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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Osmanlı Devletinin sosyal yapısı iyi bilindiği takdirde siyasi, ikitisadi ve kültürel
kurumlar onun üzerine rahatlıkla bina edilebilir ve Osmanlı daha iyi anlaşılabilir. Dolayısıyla
Osmanlı Devletinin temel yapısını oluşturan Osmanlı toplumu bu dersin inceleme alanıdır.
Dersin ilk haftasında Osmanlı sosyal yapısının oluşumu ile konuya giriş yapılıp, sosyal
yapının temelini oluşturan nüfus ve iskân üzerinde durulacaktır. Sınıf ayırımının olmadığı
Osmanlı toplumunda daha çok iktisadî eğilimde olan tabakalaşma incelenerek Osmanlıya özgü
özellikleri vurgulanacaktır. Kuşkusuz Osmanlı toplumu denildiğinde Osmanlı ailesinden kısa
da olsa bahsedilmeden geçilmeyecektir.
Osmanlı sosyal hayatında yer alan kurumların teşekkülünde çok önemli bir yeri olan
vakıflar ele alınıp çoğunluğu vakıflarca desteklenen klasik dönem Osmanlı eğitim kurumlarına
da genel hatlarıyla temas edilecektir. Osmanlı şehirlerinde yine vakıflarca desteklenen ve
sosyo-ekonomik hayatın parçası olan esnaf teşkilatı dersimizde diğer işlenecek konular
arasındadır. Hemen devamında toplumun huzur, güven ve refahının sağlanmasında büyük rol
oynayan iki önemli kurum, narh ve muhtesiplik üzerinde durulacaktır.
Osmanlı sosyal yapısını oluşturan yöneten ve yönetilen zümrelerin çalışma şartları,
ücretleri ve sosyal güvenliği ise ayrı bir konu olarak ele alınacaktır. Toplum hayatında yine
huzur ve güven ortamını sağlayan bir başka unsur şüphesiz hukuktur. İki dersimizi hukuka
ayırarak aslında sosyal hayatın her safhasında hukukun varlığını gözler önüne sereceğiz. Son
iki konumuzu ise sosyal hayatın iki önemli cephesi haberleşme ve ulaşıma ayırarak Osmanlı
Sosyal Tarihi dersimizi sonlandıracağız.
Osmanlı toplum yaşantısının farklı cephelerinin ele alınacağı bu dersimizin Osmanlı
sosyal yapısının daha iyi anlaşılması yolunda öğrencilerimize ışık tutacağı düşüncesindeyim.
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1

YAZAR NOTU
Dersimizde Osmanlı Devletinde yüzyılar boyu farklı dinlere ve millere sahip insanların
bir arada devam ettirdikleri sosyal hayatları bünyesinde toplumdaki konumları, kıyafetleri,
yaşam içindeki ekonomik ve sosyal örgütlenmeleri, eğitimi, hukuki durumları, sosyal güvenlik
hakları, ulaştırma ve haberleşme tarzları öğrencilerin ilgisine sunulmuştur. Daha genel bir ifade
ile Osmanlı toplumunun yaşam tarzlarını gözler önüne koymak bu dersin amacını meydana
getirmektedir.
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1. OSMANLI DEVLETİNDE SOSYAL YAPININ OLUŞUMU VE
TEMELLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.

Selçuklulardan Osmanlılara Geçişte Sosyal Devamlılığı Sağlayan Zümreler

1.2.

Nüfus

1.3.

İskân ve Yerleşim

1.3.1. Şehirler
1.3.2. Köyler
1.3.3. Konar Göçerler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Osmanlı Devletinde Selçuklulardan Osmanlılara Geçişte Sosyal devamlılığı
zümrelere hangleridir?
2)
Sosyal yapının esasını oluşturan nüfus Osmanlı Devletinde nasıl bir gelişme
göstermiştir?

