdü’nün değerlendirmeleri için bkz. M. Zühdü, 

“Zirâatimiz ve Şerâit-i İktisâdiyesi”, Türk Yurdu 6/61 (6 Mart 
1330): 2042-2046; M. Zühdü, “Zirâatimizin Şerâit-i 
İktisâdiyesi”, Türk Yurdu 6/62 (20 Mart 1330): 2071-2079; M. 
Zühdü, “Bizde Köylünün Borcu”, Türk Yurdu 6/65 (1 Mayıs 
1330): 2151-2158; M. Zühdü, “Bizde Köylünün Borcu”, Türk 
Yurdu 6/66 (15 Mayıs 1330): 2183-2190. 
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M. Zühdü’nün, “Bizde Köylünün Borcu” 

başlığıyla Türk Yurdu dergisinde iki yazısı 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki 1 Mayıs 1330/14 Mayıs 

1914 (yıl:3, c.6, sy.65, s.2151-2158), ikincisi ise iki 

hafta sonra 15 Mayıs 1330/28 Mayıs 1914  (yıl:3, c.6, 

sy.66, s.2183-2190) tarihinde yayımlanmıştır. Osmanlı 

Türkçesiyle basılmış bu yazıların metinlerine aşağıda 

yer verilmiştir. 

2. Türk Yurdu Dergisi 

II. Meşrutiyet’in ilânıyla birlikte Osmanlı 

Devleti’nde hissedilir derecede yaşanmaya başlayan 

özgürlük ortamı özellikle matbuata da yansımış, pek 

çok gazete ve derginin yayın hayatına başlamasına 

vesile olmuştur. Aynı dönemde sosyal hayata birçok 

dernek ve vakıf da katılmış, bu bağlamda aynı yıl 

İstanbul’da Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği ideali 

etrafında “Türk Derneği” adıyla bir sivil toplum örgütü 

kurulmuştur.269 

Türk Derneği, siyasî amaç taşımayan, Türk dili, 

tarihi, etnografyası, kültürü gibi ilmî alanlarda 

çalışmalar yapmayı amaçlayan bir dernektir. Derneğin 

üyeleri içerisinde Boyacıyan Agop, Vladimir 

Gordlevsky, Rahip Karaçurun gibi gayrimüslimler de 

yer almıştır. Derneğin beyannamesine göre; Türkçe 

hakkında Doğu’da ve Batı’da yazılmış ne kadar eser 

varsa bunlar dilbilimin yanı sıra sosyoloji, etnoloji, 

arkeoloji gibi bilimler bakımından dikkatle 

incelenecektir. Unutulmaya yüz tutmuş eski eserler 

gün yüzüne çıkarılacak, Osmanlı Türkçesinin bütün 

Türkler arasında yaygınlaşmasına çalışılacaktır. 

Dernek önemli Türk merkezlerinde şubeler açmak 

                                                            
269  Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler (Ankara: 

Hürriyet Vakfı Yayınları, 1988), 1: 414. 
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suretiyle buralarda kütüphaneler kurulması, dergi ve 

gazetelerin bulundurulmasını hedeflemiştir.270 

Türk Derneği, kendi adını taşıyan bir dergi 

çıkarmışsa da ömrü uzun olmamıştır. Dernek 

üyelerinin büyük bir bölümü 1911 yılında kurulan 

Türk Yurdu Cemiyeti ve daha sonra 1912’de kurulan 

Türk Ocağı’na geçmişlerdir. 1911 yılı sonlarında (30 

Kasım) Türk Yurdu Cemiyeti tarafından Yusuf 

Akçura’nın sorumlu müdürlüğünde çıkmaya başlayan 

Türk Yurdu dergisi, dernek üyelerinin 25 Mart 1912’de 

kurulan Türk Ocağı’na geçmesiyle buranın resmî yayın 

organı hâline gelmiştir.271 Yüz yılı aşkın süreyle 

yayımlanan Türk Yurdu dergisinde dil, tarih, edebiyat, 

iktisat, eğitim, sanat, mimarî, gezi notları, kitap 

tanıtımı vb. başlıklar altında muhtelif yazılara yer 

verilmiştir. 

Bu bölümde Osmanlı iktisadı hakkında önemli 

yazılar yayımlayan M. Zühdü’nün, konumuzla ilgili 

makalelerinin Türkçe çeviri yazılarına yer verilecektir. 

Türk Yurdu dergisinin 6. cildinin 65 ve 66. sayılarında 

“İktisat” alt başlığıyla ayrılan kısımda yayımlanan 

“Bizde Köylünün Borcu” başlıklı iki makalesini o dönem 

Türkçesinin daha iyi algılanması bakımından aynen 

dikkatlerinize sunuyoruz: 

                                                            
270  Ümmet Erkan, “Türk Yurdu Dergisinde İktisat Yazılarının 

Analizi (1911-1931”, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Dergisi 3/1 (Haziran 2018): 15. 

271  Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler, 415; Yusuf Sarınay, Türk 
Milliyetçiliğinin Gelişimi ve Türk Ocakları (İstanbul: Ötüken 
Yayınları, 1994), s.144.  
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2. İktisad 

Bizde Köylünün Borcu272 

İtibâr-ı Zirâî 

Bizde köylünün borçlu olmasını fevkalâde bir şey 

gibi telakkî etmemeli. Köylü içün borçlu olmak eskidir, 

umûmîdir. Reviş-i tarihî ve medenîye bakılır ise, 

borçlanmak günden güne -mikdâren ve nisbeten- 

mütezâyid ve müttesi‘dir. İngiliz köylüsü borçsuz 

yaşayamaz; Fransız köylüsü borçludur; Alman 

köylüsü, Macar, Romen köylüsü işlerini ancak borç ile 

yoluna koyabilmekdedir. Bu hâle (sy.65, s.2152) göre, 

Türk köylüsünün borçlu oluşu kadar tabiî ne tasavvur 

olunabilir.  

Yeryüzünde köylünün borçsuz olamayacağını 

kabul etmek lâzımdır. Çünkü, yeryüzünde zamân-ı 

târîhîde köylüsü borçsuz olan millet görülememişdir. 

Bugün borçsuz köylü gösterilmek mümkün olmadığı 

gibi, yarın yine gösterilemeyecekdir.  

Bu madde hakkında kanâat husûle getirmek 

içün biraz eski tarihleri karışdırmak kâfîdir. Bilhâssa, 

eski devletlerin esbâb-ı inhıtâtını şerh eden fasıllar 

gözden geçirilmelidir. Yunan köylüsünün çok 

borçlanmış olduğu, Roma’da arâzî ashâbının duyûn-ı 

sakîle altında kaldığı görülür. Âsûrîler ile Acem 

devirleri köylüsünün, rençberinin tahammül-güdâz 

borçları, Arab kıtaâtında Mekke, Medine köylülerinin 

sıklet-i deynleri sûzişli lisânlar ile tasvîr olunmakdadır. 

Şarkda ve garbda inhıtât devirlerine yakın, köylülerin 

boğaz doyuramayacak derecede hisse-i intifâ almak 

                                                            
272  Gayet mühim olan bu makalenin fevkalâde bir dikkatle 

okunmasını kâri’lerimizden bilhassa temenni ederiz. [T(ürk) 
Y(urdu)] 
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suretiyle, canlı makineler gibi çalışmakda olduklarını 

târîh bize hikâye ediyor. Bundan çıkarılacak netîce 

açıkdır: 

Borcun vücûd ve adem-i vücûdundan ziyâde 

şeklinden, mikdârından, usûl-i tahakkuk ve 

izâlesinden korkmak lâzımdır. Deynin şekli, mikdârı 

derece-i medeniyet-i milliyeye muvâfık, müstakrızın 

kâbiliyet-i esmâriyesi kâfî ise teşkîlât-ı iktisâdiye 

yolunda bulunub azimkâr, gayûr ve fa‘âl müstakrızlar 

karşısında ihtiyâtkâr, namuslu, insâflı mukrızîn ahz-ı 

mevki etmekde ise, borç alınır, verilir. “İtibâr Makinesi” 

muvâzene ve âhenk ile muttasıl işler durur. Hiçbir 

taraf içün bundan bir yıkım hâsıl olmaz. 

Hayât-ı beşerin ittibâ etdiği zaruretlerden biri de 

mademki köylünün borcudur, mutlak -hâl-i 

muvâzenede- mûceb-i saâdet olmak îcâb eder. Nitekim 

refahı artan Avrupalı köylünün mütemâdiyen borcu 

yükseliyor. Bu borç refâh ile âhenkdâr edilebiliyor. 

Avrupa’da on sekizinci asır köylüsüne nazaran, 

on dokuzuncu asır (sy.65, s.1253) köylüsü üç dört defa 

fazla borçludur. Yirminci asrın köylüsü de elbette biraz 

daha borçlanacakdır. Zamanımız “borç asrı”, başka 

adamların parasını kullanmak devridir.  

Meşiyy-i târihîye nazaran anlıyoruz ki, bizim 

köylümüzün bugünkü borcuna nazaran, yarınki borcu 

birkaç misli olmak lâzımdır. Bu hâlde, halletmek 

mecburiyetinde olduğumuz mes’ele: Osmanlı köylüsü 

bugünkü “sıklet-i deyn”ini hayât-ı iktisâdiyesiyle 

âhenkdâr edebiliyor mu? Bugünkü borcu onu ezmiyor, 

tâkatini bitirmiyor mu? Sonra, köylümüzün borcu 

yakınlarda birkaç kere daha artacak olur ise, 

köylümüzün hâli ne olacak? Türk köylüsüne mûceb-i 

saâdet olacak suretde bu birkaç kere artan borcu hafif 
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tutdurmanın yolu nedir? Nasıl bir manivela kullanmalı 

ki, âlemin sermayesinden bizde de köylü mütemâdiyen 

kemâl-i emniyet ve suhuletle istifade edebilsin? 

İki âlem-i itibâr! 

Borç demek itibâr demektir. Biri köylüye emniyet 

ediyor, itibâr gösteriyor, parasını kullanmak içün 

veriyor: Köylü de borçlu oluyor. 

Zamanımız muktesıdları arz u şekl-i istikrâza, 

maksad u tarz-ı ikrâza göre, itibâr-ı zirâîyi iki âleme 

ayırmakdadırlar. Biri eski âlemdir, “fâizcilik” devri 

unvânını alabilir. Murâcahacı, muhtekir, fâizci 

nâmında bulunanlar bu âlemde mukrızdırlar. Dîgeri 

yeni âlem-i itibârdır. Buna “bankacılık” demek 

mümkündür. Burada mukrızlar çok defa şahsiyet-i 

âdiyeye gayr-i mâlik olur. Mustekrız her iki âlemde 

aynı köylü, fakir, küçük müstahsil değildir. Birinci 

âlemde: fakir, âciz, câhil müstahsil-i zirâî ve nâdiren 

becerikli, akıllı rençber, ikinci âlemde kâffe-i erbâb-ı 

zirâat müstakrız olur. En küçük rençberden en zengin, 

fa‘âl muktedir çiftçilere kadar! Bu iki âlemin hasâis-i 

ahlâkiye, ruhiyesi, temâyülât-ı şahsiyesi oldukça 

mütefâvitdir, “iki âlem-i itibâr” taksimine sebebiyet 

veren esas da bu tefâvütlerden ibâretdir.(sy.65, s.1254) 

Bu iki âlemi iyi anlamak içün, borcun husûl 

sebeblerini bizim köylüden sormağa başlayalım.  

- Ne içün borç ediyorsun?  

1. Fenâ havalar oldu; ekemedik: ekdik, 

çürüdü…, seller, çekirgeler mahsulâtımızı götürdü…, 

kuraklık bizi kasdı, kavurdu.  

2. Köyde fenalıklar oldu, eşkıya türedi, harbler 

oldu, karışıklıklar korkular, gasb ve müsâdereler bizi 

bitirdi. 
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3. Rençberliğe başlamak istiyoruz.  

Bu üç hâlde, köylünün elinde mahsûl yok. 

Demek, köylüye, evvelâ boğazını doyurması, yaşaması, 

sâniyen ileride tarlasını tekrar sürmesi, ekip biçmesi, 

çiftçiliğe şimdi başladıyor ise, arâzî, hayvan vesâire 

tedarik etmesi lâzımdır. İtibara “hayatı” içün, ölüm ile 

çarpışmak içün köylü muhtâcdır. “İzâle-i adem” 

maksadıyla yapılan istikrâzlardaki köylünün vaz‘iyet-i 

ruhiye ve ahlâkiyesini düşünmeli. Bu maksad içün 

nelere razı olabileceğini unutmamalı! 

En za‘îf ve âciz mevki‘de bulunan, muhtekirler 

tarafından en kolay ve bî-insâfâne sayd edilen 

müstakrızlar bi’t-tabi‘ bunlardır.  

Eski âlemin borçlu köylüsü bundan sonra bize 

diyor ki:  

1. Hayvanlar hastalandı… Mahsûlât arzuya 

muvâfık, ihtiyâca kâfi derecede yetişmedi. 

Avadanlıklarım kırıldı, bozuldu.  

2. Çoluk çocuğumdan bazıları işden kaldı, 

hastalıklar masrafımızı artdırdı; yahud, işlerimizin geri 

kalmasına sebebiyet verdi.  

Bu hâlde, çiftçi tohumluğa muhtacdır. Âlat ü 

edevâtını ikmâle, hasta olan efrâd-ı âilesi yerine 

başkalarını istihdâma mecburdur; “İzâle-i noksan” 

edecekdir. Bu maksad ile itibâra mürâcaat eden köylü 

biraz daha kavî mevki‘ide ise de, eski âlem-i itibârın 

mâhir ve cebbâr olan “sayyâd”ları karşısında yine 

fevkalâde fena vaz‘iyetdedir.(sy.65, s.1255) 

“İzâle-i adem”, “izâle-i noksân” borçlarından 

sonra “izâle-i humâr” borçları nâmıyla Osmanlı 

çiftçisinde dîger bir nev‘ deyn daha vardır: 
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1. Sünnet düğünü masrafları, kız-oğlan 

velîmeleri, bayram, seyrân ve dîger bir tâkım merâsim -

ki nîm dînî kuvveti hâizdir- köylü içün muhtekirlere 

gitmeğe çok defa sâikdir. 

2. İdâresizliklerin, misâfir doyurmanın, ziyâfet 

yapmaların, fena hesâbların ve bi’t-tab‘ fena i‘tiyâdların 

mahsûlü olan cerîhaları ba‘zân sarrâf kisesinden gelen 

para ile te’diye ve tasfiye edilir. 

Köylüyü borçlandıran en eski sebebler, en 

umûmî ve bizde en dâimî, en az mütehavvil ve 

mütekâmil âmiller bunlardan ibâretdir. Bu müessirler 

sevkiyle açılan kiselerden alınacak para suhûletle geri 

döner, yerine verilir mi? İtibârın mâhiyet-i sâikasına 

göre, netîceden şübhe etmek kâbildir. Bu maksadlar ile 

yapılan itibâr, müstakrızların tabî‘î olarak yıkımını, -

hele dikkatsizlik ve mukrız tarafından cebbârlık 

gösterilirse- mahvı müstelzim olur. Köylünün hayatı 

burada paçavra gibi sürüklenir. Zâten, ma‘nâ-yı 

iktisâdiyesiyle itibâr-ı zirâî içüne köylünün bu nev‘ 

borçlarını ihtiyâtla almak iktizâ eder. 

Şimdi itibâr-ı zirâîye lâyık olan ve başka bir 

âlemin müstakrızı olmak nâmzedliğini gösteren 

“köylü”yü tasvîr etmek lâzımdır; o diyor ki; 

1. Yeni arâzi açmak, mevcûd kıtaâtımı artdırmak 

istiyorum; paraya muhtâcım. 

2. Gayr-i münbit arâzimden bazıları numûne 

olarak inbât edildi; dîgerlerini de ıslâh, kuvve-i 

inbâtiyelerini tezyîd etmek arzusundayım: fakat, nakde 

lüzûm var. 

3. İyi tohum celbi, hayvan iştirâsı, mekân 

tedâriki, fazla amele istihdâmı ve mahsûlâtın hayvânât 

ile berâber sigortaya vaz‘ı faydalı olacak, âh, para olsa!. 
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4. Her şey yolunda gidiyor. İdâre-i iktisâdiye-i 

zirâiyemi daha muntazam bir (sy.65, s.1256) makine 

hâline koymak, mahsûlâtıma daha yüksek fiyât te’min 

eylemek, daha seri‘ nakliyât ve sâire yapmak, daha iyi 

sûretde ve mahallinde satmak kâbil, fakat para 

yetişmiyor.  

İşte, biraz zengince, hâl ve vaz‘iyeti intizâmda 

giden çiftçinin her tarafda gördüğü “sermâye” 

noksânını ikmâl içün hissetdiği ihtiyâc-ı itibâr budur.  

Bu köylünün garazı: Yaşayabilmek, hayatını 

sürüklemek, izâle-i humâr etmek içün “mukrız” 

kisesine mürâcaat değildir. İstihsâlini artdırmak 

sâyesinde kazancını mikdâren tezyîd, nisbet-i 

temettu‘unu teşdîd ve kendisine fazla-i temettu‘ât 

husûlüne hidmet eden mukrıza da bu “fazla-i temettu‘ 

ile” mütenâsib, cüz’î bir fark i‘tâ ve hidmetine, 

yardımına mükâfât tertîb eylemekdir. 

Burada müstakrızın mevki‘-i iktisâdî ve rûhîsî 

büsbütün banka olmak lâzım gelir. “Bankacılık” 

âleminin en çok müstakrızları bu zümredendir. 

Ma‘amâfîh, yeni âlemin mukrızları olan bankalar, za‘îf, 

cılız müstakrızlara da aynen zengin, tüvânâ, ileriye 

gitmek ateşi ile yanan müstakrızlar gibi muâmele 

etmekde ve bu iki zümre-i müstakrızını birbirlerinden -

murâbahacılar gibi- ayırmamakdadırlar. Muhtekirler, 

ileriye gidecek, kazanacak müstakrızlardan kaçarlar, 

zayıfları yakalamağa çalışırlar. 

İki âlemi iyi anlamak içün müstakrızların 

mevki‘inden sonra mukrızların da mevki‘ini bilmek 

lâzımdır. 

Bizde mukrızlara; ne içün köylüye borç 

veriyorsunuz? suâli sorulsa, birbirinden ayrı iki, hatta 

üç nev‘ cevâb alınır: 
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1. Köyün ağası, paşası, beyi bulunmuşuz; 

mâlımız, mülkümüz var, hayvanımız, mahsûlümüz bol. 

Merhamet ve şefkat hissi, bizi köylüye yardım etmek 

içün sevk ediyor. Onun içün, muhtâc köylüye hayvan 

veririz; taksît ile bedelini yavaş yavaş alırız! Tohum 

veririz; misl-i muzâ‘afını mâl-ı helâlinden olarak ertesi 

sene alırız. Bu bizim usulümüzdür; haysiyetimize 

şerefimize yakışır. Faizciliği kendimize san‘at 

etmemişiz, ağalık, beylik etmekdeyiz. (sy.65, s.1257) 

2. İtibâr bir san‘atdır; bu san‘atı icrâ ederek, 

hayatımı kazanırım; madem ki, müstakrız çalışarak, 

kazanacak; bana bir hisse verir. Ben daha az emek 

sarfıyla rençber kadar muvaffak olurum. 

3. En çok fâiz veren ve fâiz tahsili itibâriyle, en 

yumuşak ve uysal olan müşteri köylüdür: Ağır fâiz 

alırım; iyi te’minâta mâlik olurum. Köylere kurulan fâiz 

kemingâhında sayd edilecek köylü kadar tatlı mahlûk 

tasavvur edilemez. 

Birinci sınıfa mensub fâizciler türedi, zâdegân, 

mütegallibe ve agniyâ-yı zamandır. Bunların çoğu 

müslümandır. Sırf Türk neslinden olanları da vardır. 

Fakat tahkîkâtıma nazaran, bunların adedleri 

azalmakdadır. 

İkinci ve üçüncü sınıfa mensub olanların içünde 

İslâm enderdir; Rumeli’nin Edirne vilâyetiyle ancak 

sahili ba‘zı vilâyetlerinde Mûsevîler, Anadolu’nun cihet-

i garbiyesinde ekseriyetle, cihet-i vasatıye ve 

şimâliyesinde kezâlik ekseriyete yakın bir mikdâr ile 

Rumlar fâizcilik etmekdedirler. Anadolu’nun vilâyât-i 

vasatıye ve şarkıyesinde Ermenîler fâizcilikde birinci 

dereceyi işgâl ederler; bunların mikdârı mütemadiyen 

artmakda, fâizcilik teşkîlâtı Ermenî âleminde yeni yeni 

terakkîler göstermekdedir. 
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Eski âlemin mukrızlarından sonra, köylüye itibâr 

eden yeni âlemin mukrızlarına gelince; bunların 

maksadlarını, vaz‘iyetlerini esas madde itibâriyle iki 

kelimede hülâsa ve ifade etmek mümkündür: 

Nakid piyasasının müsâ‘ade etdiği derecede ucuz 

para tedârik ve çiftçiye -mevki‘-i ictimâîsi, cehaleti, serî‘ 

ve ani zarureti, iktisâdî kâbiliyetsizliği gibi ahvâlinden 

gayr-ı meşrû‘ suretde istifâdeyi red ve istihkâr ederek- 

ıttırâd-ı kânunî dâiresinde ikrâz eylemekdir. 

Memleketimizde mevcûd olan bir devlet 

mü’essesesi “Zirâat Bankası”ndan mâ‘adâ, Sûriye’de 

ba‘zı Mûsevî bankaları, İzmir’de ba‘zı Rûm-Yunan 

bankaları, Adana, Haleb ile Bağdat demiryolu 

güzergâhında ba‘zı Alman müessesât-ı ticariye (sy.65, 

s.1258) ve mâliyesi tarafından vâki‘ olan ikrâzât ve 

Ermenîler ile ecânib müessesât-ı itibâriyesi tarafından 

şurada burada araziye ve erbâb-ı zirâate gösterilen 

teshîlât-ı itibâriye, bir tarz-ı intizam ve ıttırâda 

mâlikdir; ve yeni âlemin itibâr-ı zirâîsi meyânına 

dahildir. Mu‘âmeleleri vâzıh, makâsıd-ı ticâriyeleri ale’l-

ekser muayyen, tarz-ı ikrâzları, fâizleri şekl-i 

muttaridde cârî olduğundan, bu müessesâtı ayrı 

mütâla‘â etmek, fâizciliği bunlardan ayırmak lazımdır. 

(sy.66, s.2183)  

Fâizcilik 

Memleketimizde fâiz-i nizâmî %9’dur; fâiz-i âdîye, 

ale’l-‘umûm kullanılan ta‘bіr mûcebince, fâiz-i ticârіye 

gelince %12’dir. İstanbul’da orta hâlli ticârethânelerin 

mütemâdiyen seve seve yüzde on iki vermekte 

olduklarını görüyoruz. 

Bu esâsa göre fâiz te’diyâtında bulunarak 

sermâye tedârik edenlere, nazariyâtçılar acımak 

isterler. Yarın oldukça emin bir menba‘dan istihsâl-i 
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vâridât edecek kimseler, ba‘zan itibâra murâca‘at 

ederek başka adamların parasından istifâdeye 

kalkışırlar ise; %12 fâiz ile te’min-i istikrâz edemezler; 

Yüzde 15, hatta 20 ile muvaffakiyet hâsıl olsa, pekiyi 

ve bahtiyârâne iş yapılmış olduğu iddi‘â edilebilir.  

Memleketimizde sarrâfların aldıkları fâiz bu 

nisbetlerin kat kat fevkindedir; âdetâ bu nisbetler 

solda sıfırdır; hele, köylerde bulunan ve yukarıda, ikrâz 

eder iken, ne düşündükleri tasvîr edilmiş olan sarrâf ve 

fâizcilerin aldıkları hisse, insanların tüylerini ürperdir. 

Köylerdeki fâizcilik piyasasını anlatmak içün ben 

İstanbul’u misâl olarak ele alacağım ve onu “şehir 

fâizcilik piyasasının numunesi” addedeceğim.  

1. Şehir Fâiz Piyasası 

İstanbul’da bir adam paraya muhtâc oldu mu, 

eski âlemin bankeri, itibârcısı olan sarrâfa gider. 

Mütekâ‘id ise cüzdânını teslim eder, mücevherâtı var 

ise onları sarrâfa bırakır. Saatini, kösteğini, yüzüğünü, 

bileziğini ba‘zan dîger kıymetdâr eşyasını götürür verir, 

(sy.66, s.2184) veya sarrâfın emniyetine mazhar 

veyahud kuvvetli, emîn bir kefîle mâlik ise, bir senede 

kefîl ile imzâ eder. Sarrâf bir ay sonra çıkacak tekâ‘ud 

ma‘âşını, ‘âdî ma‘âşı müstakrıza te’diye eyler; yani, 

ma‘âş kırdırılır, alacak satılır, bir “mu‘âmele-i itibâr” 

yapılmış olur.  

Ale’l-ekser Karaman-ı Rûm, Kayserі, Niğde, Bitlis 

vesâir kıta‘ât-ı Oѕmânіye, Ermenî vatandaşlarımızdan 

mukrızlar vâki‘ olan bu hidmetlerine mukâbil ne 

isterler?  

Benim şahsî olarak icrâ etdiğim birkaç ziyâret-i 

tedkîkiyeden anladığıma göre, sarrâflar insandan bir 

şey istemezler; nitekim bana dediler: 
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- Senevî yüzde kaç mı? Hayır, biz bir şey 

istemeyiz; bize yalnız akçe farkını bırakırsınız. 

Aylığınızı mecîdiye yirmi üzerinden öderiz. Sonra biz de 

on dokuz üzerinden alırız. Âdî bir muamele. Bu 

ücretimiz muktezâ-yı te‘âmüldür. Tabî‘î çok değildir, az 

mı zahmet ve fedâkârlık ediyoruz?  

Bu az ücret yirmi guruşda bir, yüz guruşda beş 

guruşdur. Nitekim sarrâflar diyorlar: Lira başına bir 

çâr-yek mecîdiyede ayda bize te’min etmelisiniz. Bunun 

ma‘nâsı senede on iki ay olduğuna göre yüz guruşa 

senevî 60 guruş fâiz vermekdir. Bir sarrâfa bu ihtârı 

yapdım, müteeѕѕir olarak, hayret ve hiddet ile memzûc 

bir lisân ile dedi: 

- Bu hesâbınız doğru değil. Bir defa biz senelik iş 

yapmıyoruz. Bizde fiyât maktû‘dur. Bunu münâkaşa 

etmek olamaz. Ayda bize akçe farkından başka ne 

bırakıyorsunuz? Hiç. 

Evet, bu hiç yüzde 60’dan ibâretdir.  

Burada şâyân-ı dikkat olan dîger nokta da fâizin 

suret-i istîfâsıdır: Fâiz lâ-ekal bir ay içün evvel alınır. 

Bu hâlde müstakrız senevî %75 te’diye eder demekdir.  

Mukâvele bir aylık içün yapılır da re’sü’l-mâl 

te’diye olunmaz ise, tecdîd (sy.66, s.2185) olunur. Ay 

geçer, tekrâr yeniden mukâvele yapılır. Böyle yarım 

sene devam edildiği farz olunur ise, fâiz ile borç 

sermâyesi nısf dereceye yakın artar. Ba‘zan re’sü’l-mâl 

senesi içünde te’diye edilemeyerek, mukavele tecdîd 

olunca, borç iki mislini geçer. Müstakrız, istikrâz 

etmek hülyâsıyla dem-güzâr iken, muttasıl fâiz verir ve 

düşdüğü kuyudan yolunu bir dürlü bulamaz. 

İstanbul ile İzmir, Konya, Kastamonu, Trabzon, 

Ankara ve Edirne’nin arasında fark pek azdır. 
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Akıl ermeyecek derecede fâhiş olan bu şehir 

fâizciliğinin sebeb-i husûlü fikrimize göre şunlardır:  

1. Türk hayatının iktisâdî, terbiyevî 

müvâzenesizliği. 

Devlet hayatında ba‘zı buhranlar dolayısıyla, sarsıntı 

olunca ve idaresizlikler, hastalıklar, sû-i i’tiyadlar 

sevkiyle, aile hayatında -şahsi olarak- başkaca 

muvâzenesizlikler hûsule gelince, Türk nesli aç, bî-ilaç 

kalıyor, az çok bir ihtiyât-ı nakdîye mâlik 

olmadığından: Rum, Ermeni sarraflarına karşı, “her 

şarta razı” olacak bir hâle geliyor. Türk hükûmetinin 

hayat-ı mâliyesinde de, Türk neslinin bu intibâ-ı 

iktisâdîsini sezmek mümkündür. 

2. Müessesat-ı itibariyenin yokluğu, muhtekir 

sarrafların elli altmış derecesinde iş yapmağa 

muktedir, birkaç sermayedârın veya teşkilat-ı 

mâliyenin adem-i mevcudiyeti.  

Kırk elli bin liralık sermayeli İstanbul da mevcud 

bir emniyet sandığından mâ‘adâ Osmanlı memleketi 

“me-ded-res” bir müessese-i muntazamaya gayr-i 

mâlikdir. Vilâyât ve elviye merkezleri her nev‘ teşkilat-ı 

itibâriyeden mahrumdur. Muntazam ma‘âş i‘tâ 

edilememekden, İstanbul hayat-ı ailesine târî olan 

muvâzenesizliği i‘âde ve izâle edebilmek içün şehrî lâ-

ekal 200-250 bin liraya zarûret-i kat‘iye vardır; iki üç 

aylık bir intizamsızlığı ale’t-tevâlî izâle etmek üzere, 

500-600 bin lira lâzım. Ekserîsi kût-i lâ-yemûtlarına 

medâr bir derecede ma‘âş alan mütekâ‘idîn, eytâm ve 

erâmil ve küçük ashâb-ı ma‘âş içün behemehâl (sy.66, 

s.2186) bu mikdâr para bulunmalı. Nereden? 

Fâizcilerden, bilhassa, İstanbul’da ‘azîm taleb-i istikrâz 

var. Para yok değil ise bile, iyi idâre ve hıfz ediliyor. 

Millî teşkîlat-ı itibariyenin adem-i vücûdu dolayısyla, 

fâizcilerin i’tilâf-ı zımnîleri sâyesinde, arz dûçâr-ı 
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tahdîd oluyor ve fâiz mikdârı sûhûletle %60 mikdârına 

çıkabiliyor. 

2. Köy Fâiz Piyasası  

Köylünün hayatında -bereket versin- bu kadar 

intizâmsızlık yokdur. Şehirliye nazaran, bizim 

köylümüz daha tasarrufkâr, ihtiyâtlı davranmakdadır.  

Fakat, burada tabî‘atın -ba‘zan çiftçiyi 

nâmerdlere daha fena bir sûretde muhtac edecek 

sûretde tecellî eden- musîbetlerî, ıttıradsızlıkları var.  

İhtilalleri, karışıklıkları, eşkıya tarafından hücum ve 

baskınlar burada nisbeten daha çok. Harbler köylünün 

kalbgâhına daha zehir-nâk bir sûretde hayâten ve 

iktisâden te’sîr etmeğe müstaid. Hastalıklar köylüyü 

daha ziyade bîzâr etmekde. Fiyat-ı mahsûl 

düşkünlükleri, fena ticaret teşkilâtı burada âdetâ iki 

misli. Nihayet, köylü daha görgüsüz. Ziraat 

Bankası’nın mevcudiyetinden gafil ve bî-haber, ondan 

istikraz yapmağa gayr-i muktedir veya beceriksiz, 

hâsılı, daha az akıllı, yapılan hesab ve kitabın neye 

varacağını daha az müdrik. Bunlara bir de mukrızların 

nisbeten az olduğu ilâve edilince; 

Şehirlerde tabî‘î görülen tarz-ı istikrazın, köylülerde 

aynen cereyan etmesi îcab etdiğine kanaat getirmek 

lâzım olacağı teslim edilir. 

Köy fâiz piyasasının muameleleri yalnız biraz 

daha muğlak, fâizleri daha mütemevvicdir. Sonra, köy 

muamelât-ı ikrâzıyesi daha yıkıcı, yakıcı, netâyic 

vermeğe müsta‘id ve çirkindir. Bu neticeleri anlamak 

içün, fâiz mikdârına icrâ-yı te’sîr eden ahvâli ve 

köylerimizde fâizcilerin ikrâz mukavelelerine idhâl 

etdikleri ba‘zı şerâiti gözden geçirelim: 

1. Köylerde murâbahacılar içün fâiz nisbetini 

zamana göre tebdil etmek, ihtiyâc-ı şedîd ise, nisbeti 

artdırmak muvafık görülmekdedir. Meselâ Teşrîn-i 
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evvel (sy.66, s.2187) ayında, yahut hasaddan bir iki ay 

evvel istikrâz edilmek istenildi mi lira üzerine şehrî bir 

mecîdiye çâr-yeki ya‘nî %60 (aslı %75) taleb olunur. Bu 

fiyatla fâizcilerden para bulmak ale’l-ekser 

mümkündür. Bunun altında para bulmak imkânsız 

değilse de, enderdir. 

2. Hasad zamânı paraca zürrâ‘ın büyük ihtiyâc 

ve sıkıntısı vardır. Binâen-aleyh nisbet de tabî‘î daha 

yüksek olmak lâzımdır. Liranın piyasası mecîdiyeye 

veyahud çâr-yek lirayadır. Va‘de-i te’diye, iki, nihayet 

a‘zamî olarak üç aydan ibâret olmak üzre bir devreden 

ibâretdir ki, hasad icrâ edilir, harman yapılır. Zahîre 

anbara nakl ü furûht olunabilir.  

Üç ay içün yüzde 25-30, sene içün %80-100-120 

demekdir. 

3. Fâiz mukâvelesinin içine ekseriyetle -itibâr ile 

gayr-i alâkadâr- ba‘zı şerâ’it idhâl edilmekdedir: Bu 

şartlar, mahsûlün mukrıza satılması, fîyâtına nazaran 

ba‘zan bir, ba‘zan kile kıyye başına iki gurûş tenzîlâtla 

mukrızın mahsûlâtı satın alabilmesi keyfiyetinden 

ibâretdir. Böyle bir şart ayrıca fâizdir: Ba‘zı ahvâle göre 

bu %10-15’den ziyâde bir fark vücûda getirebilir. 

Müstakrız içün, itibâra nâil olması sebebiyle, her 

cihetde kurulmuş bir tuzak mevcûtdur. 

Köylüye fâizciler tarafından icrâ edilen ikrâzâtın 

nakden olması ve te’diyâtın nakden icrâ edilmesi 

ekseriyetle büyücek piyasalara yakın olan yerlerde 

vâki‘dir: Biraz içerilerde, mukrızlar İslâm olarak itibâr-ı 

zirâî vukû‘ bulan ba‘zı yakın vilâyetlerin köylerinde 

mu‘âmelât-ı itibâriye bi’t-tamâm aynendir. Ya‘nî, ikrâz 

aynen olduğu gibi, te’diye de aynendir.  

İkrâzât-ı ayniyede -müşkilât-ı tevzî‘iye ve 

tahsîliyeye ve sâireye nazaran- fâizin nisbeti daha 
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ağırdır. İstikrâz tohum tedâriki içün vâki‘ ve mikdârı 

cüz’î ise, verilen mikdârın iki misli taleb olunmak 

müte‘âmildir. Hayvânâta gıdâ olmak üzre ödünç alınan 

ot, saman, arpa ve sâirenin iâdesi şerâ‘iti, bir buçuk 

(sy.66, s.2188) iki misli ya‘nî %50-100 arasında 

deverân eder. Derece-i ihtiyâca, mukrızın vaz‘iyet ve 

hâline göre, istikrâzât-ı ayniyede fâiz değişir ise de 

%50’nin altına inmesi müstahildir. 

Aydın vilâyeti gibi Zirâat Bankası tarafından en 

ziyâde ikrâzâtda bulunulan bir vilâyetimizin oldukça 

nurlu kazâlarında ba‘zı ağa ve beylerin vagon vagon 

tohumluk dağıtdıkları ve ertesi sene hasâd zamanı iki 

mislini tahsîl etdikleri her gün kulağımıza vâsıl oluyor; 

hem bu rivâyât ve hikâyât kısmen takdîr ile meşhûn 

bir tarzda bize kadar geliyor. 

Fâizcilik ile Osmanlı köylüsünün istihsâlâtına 

vurulan öldürücü darbenin te’sîrât ve netâicini 

anlamak içün, köylüye fâizcilerin verdiği paraları iki 

kısma tefrîk edeceğiz: 

1- İâdesi kâbil ve teceddüdü mütehammil 

ikrâzât. 

2- İâde ve te’diyesi imkânsız bulunan ikrâzât. 

Birinci nev‘ istikrâzât, tohumluk istikrâzları ile 

hasâd istikrazlarıdır. Mesârif-i müsta‘cele ve cüz’iyeden 

ibâret olduğu ve istihsâlin feyz-i tabî‘îsi. Fâiz ağır ve 

yıkıcı olsa da, re’sü’l-mâlin te’diyesine müsâid 

bulunduğu içün, bu sûretle alınan paralar te‘diye 

olunur; fakat, çiftçinin elinde hiçbir şey kalmadığından 

ve teşkîlât-ı itibâriyenin maksadı esâsen bu 

olduğundan, kâbil-i te’diye istikrâzât mihânikî olarak, 

gelecek sene yine teceddüd eder. Bu, Osmanlı 

çiftçisinin müzmin ve müdhiş bir itibâr ve istikrâz 

nezlesine teşbîh olunabilir. Bundan yakayı kurtarmak 
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ne kadar kolay ise, içine tekrar düşmek de o kadar 

zarûrîdir. Her sene borç silinir; her sene borç çiftçinin 

ihtiyârına gayr-i tâbi‘ olarak teceddüd eder.  

İkinci nev‘ istikrâzât, hayvânât, âlât ve edevât-ı 

mihânîkiye satın almak, arâzî içün zihinde tasavvur 

edilen ve kitablarda görülen ıslâhât-ı azîmeden birini 

icrâ etmek arzusuyla veyahud arâzî-i cedîde satın 

alarak açmak hülyâsıyla yapılanlardır. İşte bu bir 

tuzakdır; küçük mikdârda (sy.66, s.2189) masrafı 

müstelzim olup da Zirâat Bankası sâyesinde 

yapılamayınca veyahud Zirâat Bankası’ndan istifâde 

yolunu bulamayarak fâizcilerden alınacak para ile 

yapılmak istenilince bu tuzağa çiftçi düşer. Zirâatde 

hüküm-fermâ olan ağır ve batî “kânun-ı ismâr” sebebi 

ve ”îrâd-ı mütenâkıs” îcâbâtı ile yüzde on beşden 

yukarı fâiz ile akd edilmiş olan ikrâzât, ıslâhât ile 

henüz artamayan mahsûlâtın kılleti yüzünden 

peyderpey, sene be-sene itfâ edilemez. Re’sü’l-mâl 

mütemâdiyen ric‘î bir hareket ile artar. Ba‘zı bereketsiz 

senelerin vuku‘u ve dîger sebeblerin zuhûru buraya 

iltihâk eder ise, borçdan hiçbir şey verilemez: Borç 

hendesî bir tezâyüd ile üç dört sene içinde beş altı 

misline bâliğ olur ve arâzînin hayvânât ve sâiresiyle 

kıymeti borcun edâ ve itfâsına kâfî gelmemeğe başlar. 

Çiftçi burada müebbeden fâizcinin tırnakları 

arasındadır. Hayâtı müddetince, fâizciye çalışmağa 

mahkûm olan çiftçinin heves-i istihsâl ve faâliyeti 

kırılır. Ye’s kendisine çöker. Hesabsızlıklar, yeni 

hesabsızlıkları, dikkatsizlikleri müstelzim olur. Netice: 

müstakrız çiftçi içün “mahv”den arâzîsini bırakarak 

işin içinden sıyırılmakdan başka bir şey değildir. 

         Fâizciliğin netîcesi: 

İki âlem-i itibâr arasındaki cidalden sonra, 

fâizcilik âleminde mukrız ve müstakrızlar arasında 
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zekâ ve dirâyet, hesab ve isti‘mâl-i sermâye ve servet 

itibâriyle bir cidâl hüküm-fermâdır. Mukrıza cüz’î bir 

şey i‘tâ ederek, sermâyesini kullanmağa çalışan 

müstahsilîn, ümîd etdiği gibi fazla istihsâlâtda 

bulunamaz, mukrızı idâre edemez ise mukrız onu sevk 

ve idâre eder. Binâen-aleyh galebe mukrızlarda, 

fâizcilerde kalır. Nitekim bizde hesabsız, câhil, gayr-i 

cevvâl olan çiftçi, tabî‘atın kusûrlarını izâle edeyim, 

çekirgelerin, tuğyânların, sellerin acısını çıkarayım, 

igtişâş ve harblerin açdığı yaraları kapadayım, der 

iken, emilir, muttasıl mağlûb edilir. 

İki âlem-i itibâr da mukrızın gelebesine ve 

istihsâlâtın müstahsilîne fâideli (sy.66, s.2190) 

olmayacak sûretde vukû‘na kanâat edilmek ve çiftçinin 

beyhûde yere dâini içün çalışdığını, ona esîr 

bulunduğunu kabul etmek lâzımdır. Fâiz hafif, ağır 

olsun, gayr-ı muttarıd olunca, istihsâlâtın feyz-i 

tabî‘îsi, mahsûlâta bi-gayr-i hakkın temlik etmek 

isteyen fâizciler tarafından mahv edilir, istishâl-i millî 

yavaş yavaş sukûta sürüklenir. Fâizciliğin netîcesi her 

gün bir istihsâleyi öldürmek, yok etmekdir. 

Fâizciliğin bu harâb-âver neticesi zürrâ‘ın 

cehâleti, memleket nakid piyasasının hâlî, hükûmet ve 

şebâb-ı müdrikin atâleti ve lâkaydîsi ile mütenâsib 

olur. İtibâr-ı zirâîye millî bir siyâset girmeğe 

başlayıncaya kadar bu sukût muhakkak devam eder. 

M. Zühdü 
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Giriş 

Osmanlı devlet teşkilatı içerisinde ilmiye sınıfı 
devletin kuruluş aşamasından itibaren önemli rol 
oynamıştır. Devlet teşkilatının klasik tasnifi 

içerisindeki diğer önemli iki unsur olan askeriye ve 
kalemiye üyesi olabilme ihtimali, özellikle kuruluş 
döneminde, ilmiyeyi söz konusu diğer iki sınıf arasında 
imtiyazlı bir konuma yükseltmiştir. Çünkü ilmiye 
üyeleri kendi meslek grupları ile alakalı tedris, kaza ve 
ifta görevlerinin yanı sıra devletin bürokratik 
işleyişinde ve askeri sınıfın içerisindeki görevlere 
gelebilmiş etkin rol almıştır. İlk dönem devlet adamları 
içerisinde medreseden yetişen, ilmiye sınıfında görev 
yaptıktan sonra devletin idari teşkilatında görev alan, 
vezirlik ve veziriazamlık görevinde bulunan ve askeri 
teşkilatının örgütlenmesinde rol oynayan ilmiye 
kökenli devlet adamları bu durumun kanıtı olarak 

gösterilebilir.273 

Osmanlı ilmiye sınıfını oluşturan ulemayı merkez 
ve taşra teşkilatı olarak iki sınıfta ele almak 
mümkündür. Merkezdeki ilmiye sınıfı üyeleri üst düzey 
bürokratik görevliler olup çok sınırlı sayıda kişinin bu 

görevlere yükselmesi ihtimal dâhilindedir. Ancak özgül 
ağırlıkları ve temsil ettikleri sınıfın devlet içindeki rolü 
düşünüldüğünde etkisi oldukça yüksektir. Merkezdeki 
ilmiye sınıfı üyeleri: Şeyhülislam, Anadolu ve Rumeli 
kazaskeri, nakibüleşraf, padişah hocası, müneccimbaşı 
ve hekimbaşıdır. İlmiye sınıfının taşradaki en önemli 
temsilcileri ise devletin her köşesine yayılmış kadılar, 
müderrisler ve müftülerdir. Taşradaki bu ulema tedris, 
kaza ve ifta görevleri yanı sıra devletin taşradaki 

görünen yüzü ve temsilcisi olarak da görev ifa etmiştir. 

                                                            
273  Mehmet İpşirli, Osmanlı İlmiyesi, (İstanbul: Kronik Kitap, 

2021), 161.  
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1. Osmanlı Devleti’nde İlmiye Mesleğinin 

Teşekkülü 

Her devlet kurulduğu konumub ve bulunduğu 
zamanın imkânlarının el verdiği ölçüde kendinden önce 
belli bir seviyeye ulaşmış medeniyet unsurlarından 
faydalanma yoluna gitmiştir. Kendinden önceki 
medeniyet unsurlarından yararlanma devletlere göre 
farklı derecelerde olmuştur. Osmanlı Devleti de 
mensup olduğu Türk-İslam medeniyetinin önemli bir 
seviyeye ulaşmış unsurlarını bünyesinde barındırmış 
ilmi olarak da bu medeniyetin birikiminden 
faydalanmasını bilmiştir. Dolayısı ile Osmanlı 
Devleti’nin ilmi düşünce ve teşkilatının temelinde bu 
unsur yatmaktadır. Osmanlı Devleti ilmiye alanındaki 
bu birikimi kullanmasını bildiği gibi ihtiyaçları ve 
şartlar doğrultusunda şekillendirmede de 
bulunmuştur.  

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıllardaki ulema 
ihtiyacı Selçuklu Devleti ve bakiyelerindeki 
devletlerden, Maveraünnehir, Mısır, Suriye, Irak ve 
Hicaz gibi önemli kültür merkezlerinden 

sağlanmıştır.274 İlk dönem Osmanlı ulemasının 
biyografileri incelendiğinde bu merkezlerin hepsinde 
eğitim almış alimleri bulmak mümkündür. Osmanlı 
devlet teşekkülünün oluştuğu ilk iki yüzyılda 115 alim 
üzerinden yapılan araştırmaya göre bunların % 43’ü 
İran’a,  % 23’ü Mısır’a, % 18’i Anadolu’daki diğer 
devletlere, % 9’u Maveraünnehir’e ve % 9‘u Suriye ve 
Irak’a eğitim amaçlı seyahat etmiştir.275 Bu havza da 
Osmanlı bilim mirasının nereden kaynaklandığını 
göstermektedir.  
                                                            
274  Hulusi Lekesiz, Osmanlı İlmi Zihniyetinde Değişme, Teşekkül-

Gelişme-Çözülme XV-XVII. Yüzyıllar, (Ankara: Hacettepe 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
1989), 30. 

275  Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlı Bilim Mirası, Mirasın Oluşumu 
Gelişimi ve Meseleleri, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2017), 
1: 61. 
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Bazı kaynaklarca ilk müftü olarak gösterilen 

Şeyh Edebâli276 (ö. 1326) ilk eğitimini Karaman’da 
tahsil ettikten sonra Şam’da eğitimini 
tamamlamıştır.277 İlk müderris Davud-ı Kayseri (ö. 
1350) ise Mısır’da eğitim almış ve Osmanlı ülkesine 

hizmet etmiştir.278 Osmanlı ilmiyesinde önemli etkisi 
olan Molla Fenârî (ö. 1431) Karaman ve Kahire’de 
eğitim almıştır.279 Molla Fenarî’nin teşvikiyle 
Maveraünnehir ve Horosan bölgesine giden Kadızade-i 
Rumi (ö. 1440) matematik ve astronomi üzerine otorite 
olmuş, onun öğrencilerinden olup Fatih döneminde 
özel davet üzerine Osmanlı hizmetine giren Ali Kuşçu 
(ö. 1474) astronomi ve matematik üzerine çalışmış hem 
ulema hem de Osmanlı medrese sistemi üzerinde 
önemli tesir bırakmıştır. Osmanlı uleması üzerinde 
tefsir, hadis, tarih ve edebiyata dair ilimlerde Mısır, 
Suriye ve Hicaz bölgesinin; matematik, doğa bilimleri, 
astronomi ve tıp ilminde Merağa, Tebriz, Semerkant ve 

Herat gibi merkezlerin etkisi olmuştur.280  

Kuruluş döneminde okutulan tefsir, gramer, 
astronomi, matematik, fıkıh, hadis, kelam gibi farklı 
alanlardaki 33 kitap incelendiğinde bunların 
yazarlarının 13’ünün İran’da, 12’sinin Mısır ve Irak’ta, 

7’sinin Maveraünnehir, Horasan, Fergana ve 
Harezm’de, birinin ise eğitimini Anadolu’da 
tamamladığı görülmektedir.281 Buradan da 
anlaşılmaktadır ki Osmanlı Devleti ilmi birikimi sadece 
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transfer etmiş olduğu âlimlerle değil medreselerinde 

okuttuğu kitaplarla da takip etmiş, devam ettirmiştir. 

Etrafındaki ilim merkezlerinin sunduğu 
imkânlarla kendi ulema çevresini oluşturan Osmanlı 
devleti ihtiyaç duyduğu ilmiye teşkilatını teşekkül 
ettirmeye başlamıştır. Orhan Bey zamanında 
görevlendirilen sonrasında sayısı artan kadılar, I. 
Murat’tan itibaren ihdas edilen kazaskerlik makamı ile 
bir temele oturtulmuş ve kendi geleneğinin başlangıcı 
olmuştur. Daha önce tek elden yürütülen kadılık, 
müderrislik ve müftülük görevleri birbirinden bağımsız 
olarak teşkilatlanmış ancak tek bir merkezden idare 
edilmeye devam etmiştir. Ulemanın devlet 
mekanizmasında oynadığı rol, kuruluş döneminde 
siyasi inkıtaa yol açan fetret devrinde de azalmadan 
devam etmiştir. Bu dönemde hükümdarlığını ilan eden 
şehzadeler ilmiye sınıfının reisi konumunda olan 
kazaskerlik makamını vezirlik ve beylerbeylikle birlikte 
vazgeçilmez bir unsur olarak ihdas etmişlerdir. Musa 
Çelebi Edirne’de hükümdarlığını ilan ederken vezir ve 
beylerbeyinin yanında kazasker olarak Simavna kadısı 
oğlu Şeyh Bedreddin’i görevlendirirken, fetret devri 
mücadelesinde Amasya’yı merkez edinen Mehmet 

Çelebi kazaskerlik görevine Çandarlı İbrahim b. Halil’i 
getirmiştir.282 Bu durum artık ilmiye teşkilatı reisinin 
devletin vazgeçilmez bir unsuru olarak telakki 

edildiğinin göstergesidir.   

II. Murat döneminde de ilmiyenin etkisi siyasi, 
askeri ve idari alanda artarak devam etmiştir. 
Hükümdar gerçekleştirilecek seferlerle alakalı âlimlerin 
fetvalarına önem vermiş böylece ulema, siyasi idarenin 
eylemlerini meşrulaştırıcı bir rol de üstlenmiştir. 
Başkentler âlimler için teşvik edici unsurlarla cazibe 
mekânı olmuş Bursa’dan sonra Edirne’de bir ilim 
yuvası hâline gelerek devrin önemli âlimleri Osmanlı 
hizmetine girmiştir. Bu âlimlerden faydalanabilmek 
için medrese sayısı arttırılmış bu medreselerde 
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Osmanlı ilim geleneği oluşmaya başlamıştır. 
Şeyhülislamlık makamı ortaya çıkmış ve zaman 
içerisinde fonksiyon ve önemi artarak kazaskerin bazı 
görevlerini de uhdesinde toplayarak ilmiye sınıfının 
reisi olarak addedilmiştir. Bu durum Fatih 

kanunnamesi ile de yazılı hâle gelmiştir.283 Ancak ilk 
dönem kaydı hayat şartıyla göreve gelen şeyhülislamlar 
Kanuni dönemi şeyhülislamlarından Çivizade’nin 
görevden alınması ile birlikte görevden alınmaya 
başlamış bu durum siyasi iradeye bağlı olmalarına ve 

bağımsızlıklarını kaybetmelerine yol açmıştır. 

2. Ulema İmtiyazları 

Ulemaya sunulan bazı imtiyazlar onları diğer 
devlet ricali arasında daha ayrıcalıklı bir konuma 
yükseltmiştir. Diğer devlet ricali ile ulema vergilerde 
ortak imtiyaza sahip olsa da özellikle cezalandırılma ve 
evlatlarına tanınan haklar yönüyle birbirlerinden 
ayrılmaktadır. İlmiye sınıfı üyelerinin alacağı en 
yüksek ceza azl/görevden alınma ve nefy/sürgün 
cezası iken askeri ve kalemiye üyeleri için idam cezası 
çok daha sık uygulanmaktaydı.284 Osmanlı tarihi 
boyunca 3 şeyhülislam dinî meseleler haricinde siyasi 

işlere karıştığı için hayatlarını kaybetmişken 
sadrazamlarda ise kırklı sayıları geçmiştir. Bu imtiyaz 
ehl-i örfe mensup devlet ricalinin çocuklarını ehl-i şer‘ 
olan ilmiye teşkilatının içerisine sokma gayret ve 

isteğini de beraberinde getirmiştir.  

Ulemanın bir diğer imtiyazı ise evlatlarının ilmiye 
sınıfı içerisinde bir göreve atanmak istendiğinde üst 
göreve atanma veya daha hızlı yükselme kolaylığıdır. 
İlk defa Molla Fenâri ailesine verilen bu imtiyaz, 
sonrasında tüm ulemayı kapsamış “mevalizâde 
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kanunu” adıyla bilinmiştir.285 İlmi ortamın sağladığı 
imkân ve mevalizâde kanunun imkânı ile farklı 
dönemlerde farklı ulema aileleri etkili olmuştur. 
Bunların içerisinde Fenarîzâdeler, Çivizâdeler, 
Ebusuudzâdeler, Taşköprüzâdeleri, Dürrizâdeler ve 

Bostanzâdeler gibi uzun süre etkili olan aileler ortaya 

çıkmıştır.  

Dönemin şartlarına göre ilmi bir çevrede 
yetişmek bilgiye ulaşmak açısından önemli bir artı 
olmakla birlikte bunun suistimale uğraması ilmiye 
teşkilatı için olumsuz sonuçlar doğurmuştur. 
Ulemazâdelerin hızlı ilerleyebilmesi diğer meslek 
üyelerinin özellikle üst rütbelere yükselmesini 
engelleyici rol oynamış,15-20’li yaşlarında müderris 
payesini alanlar galat bir deyim olan “beşik ulemalığı” 
tabirinin doğmasına sebep olmuştur.286 Ulemazâde 
kanununu suistimale uğratarak uygulayan 
Şeyhülislam Feyzullah Efendi (ö. 1703) tüm üst düzey 
ilmiye rütbelerine oğullarını ve damatlarını atamıştır. 
Hatta kendinden sonra yerine nakibüleşraf olan 
oğlunun atanması için padişahtan ferman bile almıştır. 
Ancak bu uygulamaları kendi ve oğlunun hayatını 

kaybetmesine neden olmuştur.287 

3. Mülazemet 

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde ilmiyeye 
silkine girmek isteyenlerin almış olduğu icazet ve ilmi 
olarak kendini kanıtlaması yeterliydi. Sonrasında 
Osmanlı medrese teşkilatının kurulması ile birlikte 
ilmiye mesleğine girebilmek için Osmanlı medreselerini 
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takip etmek ve en azından Sahn seviyesinde 
medreseden mezun olmak gerekiyordu. Mezun olan 
ilim erbabı almak istediği görev için Anadolu veya 
Rumeli kazaskerliğine başvurur kadı veya müderris 
olarak atanmak için sıraya girerdi. Görev almak 

isteyenlerle atanılacak görev arasında bir denge 
bulunduğu için çok sıra beklenmez, kısa sürede göreve 
başlanırdı. Ancak atama isteyenlerin sayısı 
atanabilecek görevlere oranla artınca bekleme süresi 
artmaya başlamış bekleyenler için bir çeşit staj dönemi 

olan mülazemet sistemi devreye girmiştir.288  

Fatih dönemine teşekkül etmeye başlayan 
mülazemet sistemi,289 Kanuni döneminde Ebussuud 
Efendi tarafından sistematize edilmiştir. Bu sisteme 
göre atanmak isteyen medrese mezunu, üst düzey 
ilmiye ricalinin yanında staj görmeye başlardı.290 
Yanında staj gördüğü ulemaya belli bir süre hizmet 
eden aday buradaki hocasının mülazım verme hakkı 
olduğunda onun verdiği tezkire ile atanmak için 
başvuruda bulunurdu. XVIII. Yüzyılda şeyhülislam 
tayinlerinde 16, Rumeli kazaskeri tayininde 8, Anadolu 
kazaskeri ile nakibüleşraf tayinlerinde 6’şar, padişah 
hocası ile hekimbaşı 4’er, Mekke ile Kudüs kadıları 5’er 

mülazım verirdi.291  

Mülazemet uygulamasının bir farklı versiyonu da 
bir mansıpta görev yapan ilmiye mensubunun görev 
süresi bitip yeni bir göreve başlamak istediğinde 
beklemesi gereken süreyi ifade etmektedir. 
“Mülazemet-i müstemirre” denilen bu süre yine ilmiye 
sistemindeki yığılmaya bağlı olarak artmış mülazemet 
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süresince mâzul bekleyenler bir süreliğine İstanbul’da 
mensup olduğu kazasker dairesine devam 

etmişlerdir.292 

Mülazemet sisteminin zaman zaman suistimale 
uğradığı olur bununla ilgili şikayetler gelirdi. 
Suistimalleri önlemek için hattı hümayunlar 
düzenlenir, mülazemet süresine dikkat edilmesi 
istenerek “ecnebi” olarak tabir edilen rüşvet, iltimas 
gibi yollarla sisteme giren ancak atamayı hak etmeyen 

kişilerin görevden alınması istenirdi.293 

4. Osmanlı’da İlmi hayat 

 Osmanlı Devleti’nde birbirinden farklı 
hususiyetler ve amaçlar içeren bir eğitim sisteminden 
bahsetmek mümkündür. Örneğin devlet hizmetine 
özellikle üst düzey yönetici kadroları yetiştirmek üzere 
kurumlaşan bir örgün eğitim sistemi olarak Enderun 
Mektebi önemli bir yer tutmaktadır. Enderun mektebi 
Osmanlı Sarayının içerisinde, devşirilen çocukların 
yetenekli olanlarının devletin yararına yetiştirilme 
amacıyla kurulmuştur. Burada dinî ve akli ilimlerin 
yanı sıra pratiğe önem verilmiş, sanat eğitimi ile sportif 
faaliyetler ihmal edilmemiştir.294 Osmanlı sarayında 
Enderun’un yanı sıra saray kadınları için eğitim 
hizmeti gören haremden de bir eğitim kurumu olarak 
bahsetmek doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu iki 
kurumun yanı sıra Osmanlı sarayında geleceğin 
sultanları olan şehzadelerin eğimine de önem verilmiş 

özel hocalar bu iş için görevlendirilmiştir.295 
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Mesleki eğitim loncalar eliyle usta çırak ilişkisi 

şeklinde, bürokratik eğitimi içeren kalem eğitimi de 
usta çırak ilişkisi içerisinde devlet bürolarında 
sürdürülmüştür. Manevi eğitim tekke ve zaviyelerde 
tasavvuf erbabının eğitimine yoğunlaşmıştır. Tüm 

bunların yanında yaygın eğitim veren kütüphaneler, 
camiler, sahaflar, kıraathaneler de toplumun 
eğitiminde rol oynamıştır.296 Ancak klasik Osmanlı 
eğitiminden bahsedildiğinde ilk akla gelecek kurum 
şüphesiz ki medreseler olacaktır. Medreseler Osmanlı 
ilmiye sınıfının yetiştiği kurumlardır. Osmanlı, medrese 
geleneğini oluştururken kendinden önceki Türk-İslam 
devletlerinin birikimlerinden faydalanmasını bilmiş ve 
kendine has bazı hususiyetler ile medreselerde kendi 

modelini oluşturmuştur. 

5. Osmanlı Eğitim Sisteminde Medrese  

İslam tarihinde ilk medresenin ne zaman ve kim 
tarafından kurulduğu hakkında farklı rivayetler 
bulunsa da Selçuklu veziri Nizamülmülk tarafından 
sistemleştirildiği ve onun kurduğu Nizamiye 
Medreseleri ile İslam dünyasına model olduğu 
muhakkaktır.297 İslam dünyasında kabul gören ve 

hızla yayılan medreselerin yayılmasında Selahattin 
Eyyubi ve Nurettin Zengi önemli rol oynamıştır. Onlar 
vasıtasıyla taşınan medrese ekolü Memlükler aracılığı 
ile Osmanlı Devleti’ne taşınmıştır. Nizamiye 
medreselerinden doğan bir diğer ekol ise İran, 
Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya gelen Meraga, Tebriz 
ve Semerkant’ta özellikle riyazi ve tabii ilimlerin 

gelişiminde rol oynamıştır. 

 Anadolu’da kurumlaşmış bir medrese geleneği 
bulan Osmanlı Devleti bu mirası en iyi şekilde 
değerlendirmiş çağdaşı devletlerde yetişmiş ilim 
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adamlarından faydalanarak kendi kurumlaşma 
sürecini başlatmıştır. Osmanlı Devleti’nde ilk medrese 
Orhan Gazi tarafından 1331’de İznik’te kurulmuştur. 
Medreseyi ihya etme görevi ise Memlük medreselerinde 
yetişmiş devrin ünlü âlimlerinden Davud-ı Kayseri (ö. 

1350)’ye verilmiştir.298 Bursa’nın fethi ile birlikte 
burada da bir medrese kurulmuş bundan sonra da 
fethedilen toprakların ilmi açıdan da mamur 
edilebilmesi için hemen hepsinde vakıflar yoluyla 
medreseler kurularak devletin ihtiyaç duyduğu ilmi 

hareket canlılık kazanmaya başlamıştır.  

Edirne’nin fethini mukabil bu önemli şehirde de 
medreseler inşa edilmiştir. II. Mehmet’e kadar Bursa’da 
21, Edirne’de ise 19 medresenin inşa edilmiş olması, 
bu kurumların maddi ihtiyaçları için vakıflarla 
ekonomik açıdan zenginleşmeleri İslam dünyasında 
Osmanlı medreselerini cazip hâle getirmiş ve Osmanlı 
topraklarına birçok âlim gelerek medreselerde öğretim 

faaliyetinde bulunmuşlardır.299 

Fatih Sultan Mehmet dönemi ilmi hayat ve 
medrese teşkilatında önemli gelişmelerin olduğu bir 
zaman dilimidir. Fatih İstanbul’un fethinin hemen 

akabinde bazı kilise ve manastırları medreseye 
çevirmiş 1471 yılında yapımı tamamlanan büyük 
külliyesi içerisinde ise Sahn-ı Seman ismiyle sekiz 
medrese inşa ettirmiştir. Bu sekiz medresenin arkasına 
da sekiz tetimme medresesi inşa ettirerek Sahn 
medreseleri için gerekli öğrenci kaynağının tesisi 
sağlanmıştır. Sahn medreselerinin her birinin on 
dokuz öğrencisi ve yevmiyeleri 50 akçe olmak üzere 
birer müderrisi bulunmaktaydı. Sahn medreselerinden 
sonra yine onunla aynı derecede hatta sonraları daha 

                                                            
298  Yaşar Sarıkaya, Medreseler ve Modernleşme, (İstanbul: İz 

Yayıncılık, 1997), 24. 
299  Mehmet İpşirli, Osmanlı İlmiyesi, 322. 



 164 Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı 

 
yukarı mertebede addedilen Ayasofya medresesi de 

inşa edilmiştir.300 

II. Bayezid babası Fatih’in medrese imar 
faaliyetlerini devam ettirmiş dönemin önemli şehirleri 
olan Amasya, Edirne ile Başkent İstanbul’da üç önemli 
külliye ve medrese inşa ettirmiştir.301 Kanuni dönemi 
ise devletin birçok alanında olduğu gibi eğitim öğretim 
alanında da zirveyi oluşturmuştur. Bu dönemde açılan 
Süleymaniye Külliyesi ve buranın bünyesinde bulunan 
medreseler klasik dönem Osmanlı eğitim sisteminin 
ulaştığı tepe noktasını temsil etmektedir. Bu dönemde 
Sahn medreseleri en üst medrese olma özelliğini 
devretmiş,302 Süleymaniye külliyesi bünyesinde 
kurulan Medrese-i Evvel, Medrese-i Sâni, Medrese-i 
Sâlis ve Medrese-i Râbi’ isimli medreseler ile Tıp 
Medresesi ve bunların hepsinin üzerinde yer alan 

Dârü’l-Hadis medreseleri hizmete açılmıştır. 

6. Medreselerde Merâtib ve Müfredat 

Osmanlı Devleti, İslam devletlerinin medrese 
geleneğini miras almakla birlikte bu gelenekte kendine 
has bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikler 
içerisinde en dikkate çekeni daha önce örneğine 
rastlanmayan, medreseleri derecelendirmeye tabi 
tutmasıdır. Dönemsel olarak farklı zamanlarda farklı 
sınıflandırmaya tabi tutulan medreselerin eğitici 
kadrosu ve öğrencileri, medreseleri bu usule göre takip 
etmiş ve aşama aşama en üst dereceli medreselere 
ulaşabilirmiştir. Kuruluş dönemi medreselerinde ders 
içeriğine göre üçe ayrılmış bir sınıflandırmadan 
bahsedilebilirse de Fatih Sultan Mehmet döneminde 
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medrese teşkilatı esaslı bir düzenlemeye tabi 

tutulmuştur.303  

Fatih döneminde medreseler Haşiye-i Tecrid, 
Miftah, Telvih, Hariç-Dahil ve Sahn-ı Seman olmak 
üzere beş sınıfa ayrılmıştır.304 Bu sınıflandırma 
medreselerde ders veren müderrislerin yevmiyeleri esas 
alınarak Haşiye-i Tecrid müderrisleri için yirmili, 
Miftah için otuzlu, Telvih medreseleri için kırklı ve 
Dâhil medreseleri ile Sahn için 50 akçeli olarak da 
isimlendirilmiştir. Kanuni döneminde yeni açılan 
medreseler Sahn üzerinde bir mertebede kabul edildiği 
için medreseler arasındaki hiyerarşi tekrar 
düzenlenmiş ve devletin yıkılışına kadar devam edecek 
olan 12 basamaklı bir derecelendirme yapılmıştır. 
Buna göre medreseler İbtidâ-i Hâric, İbtidâ-i Dâhil, 
Hareket-i Hâric, Hareket-i Dâhil, Mûsılâ-i Sahn, Sahn-ı 
Semân, İbtidâ-i Altmışlı, Hareketi Altmışlı, Mûsılâ-i 
Süleymâniye, Hâmise-i Süleymâniye, Süleymâniye, 

Dâru’l-hadîs olmak üzere sınıflandırılmıştır.305  

Medreselerdeki nihai eğitim süresini talebenin 
bireysel yetenek ve gayreti belirlemekle birlikte bu 
sürenin Sahn medreselerine kadar olan kısmı için 3 ile 

5 yıl arasında değişen süreler verilmektedir.306 Haşiye-i 

                                                            
303  Câhid Baltacı, XV-XVI. Asırlar Osmanlı Medreseleri, (İstanbul: 

İrfan Matbaası, 1976), 47; Mefahil Hızlı, “Osmanlı 
Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler”, Uludağ 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, .17/1, (Bursa: 2008): 
27. 

304  Gelibolulu Mustafa Âlî, Künhü’l-Ahbâr, (Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 2003), 2: 72-73; Kânûnnâme-i Âl-i Osman, 11; Murat 
Akgündüz, Osmanlı Medreseleri XIX. Asır, (İstanbul: Beyan 
Yayınları, 2012), 19-20. 

305  Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Eğitim Öğretim,103; Hızlı, “Osmanlı 
Medreselerinde Okutulan Dersler ve Eserler”, 28; Her bir 
dereceye yapılan 1245/1829 tarihli atama defteri incelemesi 
için bkz. Cihan KILIÇ, “Osmanlı İlmiye Teşkilatında 
Müderrislerin Merâtibi (1245/1829 Tarihli Tarîk Defterine 
Göre)”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), 
(Erzurum: 2019), 65: 265-287. 

306  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 18-19. 
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Tecrit ve Miftah medreselerinin eğitim süreci için 2 şer 
yıl, kırklı medreselerde 9 ay, Hariç ve Dâhil 
medreselerinde ise yaklaşık on aylık bir eğitim 
sürecinden bahsetmek mümkündür. Bu durumda 
Sahn seviyesine kadar, bir nevi orta düzey eğitim 

kurumu olarak addedilebilecek medreselerde eğitim 
süreci 5 yıla yakın devam etmektedir.307 Ancak bu 
sürenin 3 yıla ve sonrasında da 2 yıla kadar indirildiği 

anlaşılmaktadır.  

Medreselerde okutulan müfredat konusunda 
Fatih dönemine kadar kesin bilgilere sahip olmamakla 
beraber her medresede görevli müderrislerin belirleyici 
olduğu öngörülebilir. Burada görevli olan müderrislerin 
ise Osmanlı Devleti’ne miras kalan usulle ve kitaplarla 
eğitim yaptıkları muhakkaktır. Fatih döneminde ilmiye 
teşkilatının tamamen yenilenmesi ile birlikte detaylar 
belirlenmiş ancak okutulacak derslere yönelik detaylar 
verilmemiştir. Medresede okutulan derslere yönelik 
detaylar Medreselerde görevli personelin okuttuğu veya 
medrese öğrencilerinin okuduğu derslerle ilgili bilgi 
veren terceme-i hâllerden, icazetnamelerden elde 
edilmektedir. Buradan edinilen bilgilere göre her bir 
derecedeki medreselerde okutulan dersler tablo 

hâlinde aşağıdaki şekilde zikredilmektedir.308  

Medrese derecesi  Ders adı  Okutulan Kitaplar 

Yirmili 

Kelâm  

Fıkıh 

Belâgat 

Hâşiye-i Tecrîd  

Şerh-i Ferâiz  

Mutavvel 

Otuzlu 

Belâgat  

Fıkıh  

Kelâm  

Şerh-i Miftâh  

Tenkîh, Tavzîh  

Hâşiye-i Tecrîd  

                                                            
307  Mustafa Şentop, Osmanlı Yargı Sistemi ve Kadıaskerlik, 

(İstanbul: Klasik Yayınları, 2005), 65-66. 
308  Mefail Hızlı, “Osmanlı Medreselerinde Okutulan Dersler ve 

Eserler”, 30. 
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Hadis Mesâbih 

Kırklı 

Belâgat  

Fıkıh  

Hadis  

Fıkıh Usulü 

Miftahu’l-Ulûm  

Sadruşşerîa, Meşârik  

Mesâbih (Begavî)  

Tavzîh (Taftazânî) 

Ellili Hâric 

Fıkıh  

Hadis  

Kelâm 

Hidâye  

Mesâbih  

Şerh-i Mevâkıf 

Ellili Dâhil 

Fıkıh  

Hadis  

Tefsir  

Fıkıh Usulü 

Hidâye  

Buhârî  

Keşşâf, Beyzâvî  

Telvîh 

Sahn-ı Seman 

Fıkıh  

Hadis  

Tefsir  

Fıkıh Usulü 

Hidâye  

Buhârî  

Keşşâf, Beyzâvî  

Telvîh, Şerh-i Adud 

Altmışlı 

Fıkıh  

Hadis  

Kelâm  

Tefsir  

Fıkıh Usulü 

Hidâye, Şerh-i Ferâiz  

Buhârî  

Şerh-i Mevâkıf  

Keşşâf  

Telvîh 

 

İslam eğitim geleneğinde ilimleri çeşitli 
özelliklerine göre sınıflandırmak ve sistematize etmek 
için çeşitli tasnifler kullanılmıştır. Bunlar içinde en 
meşhur olanı ilimleri naklî/dinî ve aklî ilimler şeklinde 
yapılan tasniftir. Buna göre tefsir ve usulü, hadis ve 
usulü, fıkıh ve usulü ile kelama ait eserler dinî tasnif 
içerisinde yer almıştır.309 Yine bu derslerin daha iyi 

                                                            
309 Hızlı, Bursa Medreselerinde Eğitim-Öğretim, 156-157. 
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anlaşılabilmesi için sarf, nahiv ve belagate ait eserler 
“âlet ilimleri” olarak sınıflandırılmış ve medreselerde 
okutulmuştur. Aklî ilimler arasından aritmetik, cebir, 
geometri, astronomi, felsefe, klasik fizik ve tıbbî 
bilimler Osmanlı medreselerinde okutulmuştur.310 

Özellikle Fatih döneminde Ali Kuşçu’nun Osmanlı 
hizmetine girmesi ve Timurlu ile İlhanlı medreselerinin 
etkisi ile akli ilimlerde önemli ivme kazanılmıştır.311  

Aklî ilimler özellikle ellili medreselerde müfredata 
konu olmuştur. Aklî ilimlerde okutulan eserlerden 
bazıları şunlardır: Aritmetik’te Ali Kuşçu’nun el- 
Muhammediyye fi’l-Hisâb adlı eseri ile Bahâuddîn el-
Amilî’nin Hulâsatu’l-Hisâb ve onların şerhleri 
kullanılmıştır. Geometri’de Şemseddîn es-
Semerkandî’nin Eşkâlü’t-Te’sîs adlı eserine Kadızade-i 
Rumî’nin yaptığı Tuhfetü’r-Re’îs fi Şerhî Eşkâli’t-Te’sîs 
isimli şerh ile Nasîrüddin et-Tûsî’nin Tahrîru Usûli’l-
Hendese isimli eseri ile bunların yanı sıra birçok 
Yunan alimin eserlerinin Arapça tercümelerinden 
faydalanılmıştır. Astronomi’de el-Çağminî’nin el-
Mulahhas fi’l-Hey’e’si ile Kadızâdenin buna yaptığı 
şerhi en yaygın kullanılan eserdir. Ali Kuşçu’nun el-
Fethiyye fi’l-Hey’e’si, Uluğ Bey, Nasirüddin Tusî’nin 

eserleri kullanılagelen eseler arasındadır. 
Darüşşifaların medreselerinde el-Kânûn ile şerhleri, 
Hacı Paşa’nın tıp alanındaki eserleri ile Ali b. Şerif’in 
Yadigar adlı eseri ile Ankaralı Derviş Nidâî’nin 
Menâfiu’n-Nâs ile Dürrü’l-Manzûm’u okutulan eserler 
arasındadır. Esirüddin el-Ebheri’nin Fizik bilmine ait 
Hidayetü’l-Hikme’si ile Necmeddin el-Katibî’nin 
Hikmetü’l-Ayn’ı fizik alanında en sık kullanılan 
eserlerdir. Kimyada Cabir b. Hayyan, Ebu Bekir er-
Razi gibi klasik kimyacıların eserleri kullanılmıştır. 
Bunların yanı sıra botanik, zooloji, jeoloji, ziraat, 

                                                            
310  Ekmeleddin İhsanoğlu, Medreseler Neydi, Ne Değildi, 

Osmanlılarda Akli İlimlerin Eğitimi ve Modern Bilimin Girişi, 
(İstanbul: Kronik Yayınları, 2019), 120. 

311  İhsanoğlu, Osmanlı Bilim Mirası, 1:113.  
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coğrafyaya ait kitaplar da medreselerde 

okutulmuştur.312 

7. İlmiyenin Taşradaki Temsilcileri 

7.1. Müderris 

Eğitim kurumu olan medreselerin en önemli 
unsuru müderrislerdir. İslam eğitim tarihinde ve 
Osmanlı Devleti’nde müderrisler her zaman 
medreseden daha önemli bir yer tutmuştur.313 Alınan 
derslerin ve verilen icazetlerin nerede, hangi medresede 
alındığından ziyade kimden, hangi müderristen alındığı 
ilmi kariyer ve otorite açısından belirleyicidir. Bu 
yüzden icazetnamelerde medrese isminden ziyade 

müderris ve kitap ismi zikredilmiştir.  

Osmanlı Devleti kuruluş yıllarında devrinin ilmi 
birikimini kullanmış, İslam dünyasındaki meşhur 
âlimleri davet ederek müderris olarak görevlendirmiş 
ve böylece müderris açığını kapatmaya çalışmıştır. İlk 
dönem müderrisleri, devrine göre ileri eğitim sunan 
Türkistan, Irak, Suriye, Mısır ve İran medreselerinde 
eğitim almıştır.314 İlk Osmanlı müderrisi yine bu 
merkezlerde yetişmiş ünlü ilim adamı Davud-i Kayseri 
olmuştur. Osmanlı medreselerinin sayısının artması ve 
buralarda yetişen öğrencilerin mezun vermesi ile 
müderris görevlendirmede dışarıya bağımlılık azalmış 
hatta Osmanlı medreselerinde yetişen âlimler ülke 

dışında görev almaya başlamıştır.  

Medrese sayılarının artması ve Fatih 
döneminden itibaren medreselerin dereceye tabi 
tutulması ile buralarda görevlendirilecek müderrislerin 
de belirli şartlara uyması sonucunu doğurmuştur. Bu 
                                                            
312  Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, Tabiî İlimleri, 

(İstanbul: İz yayıncılık, 1997), 2: 278-285. 
313  Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağı (1300-1600), 

Çev. Ruşen Sezer, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2012), 175. 
314  Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Bilim Mirası, Mirasın 

Oluşumu Gelişimi ve Meseleleri”, 1:61. 
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dönemden itibaren Osmanlı medreselerinde görev 
alabilmek için haşiye-i Tecrit, Miftah, Telvih, Dahil ve 
Hariç Ellili medreselerini bitirdikten sonra Sahn 
medreselerine girmek ve burayı başarı ile bitirdikten 
sonra görev almak istediği medresenin bağlı 

bulunduğu kadıaskere başvurarak görev almak için 
mülazemet beklemek gerekirdi.315 Bu aynı zamanda 
ilmiye sistemine girebilmenin ilk aşaması idi. İlk 
dönemde atanabilecek mansıb sayısı ile yeni mezun 
oranı arasında fark olmadığı için bu bekleme süresi 
fazla değildi. Ancak sonrasında bu süreç uzamıştır. 
Aynı göreve birden fazla talipli olması durumunda ise 
yazılı ve sözlü aşaması olan ruus sınavına tabi 
tutulurlardı.316 Mülazemet süresini tamamlayan ve 
gerekirse sınava tabi tutulan aday en alt seviyedeki 
medreseden müderrislik görevine başlardı. Evlâd-ı 
ulemadan olanlar en alt seviyeden değil daha üst 
seviyedeki medreselerden görevine başlayabilirdi. Bu 
durum onlara meslekte daha hızlı ilerleme olanağı 
tanırdı. Müderrisler belli bir süre görev yaptıktan sonra 
yer değiştirirler bu yer değişikliği esnasında bir üst 
düzey medreseye görevlendirilir böylece rütbesi ve 
yevmiyesi artardı.317 Mûsılâ-i Süleymâniye 

müderrisliğinden itibaren ise kibar-ı müderrisin 
unvanına da sahip olurlardı.318 

Medreseler bir vakfa bağlı olarak hizmet yürüten 
kurumlar olduğu için müderrislerin 
görevlendirilmesinde vâkıf bazı özel şartlar getirebilirdi. 
Bu durumda müderrisin hem müderrislik için gerekli 
genel şartları hem de vâkıfın şartlarını taşıması 

                                                            
315  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 55. 
316  Hasan Akgündüz, Klasik Dönem Osmanlı Medrese Sistemi, 

(İstanbul: Ulusal Yayınları, 2002), 461.  
317  Müderrislerin medrese değişikliklerinin takibi için Kazasker 

Ruznamçe Defterleri ve Şeyhülislamlıkça tutulan Tarîk 
Defterleri’ni takip etmek gerekmektedir. Buradaki kayıtlarda 
genel usul, bir görevden diğerine geçilirken bir üst dereceye 
atanmak şeklinde olmuştur. 

318  Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Eğitim Öğretim, 107. 
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gerekmekteydi. Bu durumda müderrislerin 
görevlendirme süresi de değişmekte hatta “ber-vech 
te’bid” ifadesiyle süresiz olarak 
görevlendirilebilmekteydi.319 

Kanuni döneminden itibaren İstanbul, Bursa ve 
Edirne’de olan 40 akçeden aşağı medrese 
müderrislerinin ataması ile diğer şehirlerde bulunan 
medreselere müderris atamaları kazasker uhdesinde 
bırakılırken bilâd-ı selâse adı verilen bu üç şehirdeki 
medreselerden yevmiyesi 40’tan yukarı olan 
müderrislerin ataması şeyhülislama bırakılmıştır. 
Kazasker tarafından gerçekleştirilen atamalar 
“Kazasker Ruznâmçesi” adı verilen defterlere 
kaydedilirken şeyhülislam tarafından gerçekleştirilen 
atamalar “Tarîk Defterleri”nde tutulmuştur. Kazasker 
tarafından belli bir aşamaya kadar görevlendirilen 
müderrisler sonrasında şeyhülislam tarafından 
yukarıda bahsedilen on iki medrese derecesinde devam 
etmiştir. Şeyhülislamlar ilk dereceye yaptıkları 
atamalarda sınav usulünü de kullanmışlar ilk 
aşamadan sonra belli bir süre görev yapan müderrisler 
bir üst aşamaya atama hakkı elde edebilmiştir. On iki 
aşamadan oluşan medrese sistemini müderrisler 

ortalama olarak 30 yılda tamamlayabilmiştir. Bazı 
müderrislerin çeşitli sebeplerle iki hatta üç basamak 
birden yukarı derecelere atanabilmesi ile bu sürenin 

kısalması da mümkün olmuştur.320  

Müderrislik görevinde bulunan ulema bu 
görevden ilmi rütbesine eş değer farklı görevlere de 
geçebilmekteydi. Müderrisler en sıklıkla kadılık 
görevine talip olurdu. Ancak kadılığın geliri 
müderrisliğin gelirinden fazla olunca kadılığa geçmek 
                                                            
319  Mehmet İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”, 

Osmanlı Devleti Tarihi, Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, (İstanbul: 
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, 
IRCICA,1994), 262. 

320  Söz konusu on iki basamağın her birine yapılan atamalar 
bunların ortalama görev süresi için bkz. Cihan Kılıç, “Osmanlı 
İlmiye Teşkilatında Müderrislerin Merâtibi, 265-287. 
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isteyenlerin sayısı artmıştı. 20 akçeli müderrislik 
görevinde bulunanlar 40 akçelik kadılığa, 30 Akçeli 
müderrislerin 70-100 akçelik kadılıklara, 40 akçeli 
müderrislerin 150 akçelik kadılıklara atandığı kazasker 
ruznamçelerinden anlaşılmaktadır.321 Sahn 

müderrisleri ile daha yüksek rütbeli müderrisler ise 
500 akçeli mevleviyet tabir olunan büyük kadılıklara 
atanabilmekteydi.322 Ücretlerde görülen bu farklılık 
kadılığa rağbeti arttırmış ancak isteyen herkes kadılığa 
geçememiştir. Fatih kanunnamesinde de dâhil ve Sahn 
müderrislerine nişancı olma hakkı tanınmıştır.323 
Özellikle taşrada bulunan müderrisler bulundukları 
bölgede müftü bulunmazsa müftülük vazifesini de 
üstlenmişler, kadıların davalarında bilirkişi olarak veya 
saha araştırmasını yapmak üzere 
görevlendirilebilmişlerdir.  

Müderrisler yaptıkları faaliyetler sebebiyle bazen 
şikâyete konu olmuş ve yapılan tahkikat sonucu 
görevden alınabilmiştir. Şikâyet konuları; ilmi 
yetersizlik, derse devamsızlık, vakıf şartlarına 
uymama, şeyhülislam, kazasker, kadı ve diğer yönetici 
zümre ile öğrenci ile uyumsuzluk gibi nedenlerdir.324  

Müderrislerin verdiği dersi tekrarlayarak 
yardımcı olan İslam tarihinde muid, müfid, müstemli 
gibi unvanlar verilen,325 Osmanlı medreselerinde daha 
çok muid ismiyle bilinen yardımcıları 
bulunmaktaydı.326 Osmanlı öncesi medreselerde de 
bulunan bu yardımcılar müderrisin verdiği dersten 

                                                            
321 Cihan Kılıç, Osmanlı İlmiyesinde İstihdam ve Kariyer (17. 

Yüzyıl), (Ankara: Akademisyen Kitabevi, 2019),193. 
322  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 75. 
323  Hüseyin Hüsamettin, Nişancılar Durağı, çev. Bilgin Aydın- 

Rıfat Günalan, ed. İsmail E. Erünsal (Ankara: Türk Tarih 
Kurumu, 2015), 11. 

324  İpşirli, “Klasik Dönem Osmanlı Devlet Teşkilatı”, 262. 
325  Jonathan P. Berkey, Ortaçağ Kahire’sinde Bilginin İntikali 

İslami Eğitimin Sosyal Tarihi, çev. İsmail Eriş, (İstanbul: 
Klasik Yayınları, 2015), 51. 

326  Kazıcı, Osmanlı’da Eğitim Öğretim, 159. 
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sonra öğrencilerin eğitimi ile ilgilenir anlaşılmayan 
konuların üzerinde dururlardı. En kıdemli ve başarılı 
öğrenciler arasından seçilen muidler geleceğin 
müderris adayları olarak bir nevi asistanlık ile göreve 
hazırlanmış olurdu. Osmanlı vakfiyelerinde müderrisin 

yanı sıra muidin de görevlendirileceği ve ne kadar 
yevmiye alacaklarına dair örnekler bolca 
bulunmaktadır.327 

Dersler haftada 4 gün olarak sabah ve öğleden 
sonra şeklinde okutulur, sabah yeni konular 
okunurken öğleden sonra ders tekrarları yapılırdı. 
Genellikle tek müderris ve yardımcısının bulunduğu 
Osmanlı medreselerinde 15-20 civarı öğrenci eğitime 
devam ederdi.328 Medreseler çoğunlukla dersin 
yapıldığı bir avlu ve etrafında hoca ve öğrencilere ait 
hücrelerden oluşurdu. Her bir veya iki öğrenci için bir 
hücre ayrılır, acemi öğrencilerle kıdemli öğrenciler aynı 
odada kalır acemi öğrenciler kıdemlilerin günlük 
hizmetlerine yardımcı olurdu. Medrese talebelerinden 
Sahn ve yukarısındaki medreselerde eğitim görenlere 
danişmend, daha aşağıdaki medreselerde eğitim gören 
öğrencilere softa/suhte veya talebe denilirdi. Eğitimin 
ücretsiz olduğu medreselerde öğrencilerin günlük 

ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra günlük 
yevmiye adı altında burs verildiği de vaki idi. 
Öğrenciler üç aylar geldiğinde cerre çıkarak taşraya 
dağılırlar burada imam-hatiplik, vaizlik gibi görevler 
yaparak hem mesleki tecrübe kazanırlar hem de eğitim 

hayatlarını karşılamak için ücret alırlardı. 

7.2. Kadı 

Sınırları üç kıtaya yayılmış Osmanlı Devleti’nin 
otoritesini sınırlarının hemen her tarafında temsil eden 
en önemli görevlilerden biri kadıdır. Kadılık kurumu ilk 
İslam devletinden itibaren tesis edilmiş olduğu gibi 
Osmanlı Devleti’nde de hayat bulan ilk 

                                                            
327  Hızlı, Bursa Medreselerinde Eğitim Öğretim, 112. 
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kurumlardandır. Devletin adalet üzere ayakta kalacağı 
düsturuna inanan Osmanlı Devleti, bir bölgeyi 
fethettiğinde ilk olarak burada güvenliği ve adaleti 
temin etmeye çalışmıştır. Bunların birincisi için subaşı 

ikincisi için ise kadı görevlendirmiştir.329 

Devletin kurucusu Osman Bey’in yanında Şeyh 
Edebâli adaleti tesis etmek için çalışmış 
öğrencilerinden Dursun Fakih ise Karacahisar’ın fethi 
üzerine ilk kadı olarak görevlendirilmiştir.330 Devletin 
sınırlarının genişlemesi ile birlikte adaletin 
gecikmemesi hızlı ve doğru kararlar alınabilmesi için 
sınırların genişlediği oranda farklı merkezlere kadılar 
tayin edilmeye başlanmıştır. İlk dönem kadılarını 
sultanlar bizzat atasa da sonrasında kadıların 
sayısının artması bu işin düzenlenmesi ve kurumsal 
bir yapıya kavuşması ihtiyacından dolayı o dönem için 
en yüksek dereceli kadılık olarak kabul edilen Bursa 
kadısı Çandarlı Halil Hayrettin Paşa, kazasker unvanı 
ile kadılık mesleğinin kurumsal kimliğinin ve kadı 

atamalarının reisi olarak göreve getirilmiştir.331 

İlk dönem kadıları Bilecik, İznik, Bursa gibi 
önemli şehirlere ve Osmanlı idari yapılanmasında her 

sancağa görevlendirilirken bir sancağa ait işlerin bir 
kadı tarafından yerine getirilmesinin mümkün 
olmamasından dolayı bir sancağa birden fazla kadı 
görevlendirilmeye başlanmış ve böylece bir kadının 
görev bölgesi manasında hukuki, idari, askeri bir 
tanımlama olarak kaza kavramı ortaya çıkmıştır.332  
İdari olarak sancak beyinden bağımsız olan kaza ve 

                                                            
329  İlber Ortaylı, “Osmanlı Devleti’nde Kadı”, Türkiye Diyanet 

Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 24: 
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330  Âşık Paşazâde, Tevârîh-i Âl-i Osmân (Osmanoğulları’nın Tarihi), 
çev. Kemal Yavuz, M. A. Yekta Saraç, (İstanbul: K Kitaplığı, 
2003), 72. 

331  Hezârfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i 
Osmân, 201. 

332  Tuncer Baykara, “Kaza”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2002), 25:120. 
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kadılar doğrudan merkeze bağlanmış ve kendi içinde 
derecelere ayrılmıştır. Rumeli kazaskerine bağlı olan 
kadıların dereceleri dokuz sınıfa, Anadolu kazaskerine 
bağlı olan kadıların dereceleri ise on sınıfa ayrılmıştır. 
Rumeli’deki kadıların dereceleri aşağıdan yukarıya 

doğru olarak Çinad/Çanad, Çelebi, Eğri, İnebahtı, 
Sâlise, Sâniye, Karib-i âlâ, Rütbe-i âlâ ve Sitte-i Rumeli 
olarak sıralanmaktaydı. Anadolu kadılıkları ise ibtidâ, 
Tâsia, Sâmine, Sâbia, Sâdise, Hâmise, Râbia, Sâlise, 
Sâniye ve Sitte-i Anadolu olarak yine Anadolu 
kazaskerine bağlı olan Mısır kadılıkları da Sâdise, 
Hâmise, Râbia, Sâlise, Musul ve Sitte-i Mısır olarak 6 
derece ile belirlenmişti. En yüksek dereceye ulaşanlara 
eşrâf-ı kuzat denilirdi.333 Bunların daha yüksek 
dereceleri ise mevleviyet denilen yevmiyesi 500 
akçeden yukarı kadılıklardı. Mevleviyet derecesine 
kadar olan kadıların atamalarını kazaskerler yapar 
doğrudan sultana arz ederlerdi. Ancak şeyhülislam 
kazaskerden üst derecede konumlandıktan sonra ise 
kadıların atamaları şeyhülislam aracılığı ile arz 
edilmişti. 

Kuruluş dönemi kadılarının bu makama 
atanmaları için ilmi yeterliliğe sahip olmaları ve bu 

konuda sultanı ikna etmiş olmaları yeterliydi. Ancak 
kadılık kurumunun da teşkilatlanmasını 
tamamlamasından sonra kadı olabilmenin kuralları 
belirlenmiştir. Buna göre kadı olabilmek için ilmiye 
sınıfından olmak gerekmekteydi. İlmiye sınıfına giriş 
yolu ise medrese mezunu olmaktan, medreselerdeki 
eğitim aşamalarını başarı ile tamamlayıp en az Sahn 
derecesinde medrese bitirip icazet almaktan 
geçiyordu.334 Eğitimini tamamlayan kadı adayı üst 
düzey ilmiye mensubu yanında bir nevi staj dönemi 
olan mülazemette bulunur ve bu kişinin mülazım 
verme hakkı olduğunda kazasker tarafından tutulan 
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matlâb adı da verilen mülazım ruznamçesine yazılarak 
atama için sıra beklerdi. Bu bekleme süresi meslekteki 
yığılmaya ve atanmak istediği kazaya göre 2 yıldan 10 
yıla kadar uzayabilmekteydi.335 Meslekteki hayatına 
kadı olarak değil müderris olarak başlayanların da 

sonrasında kadılığa geçmesi mümkündü. Kadılığın 
müderrisliğe göre revaçta olduğu dönemde veya 
kadılıkların sayısının sınırlı ama taliplilerin çok olduğu 
dönemde mesleğe ilk girişlerin doğrudan kadılığa değil 
de müderrisliğe olduğu, belli bir süre müderrislik 
yaptıktan sonra kadılığa atanmanın tercih edildiği 
anlaşılmaktadır.336 

Kazaskerler tarafından tutulan kadıların atama 
kayıtlarını içeren ruznamçelere göre kadılıkların 
dereceleri elde etmiş oldukları gelirlere göre 
belirlenmiştir. Her ne kadar yukarıda Anadolu 
kadılıkları için 10 sınıf belirlenmiş olsa da 
ruznamçelerde Anadolu kadılıkları, kadıların 
yevmiyelerine göre 14 dereceye ayrılmıştır. Yevmiyeye 
göre bu dereceler 40, 45, 50, 60, 70, 80, 100, 130, 
150, 200, 300, 400, 450, 499 olarak gerçekleşmiştir.337 
Bu derecelerin birinde görev yapan kadı eğer hakkında 
olumsuz bir durum yoksa yeni ataması gerçekleşirken 

bir üst dereceye atanmıştır. Böylece yavaş yavaş yukarı 
tırmanmış, meslekteki tecrübesi arttıkça daha büyük 
bir kazaya daha fazla yevmiye elde ederek ulaşmıştır. 
Söz konusu yevmiyeler ise her bin haneden 10 akçelik 
resim/vergi alınacağı düşünülerek hesap edilmiştir.338 
Dolayısıyla bir kadı nüfus olarak küçük bir kazadan 
göreve başlar sonrasında hem görevlendirildiği kaza 
büyür hem de ayrı bir maaşı olmadığı, baktığı 
davalardan aldığı harçlar ile geçimini sağladığı için 

geliri artardı.  

                                                            
335  Şentop, Osmanlı Yargı Sistemi ve Kadıaskerlik, 62. 
336  Kılıç, Osmanlı İlmiyesinde İstihdam ve Kariyer, 191-192.  
337  Kılıç, Osmanlı İlmiyesinde İstihdam ve Kariyer, 113. 
338  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 98. 
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Devlet için önemli bir görev olan kadılık görevine 
atananların kayıtları sıkı takip edilmiştir. Kendisine 
atama beratı verilen kadıların kayıtları toplu olarak 
kazaskerler ve şeyhülislamlar tarafından tutulmuştur. 
Kazaskerlerin atamalarını takip ettiği kadıların 

atamaları ruznamçelere339 kaydedilirken Şeyhülislam 
tarafından gerçekleştirilen kadıların atamaları ise ruûs 
veya tarîk defterlerine kaydedilmiştir.340 Buradaki 
kayıtlara göre şeyhülislam tarafından ataması yapılan 
kadılar mevleviyet adı verilen yüksek dereceli 
rütbelerdir ve bunlar da kendi içerisinde derecelere 
ayrılırlardı. Bu dereceler Devriye, Mahreç, Bilâd-ı 
Hamse, Haremeyn Mevleviyetleri şeklindeydi. Devriye 
derecesindeki mevleviyet kadılıklarına en az dahil ve 
hâriç derecedeki medreselerin müderrisleri 
atanmaktaydı. Bir üst derecedeki hâriç mevleviyetine 
atanmak için devriye derecesinden mazul olmak ya da 
daha yukarıdaki medresede müderris olarak görev 
yapma şartı vardı. Devriye derecesindeki kadılıklar 
Adana, Antep, Bağdat, Belgrad, Beyrut, Bosna, 
Çankırı, Diyarbekir, Erzurum, Filibe, Konya, Kütahya, 
Maraş, Rusçuk, Sivas, Sofya, Trablusgarp, Van’dı. 
Mahreç mevleviyetleri ise Galata, Halep, İzmir, Kudüs, 

Selânik, Tırhala Yenişehri, Eyüp, Girit, Sofya, Trabzon 
ve Üsküdar’dı. Bilâd-ı Hamse mevleviyetleri Edirne, 
Bursa, Şam, Mısır, Filibe olup Bunun üzeri Mekke ve 
Medine kadılığı olan Haremeyn mevleviyetiydi. En üst 
kadılık ise başkent İstanbul kadılığıdır. Buradan daha 
üst rütbeler ise kazaskerlik makamları ile 

şeyhülislamlık makamıdır.341 

Kadıların görev süreleri yüzyıllara göre ve 
mesleğin getirdiği şartlara göre değişiklik arz 

                                                            
339  Baltacı, “Kâdî-asker Rûz-nâmçeleri’nin Tarihî ve Kültürel 

Ehemmiyeti”, 64. 
340  Bilgin Aydın, Rıfat Günalan, “XVI. Yüzyılda Osmanlı 

Devleti’nde Mevleviyet Kadıları”, Prof. Dr. Şevki Nezihi Aykut 
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341  Fahri Unan, “Mevleviyet”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
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etmektedir. İlk dönem kadıların kısmen uzun süre 
görev yaptıkları bu sürenin 2 yıldan 10 yıla kadar 
görev süresi olduğundan bahsedilebilmektedir.342 
Ancak sonrasında bu süre kısalmıştır. Önce 3 yıl ile 
sınırlanan görev süreleri daha sonra uzunca bir 

müddet 24 ay olarak uygulanmıştır. İlmiye 
mesleğindeki yığılma ile kadı adaylarının sayısının 
artması ve kadılık sayılarının sabit kalması dolayısı ile 
bu süre 18-20-22 ay olarak da uygulanmıştır.343 Bu 
sürenin tamamını dolduramadan kadıların beratlarını 
yenilememesi, kendi isteği ile ayrılmaları, farklı kazaya 
nakl olmaları, ahalinin şikâyeti veya vefat etmeleri 
sebebiyle daha kısa süre görevde bulunanları 
olmuştur. Söz konusu görev süresi taşrada görevli ve 
kazasker tarafından görevlendirilen kadılar için 
geçerlidir. Bu kadılar bir görevden diğerine giderken 
fasılasız görev yapmamışlar bir kaza görevini bitirip 
yeni kazaya atanabilmek için İstanbul’da kazasker 
divanına devam etmişler ve tekrar istedikleri kadılık 
için sıraya girmişlerdir. Buradaki bekleme süresi 
zaman-ı infisâl olarak adlandırılmış ve meslekteki 
yığılmaya bağlı olarak süreci uzamıştır. Yaklaşık 18-24 
ay görev yapan bir kadı bu sürenin iki katına yakın bir 

süreyi de yeni göreve atanmak için bekleme ile 
geçirmiştir. Mevleviyet kadıların görev süreleri ise bir 

yıl olarak belirlenmiştir.344 

İlk dönem kadılarının görevleri arasında sadece 
yargılama işinin olmadığı bunun yanı sıra ilmiye 
sınıfının temel üç görevi olan kaza, yargı ve tedris 
işlerini birlikte yürüttüğü ancak sonrasında bu işlerin 
kadı, müftü ve müderris arasında paylaştırıldığı 
anlaşılmaktadır. Kadıların adlî, görevlerinin yanı sıra 
malî, askerî, mülkî alanda görevleri bulunmaktaydı. 
Bu görevlerin bazıları şunlardır: İnfaz hakimliği, naip, 
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mütevelli, imam hatip tayini, noterlik görevleri, miras 
ve evlilik akdi tanzimi, emlak alım satım işlemlerinin 
kaydı, fiyat tespiti, para rayicine dikkat, lonca teftişi, 
ordunun ihtiyaçlarına yardım, vakıf, tekke ve zaviyeleri 
teftiş, şehrin alt yapısına ait yol, köprü, çeşme yapımı 

ve kontrolü, vergi toplanmasına yardım gibi geniş 

yelpazede görevleri bulunmaktaydı.345  

Kadıların geniş alandaki görevleri için en temel 
yardımcısı naibiydi. Naipler kadı tarafından belirlenir, 
kazasker tarafından tasdik edilirdi. Kazanın 
büyüklüğüne göre birden fazla naip bulunabilirdi. 
Naipler ilmiye sınıfı içerisinden belli düzeyde eğitim 
görmüş kişiler arasından seçilirdi.346 Şehrin asayişinde 
subaşı, asesbaşı, kale dizdarı, muhzırlar kadılara 
yardımcı olur, mali meselelerde ve beledi işlemlerde ise 

muhtesipler kendisine yardım ederdi.  

7.3. Müftü 

Osmanlı ilmiyesini taşrada temsil eden bir diğer 
görevli müftüdür. Kadı ve müderristen farklı olarak 
yarı resmî, yarı sivil bir statüye sahiptir. Resmî statüsü 
atamasının devlet merkezinden, şeyhülislamlar 
tarafından gerçekleştirilmesindendir. Sivil bir statüye 
sahip addedilmesinin sebebi ise görevlendirilmesi için 
kadılık ve müderrislikteki sert sınırlamalar 
bulunmamasındandır. Atama kararında bölge 
ahalisinin ve taşradaki diğer görevlilerin görüşleri 
belirleyicidir.347 Verdiği kararların bağlayıcılığı yoktur. 
Ancak verdiği fetvalar mahkemeye sunulduğunda kadı 
tarafından dikkate alınır ve ondan sonra icrai bir 

nitelik kazanırdı.  
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Fetva vermekle görevli kişiyi tanımlayan müftü 

terimi Osmanlı Devleti’nde başkent müftüsü olan 
şeyhülislamı tanımladığı gibi, taşrada görevlendirilen 
müftüleri tanımlamak için de kullanılmıştır. 
Şeyhülislam merkez teşkilatı içerisinde ele alındığı için 

bu başlık altında bahsedilen müftü taşra veya kenar 
müftüleri olarak kabul edilen müftülerdir. Merkez 
müftüsünün yanı sıra taşraya ne zamandan itibaren 
müftü görevlendirildiği tam olarak bilinmemektedir. 
Ancak özellikle devletin son yüzyılına ait meşihat 
makamı tarafından tutulan müftü defterlerinden 
taşraya yapılan müftü görevlendirmeleri ile ilgili 
detaylara sahip olmak ve müftü atamalarını kronolojik 

olarak takip etmek mümkündür.  

Müftü kavramı İslam tarihinde kendilerine 
sorulan soruları şer’i hükümlere göre cevaplayan fetva 
vermek için ilmi yeterliliği bulunan kişileri tanımlamak 
için kullanılmaktadır.348 Her ikisi de şer’i hükümlere 
göre karar vermelerine rağmen müftülerin vermiş 
olduğu fetvalarla kadıların vermiş olduğu mahkeme 
kararları arasında farklar bulunmaktadır. Buradaki en 
önemli fark müftülerin vermiş olduğu fetvaya uyma 
konusunda soru soranı zorlayamamışıdır.349 Fetva bir 

nevi istişare niteliğinde olup genel hükümler içerir ve 
ilmi yeterliliğe sahip herkes fetva verebilir. Ancak bu 
fetva resmi makamlarda, mahkemelerde kanıtlayıcı 
unsur olarak kullanılacaksa Osmanlı Devleti’nde 

görevli müftü tarafından verilmesi gerekmektedir. 

Taşradaki müftülerin önemli fonksiyonlarından 
birisi Osmanlı mahkemesinin, kadıların yoğunluğunu 
ciddi oranda azaltmasıdır. Şer’i konuda ihtilafa düşen 
kişilerin kadıya ulaşması her zaman mümkün ve kolay 
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olmamıştır. Bu durumda halk bir nevi uzlaştırmacı 
fonksiyonu ile müftüye başvurmuş, aldıkları fetva ile 
amel ederek mahkemeye başvurmadan aralarındaki 
ihtilafı giderebilmiştir. Osmanlı Devleti’nde müftülerin 
icra ettikleri bir diğer önemli fonksiyon ise 

mahkemelere görüş beyan etmektir.350 Gerek tarafların 
birisinin daha önce müftüden aldığı fetvayı mahkemeye 
sunması gerekse kadıların kendilerine başvurmaları 
durumunda müftülerin fetvaları mahkemelere konu 
olmuştur. Her ne kadar fetvalar kadıyı bağlamasa da 
kadının karar vermesi noktasında yardımcı olmuştur. 
Eğer kadı müftünün fetvası aksine karar verecekse 
bunun ilmi delillerini sağlam bir şekilde ortaya 

koyması beklenmektedir. 

Müftülerin fetva verebilmeleri için belli bir 
seviyede eğitimlerinin ve ilmi yeterliliklerinin olması 
gerektiği muhakkaktır. Ancak kadı ve müderrislerde 
olduğu üzere örgün eğitim kurumu olan medreseleri 
bitirmesinin şart olmadığı anlaşılmaktadır. Almış 
olduğu icazetlerle kendini kanıtlayan veya bölgede ilmi 
ve adaletiyle meşhur olan kişiler müftü olarak 
görevlendirilebilmektedir. Müftüler bazen de bölgedeki 
müderrislerden veya bölgenin büyük camii 

imamlarından seçilebilir, bu iki görevi birlikte ifa 
edebilirdi.351 Aynı bölgeye birden fazla talipli olması 
durumunda imtihan yapılarak veya çeşitli özellikleri 
sebebiyle daha öne çıkan aday müftü olarak 

görevlendirilirdi.  

Müftüler görev süreleri yönüyle de kadı ve 
müderrislerden farklılık arz etmektedir. Diğer iki 
görevlilerin süresi mahdut iken müftülükte böyle bir 
sınırlama gözükmemektedir. Eğer aksi bir durum 
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yoksa müftülük görevlendirmeleri süresiz olarak 
yapılırdı.352 Bununla birlikte müftüler çeşitli sebeplerle 
veya kendi istekleri ile görevlerinden ayrılmışlardır. 
Kendi isteği ile görevini bırakan müftülerin gerekçeleri 
görevini layıkıyla yerine getiremeyecek kadar 

yaşlanmak, hastalanmak, hacca gitmek veya farklı bir 
yere atanmayı istemekti. Bazen de müftülerin kendi 
talepleri olmasa da görevden alındıkları olurdu. Bu 
duruma sebep olarak ise müftülerin su-i hâlleri, İslam 
hukukuna uygun fetva vermemeleri, ahalinin şikâyet 
ve isteği ile müftülerin cezayı gerektirici davranışlarda 
bulunması gösterilirdi.  

Müftülerin kadılık veya müderrislik görevi ile 
birlikte fetva görevini de üstlendiklerinde müftülük 
görevi için ayrıca bir maaş almadıkları tahmin 
olunmaktadır. Ancak müstakil olarak görevlendirilen 
müftülerin de tıpkı şeyhülislamların verdiği fetvalardan 
belli oranda harç alması gibi verdikleri fetvalardan belli 
bir oranda harç alması mümkündü. Tanzimat 
döneminden sonra maaş almaya başlayan müftüler 

ayrıca bazı vergilerden de muaf tutuluyordu.353 

8. İlmiye Teşkilatının Merkezdeki Temsilcileri 

8.1. Şeyhülislam 

İslam dünyasında 10. yüzyıldan itibaren 
kullanılan ve daha çok ilmi-manevi otoriteyi ifade eden 
şeyhülislam unvanının ilk defa ne zaman kullanılmaya 
başlandığı tam olarak bilinmemektedir. Önceleri müftü 
kavramı ile eş anlamlı olarak kullanılsa da sonraları 
müftü unvanlı diğer kişilerden ayrılarak tüm 
müftülerin ve ilmiye sınıfının liderini tanımlamak için 

                                                            
352  Mehmet Sait Sütçü, Osmanlı Anadolusu’nda Müftülük 

Kurumu, (Uşak: Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Yüksek Lisans Tezi, 2013), 34. 

353  Uriel Heyd, “Osmanlı Fetva Müessesesinin bazı Tezahürleri”, 
çev, Fethi Gedikli, Hukuk Araştırmaları Dergisi, 9/1-3, (1995): 
309-310. 
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kullanılmıştır. Osmanlı Devleti’nde Fatih döneminden 
itibaren etkinliği artan şeyhülislam unvanı 16. 
yüzyıldan itibaren ilmiye sınıfının reisi için 
kullanılmıştır.354 

Osmanlı Devleti’nde ilk şeyhülislamın kim 
olduğu noktasında farklı âlimlerin isimleri 
verilmektedir. İlk fetva makamında bulunmasından 
dolayı Şeyh Edebâli (ö. 1326), İstanbul kadısı Hızır Bey 
(ö. 1459), Fahrettin Acemi (ö. 1461?), Molla Fenâri (ö. 
1431) ve İbn-i Kemal (ö. 1534) gibi isimler ilk 
şeyhülislam olarak zikredilenler arasındadır.355 Bu 
farklılıkta müftülük makamının tarihi seyir içerisinde 
geçirmiş olduğu değişikliklerin yanı sıra söz konusu 
makamda bulunan kişilerin bu görevlerine ek olarak 
farklı görevleri yürütmeleri de etkili olmuştur. Genel 
kabul gören görüşe göre Molla Fenâri Osmanlı 
Devleti’nin ilk şeyhülislamı kabul edilmekle birlikte 
makamın klasik şekline bürünmesi İbn-i Kemal ve 
Ebussuud gibi kudretli şeyhülislamların göreve 

gelmeleriyle gerçekleşmiştir.356 

Kazaskerlik makamının devlet teşkilatında 
bulunmasına ve ilmiye sınıfını temsil etmesine rağmen 

şeyhülislamlığın ortaya çıkması ve etkinliğinin 
artmasında Osmanlı padişahlarının önemli kararlar 
alırken veya hukuki kurallar koyarken fukahaya 
danışma ihtiyacı hissetmeleri önemli rol oynamıştır.357 
Ayrıca İslam dünyasında liderliğe oynayan devletin 

                                                            
354  Ziya Kazıcı, “Osmanlılarda Şeyhülislamlık Müessesesi”, 

Diyanet Dergisi, 18/5 (Eylül/Ekim 1979): 293-294. 
355  Ekrem Kaydu, "Osmanlı Devleti’nde Şeyhulislâmlık 

Müessesesinin Ortaya Çıkışı". Atatürk Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, 0/2 (Haziran 1977): 202-203; Kazıcı, 
“Osmanlılarda Şeyhülislamlık Müessesesi”, 296. 

356  Murat Akgündüz, XIX. Asır Başlarına Kadar Osmanlı 
Devleti’nde Şeyhu’l-İslâmlık, İstanbul Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, (İstanbul 1999): 24. 

357  M. Salih Arı, “Osmanlılarda Şeyhülislamlık Müessesi”, 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1/1 (Van: 
1994): 171. 
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aldığı kararlarda dinin meşrulaştırıcı rolüne ihtiyaç 
duyulması alınan kararların dinî bir otorite tarafından 
kontrolünü gerekli kılmıştır. Böylece siyasetin dünyevi 
otoritesini sağlamlaştıran ve zaman zaman onu 
denetleyen, bazen ise siyasetin parçası olan bir kurum 

olarak görev ifa etmiştir. 

Şeyhülislamlık makamı ihdas ediliş aşamasında 
sultanın dinî meseleler hakkında fetva soracağı bir 
makam olarak düşünülmüşken sonrasında ilmiye 
sınıfının reisi olarak önemli görevler üstlenmiştir. 
İlmiye sınıfının temel görevleri olan kaza, tedris ve fetva 
görevlerini yerine getiren üst düzey görevlilerin 
atamaları XVI. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Şeyhülislamın arzı ile gerçekleştirilmiştir.358 40 
akçeden yukarı seviyede addedilen Haric ve Dâhil 
müderrisleri ile mevâli seviyesindeki müderris 
atamaları Şeyhülislam tarafından veziriazam aracılığı 
ile padişaha arz edilmiştir. Gerçekleştirilen atamalar 
“Tarîk” denilen ve meşihat makamı tarafından tutulan 
defterlere kaydedilmiştir. Devletin kaza sancak ve 
eyaletlerine gönderilen müftü atamalarının tamamı ise 
baş müftü konumunda bulunan Şeyhülislam 
tarafından gerçekleştirilmiş ve müftü defterlerine 

kaydedilmiştir.359 Hükümdar vakıflarının denetimi ve 
bazı medreselerde müderrislik görevinin yanı sıra 
huzur derslerine kimlerin katılacağı da 
şeyhülislamların görevleri arasındadır. Şeyhülislamın 
esas görevi olan fetva verme işlemini fetva emini, baş 
müsevid, müsevvid, mümeyyiz, mübeyyiz gibi 
yardımcıları ile gerçekleştirirdi.360 Belli bir dönem 
kendi konaklarının selamlık kısmında görevlerini ifa 
eden şeyhülislamlar, yeniçeri ocağının lağvından sonra 

                                                            
358  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 186. 
359  İpşirli, Osmanlı İlmiyesi, 70. 
360   Ferhat Koca, “Fetvahane”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 12: 498. 
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eski adı Ağakapısı yeni adı Fetvahâne (Bâb-ı Meşîhat) 

olan mekânda görevlerini sürdürmüşlerdir.361 

İlk şeyhülislamlar görevlerini hayat boyu 
sürdürmüşler ancak Kanuni dönemi 
şeyhülislamlarından Çivizade Mehmet Bey (ö. 1547)’in 
görevinden azledilmesinden sonra bu kural bozulmuş 
ve şeyhülislamlar görevlerinden çeşitli sebeplerle 
alınmışlardır. Osmanlı Devleti’nin hayatı boyunca 131 
şeyhülislam görev yapmış bunların bazıları oldukça 
uzun süre görev yaparken bazıları ise oldukça kısa 
süre görevde kalabilmiştir. En uzun süre görev yapan 
30 yıla yakın süre ile Ebussuud Efendi (ö. 1574) 
olurken ek kısa süre görev yapan 13 saat ile 
Memikzâde Mustafa Efendi (ö. 1656) olmuştur.362 

İlk dönem şeyhülislamları çeşitli özellikleri ile 
öne çıkmış ulema arasından padişahın tercihi ile 
atanırdı. Ancak Ebussuud Efendi’nin bu göreve Rumeli 
kazaskerliğinden sonra getirilmesi hem 
Şeyhülislamlığın kazaskerlikten üstün olarak 
addedilmesine hem de şeyhülislam olabilmek için 
Rumeli kazaskerliğinde bulunan veya bu payeye sahip 
kişilerin atanması genel kabul görmüştür.363 

Dolayısıyla mevali seviyesindeki ulemanın en üst 
mevleviyet olan Haremeyn mevleviyetinden sonra 
İstanbul kadılığına, oradan Anadolu sonrasında 
Rumeli kazaskeri olduktan sonra şeyhülislamlığa 
atanması mümkün olmuştur. İlmiye sınıfı içerinde 
reisliğe kadar yükselen şeyhülislamların aldıkları 
ücrette bu paye ile orantılı olarak artmıştır. II. Murat 
döneminde 30 akçe ile başlayan yevmiye Fatih 
döneminde 200 akçeye, Kanuni döneminde 250 ve 
Ebussuud Efendi ile birlikte 500 ve 600 akçeye, 

                                                            
361  Semavi Eyice, “Ağa Kapısı”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1988), 1: 464. 
362  İpşirli, Osmanlı İlmiyesi, 50-55. 
363  İsmail Yakıt, “Osmanlı İlmiye Teşkilatı ve Şeyhülislamlar”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
(Isparta, 1999), 6: 30, 
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Şeyhülislam Bostanzade döneminde ise 700 akçeye 

kadar yükselmiştir.364  

8.2. Kazasker 

Kadı ve asker kelimelerinin birleşmesi ile oluşan 
kazasker terimi Osmanlı Devleti’nden önceki 
Müslüman ve Türk Devletlerinde de farklı isimlerle bile 
olsa benzer şekilde bulunan bir makamın 
karşılığıdır.365 İsminden de anlaşılacağı üzere askeri 
davalara bakan kazasker, askeri sınıfın ihtilaflarının 
giderilmesinin yanı sıra devlet içerisindeki eğitim ve 

yargı teşkilatından da sorumludur. 

Osmanlı Devleti’nde kadılık makamı Osman Bey 
döneminden itibaren var olmuş ve sınırların gelişmesi 
ile birlikte padişah tarafından tayin edilen kadıların 
sayısının artması ile kurumsal bir teşkilatlanmaya 
ihtiyaç duyulmuştur. Bu iş için ise Bursa kadısı 
Çandarlı Kara Halil Hayreddin Efendi (ö. 1387) 1362 
senesinde kazaskerlik makamı ihdas edilerek bu 
göreve getirilmiştir.366 Yaklaşık yüz yıl tek kazasker ile 
görevine devam eden makam artan iş yükü sebebiyle 
1481’de Rumeli ve Anadolu kazaskerliği olarak ikiye 
ayrılmış ve Rumeli payesi, Anadolu payesinden üstün 
kabul edilmiştir.367 Rumeli kazaskerliğine Anadolu 
kazaskerlerinin getirilmesi bunun bir göstergesidir. 
Yavuz Sultan Selim döneminde üçüncü bir kazaskerlik 
olarak Diyarbakır merkezli Arap ve Acem kazaskerliği 
kuruldaysa da uzun süreli olmamış devletin sonuna 

kadar ikili teşkilat hâlinde varlığını devam ettirmiştir. 

                                                            
364  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 184-185. 
365  İpşirli, Osmanlı İlmiyesi, 129. 
366  Yusuf Halaçoğlu, XVI-XVII. yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet 

Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2014), 
17. 

367  Cahit Baltacı, “Kâdî-asker Rûz-nâmçeleri’nin Tarihî ve 
Kültürel Ehemmiyeti”, İslam Medeniyeti Mecmuası, 4/1, 
(İstanbul:1974), 56. 
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Kazaskerlerin en önemli görevi Divan-ı Hümayun 
üyelikleridir. Burada görüşülen meseleler hakkında 
şer’i görüşlerini beyan etmek başlıca fonksiyonudur. 
Divanda görüşülen önemli meseleler dışındaki davalara 
ikindiden sonra kurduğu kendi divanlarında bakardı. 

Ayrıca taşra mahkemelerinden gelen meseleler, 
kadıların dava ile ilgili arzları veya taşra 
mahkemelerinin kararlarına itirazları burada görürdü. 
Padişah sefere çıktığında ordu kadısı olarak sefere 
katılır ve davalara bakardı. Yargılama dışında 
kazaskerlerin en önemli fonksiyonu tedris işini yürüten 
müderrislerin atamaları ile yargılama işini yürüten 
devletin her tarafına yayılmış bulunan kadıların 
atamalarını gerçekleştirmekti.368 Şeyhülislamlık 
makamının protokolde kendi önüne geçmesine kadar 
tüm atamalar kazaskerler tarafından gerçekleştirilirken 
bu tarihten sonra mevleviyet derecesine kadar olan 
kadılar ile 40 akçeye kadar olan müderris atamaları 
kazasker tarafından gerçekleştirilmiştir.369 İlmiye 
sistemine dâhil olmak isteyen medrese mezunu adaylar 
mülazemet defterlerine kaydedilmiş ve sırası gelenler 
durumlarına uygun görevlere atanarak bunlar 
ruznamçe adı verilen defterlere kaydedilmişlerdir. Bu 

atamaların Rumeli tarafında gerçekleştirilenleri Rumeli 
Kazaskeri, Anadolu ve Arabistan ve Mısır’dakiler ise 

Anadolu kazaskeri tarafından kayıt altına alınmıştır.370  

Kazasker ilmiye teşkilatı içerisinde 
Şeyhülislamlık makamı daha üst bir görev olarak 
addedilinceye kadar yani Kanuni dönemine kadar 
ilmiye teşkilatı içerisinde en üst rütbe olarak kabul 
ediliyordu. Ancak sonrasında kazaskerlerin atanması 
veziriazamdan alınarak şeyhülislamların arzına 
bırakılmış ve mutlak olarak Şeyhülislamlık 

                                                            
368  Mustafa Şentop, Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik Kurumu 

(XVIII. Yüzyıl Sonlarına Kadar), Marmara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, (İstanbul: 2002): 105-107. 

369  İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ, 179. 
370  Yasemin Beyazıt, Osmanlı İlmiye Mesleğinde İstihdam (XVI. 

yüzyıl), 10. 
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kazaskerlikten üst bir konuma çıkmıştır. Buna rağmen 
şeyhülislam hiçbir dönemde divanı hümayun üyesi 
olmamış kazasker ise divanı hümayun içerisindeki 
konumunu devam ettirmiştir.371  

Kazasker olabilmek için mevleviyet denilen üst 
dereceli kadılıklarda görev yaptıktan sonra İstanbul 
kadılığı görevini de yapmış olmak gerekiyordu. 
Kazaskerler görevleri karşılığı beş yüz akçe yevmiye 
alırlardı.372 Bunun yanı sıra kadı ve müderris 
atamalarından da gelen ve önemli bir rakamı bulan 
gelir kaynakları bulunmaktaydı. Emekli olduklarında 

ise 250 akçe yevmiye tahsis edilirdi.373 

Yargılama ve atama işleri için muayyen-resmi bir 
daireleri yoktu. Kendi konaklarında veya uygun değilse 
kiraladıkları başka bir yerde işlerini yürütürdü. 
İşlerinde yardımcı olmak üzere tezkireci, ruznâmçeci, 
matlabçı, muhzır, tatbikçi mektupçu ve kethüda isimli 
yardımcıları olurdu. Görev süreleri ilk dönemlerde 
uzun olmakla birlikte sonrasında 2 ve 1 yıla kadar 

düşürülmüştür.374  

8.3. Nakîbüleşraf 

Vekil ve bir topluluğun başkanı anlamına gelen 
nakîb kelimesi ile Hz. Hasan soyundan gelenleri ifade 
eden şerif kelimesinin çoğulu olan eşraf kelimesinin 
birleşmesinden meydana gelen nakîbüleşraf terimi Hz. 
Peygamber’in soyundan gelen seyyid (Hz. Hüseyin’in 
soyundan gelenler) ve şeriflerle ilgili işlere bakan kişiyi 
nitelemek için kullanılmıştır.375 Hz. Peygamber gibi 
ailesi ve akrabaları da zekat ve sadaka alamadığı için 

                                                            
371  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 157. 
372 Kânûnâme-i Âl-i Osman, 21; Hezârfen Hüseyin Efendi, 

Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, 202. 
373  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 161. 
374  Şentop, Osmanlı Devleti’nde Kazaskerlik Kurumu, 61. 
375  Rüya Kılıç, Osmanlı’da Seyyidler ve Şerifler, (İstanbul: Kitap 

Yayınevi, 2005), 23. 
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kendilerine ganimetten pay ayrılmış ve Hulefa-i Raşidin 
döneminde de bu uygulamada hak sahiplerinin 
belirlenmesine dikkat edilmiştir.376 Emevi döneminin 
sonuna doğru ehli beyt ve nesline reva görülen tutum 
sebebiyle İslam toplumunda Hz. Peygamber nesline 

mensubiyetin saygın ve kutsal kabul edilmesi yüksek 
sesle ifade edilmeye başlanmış ve bu durum seyyidlik 
kurumunun teşekkülünde önemli rol oynamıştır.377 
Abbasiler döneminde ise dönem dönem Hz. Fatıma 
evladından olmak siyasi rakip olarak addedildiyse de 
onların hizmetlerini görmek üzere nakib, nakibü’l-
eşraf, nakibü’n-nukeba adı verilen görevliler tayin 
edilmeye başlanmıştır. Bu görevliler kurumsallaşarak 
diğer İslam devletlerinde de görülmüş, buradan 

Osmanlı Devleti’ne intikal etmiştir.  

Osmanlı Devleti’nde I. Bayezid dönemine kadar 
seyyid ve şeriflere saygı duyulmakla ve I. Murat 
döneminde ilk vergi muafiyetinin verilmesiyle birlikte iş 
ve işlemlerini düzenleyecek bir teşkilatları 
bulunmamaktadır.378 I. Bayezid döneminde seyyid ve 
şeriflerin kayıtlarının tutulması ve gerektiğinde 
cezalandırmalarında hangi muamelelerin uygulanacağı 
noktasında 1400 tarihinde “nâzır-ı sâdât” ismiyle 

Seyyid Ali görevlendirilmiştir.379 Fatih döneminde 
inkıtaya uğrasa da müteseyyidlerin (gerçekte seyyid 
olmadıkları hâlde kendilerini böyle gösterenler) 
çoğalması sebebiyle II. Bayezid döneminde 1494 
tarihinde Seyyid Mahmut (ö. 1537?)’a nakibüleşraf 

unvanı verilmiş ve 25 akçe ile bu göreve getirilmiştir.380  

                                                            
376  Şit Tufan Buzpınar, “Nakîbüleşraf”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32:323. 
377  Ayhan Işık, Meşihat Belgeleri Işığında Seyyidler ve Nakîbü’l-

Eşrâflık Müessesi, (Ankara, İlahiyat, 2021), 76. 
378  Işık, Seyyidler ve Nakîbü’l-Eşrâflık Müessesesi, 113. 
379  Işık, Seyyidler ve Nakîbü’l-Eşrâflık Müessesesi, 120. 
380  Hezârfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i 

Osmân, 195. 
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Nakibüleşraf olmanın birinci ve en önemli şartı 

seyyid olmaktı. Aynı zamanda kadı hükmünde olan 
nakibüleşraf, seyyidlerden cezayı hak edenlere ceza 
tatbik edeceğinden ehl-i ilim olmalı ve İslam hukukuna 
vukufiyeti bulunmalıdır. Bu özelliklere sahip nakiblerin 

en önemli görevleri müteseyyidlerle mücadele 
olmuştur. Özellikle vergi muafiyetleri onların en önemli 
taklit sebebidir. Zaman zaman görev sahaları 
genişleyen nakibüleşraflar Müderrislik, kadılık 
müftülük, şeyhülislamlık gibi görevlerinin yanı sıra 

elçilik hizmeti de gördükleri vaki olmuştur.381 

II. Mahmut dönemine kadar Nakibler doğrudan 
sadrazamla çalışmışlar, bu dönemden sonra ise 
şeyhülislam vasıtasıyla yazışmalarını 
gerçekleştirmişlerdir. XVII. yüzyıldan sonra bu 
makama geçecekler için İstanbul kadısı veya kazasker 
mazulleri arasından seçilmesi adet hâline gelmiştir. 
Görevlerinde belli bir süreleri olmadığından uzun süre 
görev yapmışlardır. 16. Yüzyılın başında 25 akçe olan 
yevmiyeleri yüzyılın sonuna doğru 70 akçeye ve hatta 

biraz daha fazlasına kadar çıkmıştır.382 

8.4. Padişah Hocası 

Osmanlı şehzadelerinin istikbaldeki padişahlar 
olmaları sebebiyle eğitimlerine önem verilir, devrin en 
önemli âlimleri şehzadelerin eğitimleri için 
görevlendirilirdi. Şehzade eğitimi sarayda başlar, 
şehzadelerin belli bir yaşa gelmeleriyle birlikte 
yanlarına maiyet verilerek sancağa gönderilmesi ile 
devam ederdi.383 Bu süreçte şehzadelerin yanından 
ayrılmayan ve padişah tarafından görevlendirilen âlim 
kişiler, şehzadeye saltanat nasip olursa hünkâr hocası 

                                                            
381  Buzpınar, “Nakîbüleşraf”, 323. 
382  Murat Sarıcık; Osmanlı İmparatorluğu’nda Nâkibü’l-Eşrâflık 

Müessesesi, (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003), 65. 
383  Haldun Eroğlu, Osmanlı Devletinde Şehzadelik Kurumu, 

(Ankara: Akçağ Yayınevi, 2004), 112.  
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unvanı ile görevine devam ederdi.384 Şehzadenin 
padişah olmadan evvel veya padişahlığı esnasında 
hocası vefat ederse ulemadan dilediği bir kişiyi hünkâr 
hocası olarak tayin ederdi. 

Osmanlı padişahları içerisinde Çelebi Mehmet’in 
hocası Sofu Beyazıt ilk padişah hocası olarak 
bilinmektedir. Fatih’in şehzadeliği döneminde çeşitli 
hocaları olmakla birlikte tahta çıktığında şehzade 
hocalığı görevinde bulunan Molla Gürani Padişah 
hocası unvanını da elde etmişti.385 Padişah hocaları 
vefatlarına kadar devam etmeyebilir, sultanlar çeşitli 
sebeplerle hocalarını değiştirebilirlerdi. Padişah 
hocaları, sultana yakınlıkları sebebiyle çeşitli 
imtiyazlara da kavuşurdu. Kanuni, hocası Hayrettin 
Efendi’ye muhabbet ve saygısından dolayı onun 

mülazimlerine ekstra haklar tanımıştı. 

Fatih kanunnamesinde “muallim-i sultan”ın 
şeyhülislam ile birlikte zikredilerek önemine vurgu 
yapılmıştır.386 Geneli ehli ilim olan padişah 
hocalarından bazılarının görev sahalarında 
olmamalarına rağmen devlet işlerine karıştıkları da 
vaki olmuştur. II. Osman’ın hocası Ömer, II. 

Mustafa’nın Hocası ve Şeyhülislam Feyzullah Efendi, 
II. Süleyman’ın hocası Abdülvehhap Efendi 
kazandıkları nüfuzu devlet işlerine müdahâle etmekte 
de kullanmışlardır. Sultan İbrahim’in hocalarından 
Cinci Hoca lakaplı Hüseyin Efendi hak etmediği hâlde 
ilmiye sınıfı içerisinde önemli makamlar elde etmiş, 

ancak sonrasında sürgün cezasına çarptırılmıştır.387  

Padişah hocaları sadece bu görevde bulunmaz 
aynı zamanda müderrislik, kadılık, kazaskerlik veya 

                                                            
384  Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin Saray Teşkilâtı, (Ankara: Türk 

Tarih Kurumu, 1998), 347. 
385  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 149. 
386  Kânûnnâme-i Âl-i Osman, 5. 
387  Abdülkadir Özcan, “Hüseyin Efendi, Cinci Hoca”, Türkiye 

Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 
1998), 18:541-543. 
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şeyhülislamlık gibi görevleri de ifa edebilirlerdi. Eğer 
şeyhülislamlık makamında da bulunurlarsa ilmiye 
sınıfının en üst sıralarındaki bu iki görevi birlikte 
yürütmelerinden dolayı kendilerine “Câmiü’r-

riyaseteyn” unvanı verilirdi.388 

8.5. Müneccimbaşı 

Osmanlı Devleti’nde ilm-i nücûm ve ilm-i hey’et 
bilen ilmiye ricali arasından seçilen müneccimbaşıların 
en önemli görevi teorik astronomi çalışmaları sayesinde 
namaz, oruç ve bayram vakitlerini de belirleyen takvim 
hazırlamaktır. Hazırlanan takvimlerden “rakam 
takvimi” denileni senenin ay ve günlerini gösterirken 
diğer takvim yıldız fallarını içeren “ahkam takvimi”dir. 
İkincisinde daha çok sene içerisinde meydana gelecek 
olaylar hakkında yapılan yorumlar bulunur, yapılması 

tavsiye edilen veya edilmeyen bilgiler sunulmaktadır.389  

Müneccimbaşılık kurumunun ne zaman teşkil 
edildiği net olarak bilinmemekle birlikte 15. Yüzyıldan 
itibaren varlığı hakkında bilgiler bulunmaktadır. 16. 
Yüzyılın ortalarından itibaren teşkilatlanan kurumda 
devletin yıkılışına kadar 37 müneccimbaşı görev 
yapmıştır.390 Müneccimbaşıların içinde en önemlisi 
büyük matematik ve astronomi âlimi olan Takiyyüddin 
er-Raşid (ö. 1585)’dir. Takiyyüddin, Şam ve Mısır 
Medreselerinden öğrenim gördükten sonra müderrislik 
ve kadılık yapmış küçük yaştan itibaren riyazi ilimlere 
merak salmıştır. 1571’de Osmanlı Devleti’nde 
müneccimbaşılığa getirilmiş, İstanbul’da rasathane 
kurarak astronomik gözlemlerde bulunmuştur.391 
                                                            
388  Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilâtı, 151. 
389  Salim Aydüz, “Osmanlı Devleti’nde Müneccimbaşılık 

Müessesesi”, Belleten, 70/257, (Nisan 2006): 208 
390  Miri Shefer-Mossensohn, Osmanlı’da Bilim Kültürel Yaratı ve 

Bilgi Alışverişi, çev. Kübra Oğuz, (İstanbul: Türkiye İş Bankası 
Kültür Yayınları, 2018), 63. 

391  Hüseyin Gazi Topdemir, “Takıyyüddin er-Râsıd” Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 
2010), 39:454-456. 
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Ancak çeşitli sebeplerle kurduğu rasathane uzun 

ömürlü olamamıştır. 

Kâtip Çelebi Keşfü’z-zünûn adlı eserinde, 
müneccim olmanın dört aşaması olduğundan 
bahsetmektedir. Bunların ilki, takvim hesabını 
yapabilmek ve usturlap kullanabilmektir; ikincisi, 
nücûm ilmine giriş, yıldızlar ve burçlar hakkında 
bilgiye sahip olmak; üçüncüsü, yıldızların hareketlerini 
hesaplamayı, zic ve takvim yapmayı bilmek; 
sonuncusu, hey'eti, yıldızların hareketlerine dair 
hendesi delilleri doğru olarak bilmektir. Bu son 
mertebeye gelen bir kimse, artık müneccim 
olmuştur.392 Kendi kişisel gayretleri ile bu şartları 
taşıyanlar ve klasik medrese eğitimini tamamlayanlar 
saray içerisinde sayıları dört veya beş adet olan 
müneccim/muvakkit olarak görevlendirilebilirlerdi. 393 
Bunların içerisinden kendini kanıtlayan müneccim-i 
sâni seçilir ve müneccimbaşının en önemli yardımcısı 
olurdu. Müneccim-i sâniler ise müneccimbaşının 
vefatında veya görevden alınması durumunda 
müneccimbaşı olarak görevlendirilirlerdi. 
Müneccimbaşı saray teşkilatında ve idari işlerde diğer 
ulema kadar etkin olmamıştır. Bu beklenti aleyhinde 

faaliyette bulunan Hüseyin Efendi’nin nüfusu artmış 
ancak bu nüfusu devlet işlerine karışması için fırsat 
olarak kullanınca idam edilmiş, ondan sonra hiçbir 
müneccimbaşı devlet işlerine müdahâlede 

bulunmamıştır.394  

Müneccimbaşıların atanmasında kendisi gibi 
silahtar ağaya bağlı olan hekimbaşıların önemli rolü 
olurdu. 19. yüzyılın son çeyreğinde ise 
müneccimbaşıların Meşihat-ı İslamiye’ye bağlanması 
ile artık şeyhülislamların arzı ile atanmaya 

                                                            
392  Aydüz, “Osmanlı Devleti’nde Müneccimbaşılık Müessesesi”, 

226. 
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başlamışlardır. Göreve başlayan müneccimbaşıların 
büyük kısmı ömürlerinin sonuna kadar görevi 
sürdürmüşlerdir. 37 müneccimbaşıdan 24’ü vefatına 
kadar görev yaparken diğerleri ilmi yetersizlik, siyasi 

sebepler veya şahsi sebeplerle azledilmiştir.395 

Müneccimbaşıların aldıkları ücretler dönemlere 
göre değişmekle beraber 17. Yüzyılda 40 akçe yevmiye 
aldıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra nevruzdan 
nevruza hazırladıkları takvimlerden 1000-7500 akçe 
arası hediye almışlar yine hazırladıkları Ramazan 
imsakiyelerinden de gelirleri söz konusu olmuştur. 
Matbaanın kullanılmasından sonra takvim basma ve 
satma onların hakkı olduğu için gelirleri artmış ancak 
sonrasında bu hak başkalarına da verilince gelirleri 

düşmüştür.396 

8.6. Hekimbaşı 

İslam devletlerinde “reîsületibbâ”, “seretıbbâ” gibi 
kavramlarla anılan Osmanlı Devleti’nde bu 
kavramların yanı sıra özellikle halk arasında 
“hekimbaşı” tabiri, ilmiye ricali içerisinde sağlık 
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu kişiye verilen 
isimdir. Orhan Bey döneminden itibaren sarayda 
hükümdar ve ailesinin sağlık hizmetlerini yürüten 
hekimlerin bulunmasına rağmen genel anlamda sağlık 
hizmetlerinin yürütülmesinden sorumlu ilk hekimbaşı 
olarak II. Bayezid dönemi ulemasından Mehmet 
Muhyiddin İzmitî gösterilmektedir.397 

Hekimbaşıların en önemli görevi padişah ve 
hanedan mensuplarının sağlığı ile ilgilenmektir. 
Sürekli padişahların yanında bulunur, hasta 
olmamasına dikkat eder, seferlerde de onlarla birlikte 
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bulunurlardı. Saraydaki hastane ve eczaneleri yöneten 
hekimbaşılar, aynı zamanda müneccimlerin de 
seçimini yapardı. Devletin farklı yerlerinde muayene 
açmak isteyen hekimler de yine ondan izin almak 

durumundaydı.398  

Bilinen yaklaşık kırk hekimbaşı içerisinde önemli 
bilimsel faaliyetlerde bulunanlar ve dünyadaki güncel 
tıbbi gelişmeleri takip edenler dikkat çekicidir. IV 
Mehmet’in hekimbaşısı Salih b. Nasrullah (ö. 1669) 
Latinceyi iyi bilmenin yanı sıra dönem Avrupa’sındaki 
tıbbi gelişmeleri yakından takip etmiş ve Paracelsus’un 
görüşlerini benimseyerek onun takipçilerinin 
görüşlerini de yorumlayarak Osmanlı tıbbının 
modernleşmesinde öncülük etmiştir.399 Hekimbaşı 
Mustafa Behçet Efendi (ö. 1834) 5 tıp eserinin 
çevirisini yapmıştır. Kolera hastalığına dair yazdığı bir 

risalesi ise Arapça ve Almancaya çevrilmiştir.400 

İlmiye ricalinden olmaları dolayısıyla kadılık ve 
müderrislik görevlerini de yürütebilen hekimbaşıların 
bazıları kazaskerlik mevkiine kadar yükselmişlerdir. 
Ücretleri XVI. yüzyılda aylık 6500 akçeye kadar çıkmış, 
XVII. yüzyılda ise üst düzey ilmiye ricali sayılan 

mevleviyet derecesi verilerek günlük 500 akçe yevmiye 
olmuştur.401 

 

 

 

 

                                                            
398  Sarı, “Hekimbaşı”, 17:164.  
399  Miri Shefer-Mossensohn, Osmanlı’da Bilim, 135; Kasım 

Karabıyık, “Sâlih b. Nasrullah”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 36:42. 
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