3)

Osmanlı Devletinde sosyal yapının temeli olan iskan ve yerleşimin ana unsurları

nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Selçuklulardan Osmanlılara
Geçişte Sosyal Devamlılığı
Sağlayan Zümreler

Osmanlı sosyal yapısının
oluşumu hakkında bilgi
sahibi olunması

Görüş geliştirme

Nüfüs

Osmanlı Devletinde asırlar
boyunca nüfusun nasıl bir
gelişme takip ettğinin
öğrenilmesi

Tarihsel analiz ve yorum

İskân ve Yerleşim

Osmanlı Devletinin iskan
politikası hakkında bilgi
sahibi olunması ve
yerleşimin nasıl bir ayırma
tâbi tutulduğunun
öğrenilmesi

Anlatım
Görüş Geliştirme
Tarihsel sorgulamaya dayalı
araştırma
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Anahtar Kavramlar


Sosyal zümreler



Konar göçerler



Şehirler,



Köyler



Nüfus



İskân
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Giriş
Osmanlı sosyal yapısının oluşumundaki önemli unsurlardan sosyal devamlılığı sağlayan
zümrelerdir. Bu sebeple dersimize Selçuklulardan Osmanlılara geçişte sosyal devamlılığı
sağlayan zümrelerle başlanacaktır. Ardından sosyal yapının temelini oluşturan nüfusun nasıl
bir değişim ve gelişme takip ettiği üzerinde durulacaktır. Dersimizin üçüncü kısmında ise iskân
politikası, şehirler ve köyler incelenecek, konar göçerlerin Osmanlı sosyal hayatındaki yeri
ortaya konacaktır
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1.1. Selçuklulardan Osmanlılara Geçişte Sosyal Devamlılığı Sağlayan
Zümreler
Osmanlı sosyal teşkilatı Selçuklu sosyal teşkilatının devamı niteliğindedir.
Selçuklulardan Osmanlılara geçişte dört sosyal zümre devamlılığı sağlamaktadır. Bunlar ahiler,
gaziler, abdallar ve bacılardır. Tasavvuftan kaynaklanan bu zümrelerden ahiler Anadolu’da
iktisadî hayatı, gaziler askerî faaliyetleri, abdallar kültür ve eğitim faaliyetlerini, bacılar ise
bütün bunların kadınlarla ilgili yönlerini teşkilatlandırmışlardı.
Osmanlı Devleti‘ni kuranlar, Fatih Sultan Mehmed dâhil olmak üzere ilk Osmanlı
padişahları ve yine ilk Osmanlı vezirlerinin çoğu hep ahi önderleri ve şeyhleridir. Hatta ilk
Osmanlı yeniçeri birliklerinin ahilerden oluştuğu ileri sürülmüştür. XIV. yüzyılın ortalarında,
Sultan Orhan zamanında Anadolu ve Orta Doğu’yu dolaşan İbn Battuta’nın ahiler hakkında
verdiği bilgiler, bunların fütüvvet ilkeleri, tasavvufî hayat ve esnaflıkla yakın ilgilerini
belirtmekte, ahi birliklerinin hem şehirlerde ve hem de köylerde örgütlenen zanaatçı ve ziraatçı
zümreler olduğu hususunu dile getirmektedir. Ahiler, öncelikle Anadolu’nun iktisadî hayatını,
teşkilatlandıran gruplardır. Ahi teşekküllerinin devlet otoritesinin zayıfladığı bir dönemde
Anadolu’nun her yerinde siyasî ve idarî etkinlik sağladıkları ve devletin işlevlerini gördükleri
bilinmektedir. Osmanlı Devleti‘nin kesin olarak teşkilatının kurulmasından sonra ahilik, siyasî
ve idarî işlevlerini sadece esnaf birlikleri içerisinde sürdürmüştür.
Gaziler, Türk geleneğinde alp, İslam’ın tesiriyle de alperen ve gazi adını alan silahlı
gruplardır. Yeni kurulan devletin ilk askerlerini oluşturmuşlar, bölgede hâkimiyet
sağlanmasında büyük bir role sahip olmuşlardır. Bunlar ahilerle iç içe devletin kuruluşunda
aktif rol oynamışlardır. İlk Osmanlı sultanları hem gazi hem de ahiydiler.
Abdallar da gaziler ve ahiler gibi tasavvuftan kaynaklanmışlardır. Ahiler çoğunlukla
esnafla özdeşleşmişlerken, abdallar geniş halk yığınları arasında faaliyette bulunmuşlardır.
Anadolu’nun ve Balkanların İslamlaşmasında en büyük rolü bu zümreler oynamışlardır. Issız
yerleri şenlendirmek, yol ve çevre güvenliğini sağlamak, bağ ve bahçeler oluşturmak, sebze ve
meyve cinslerini ıslah etmek, sulama tesisleri kurmak gibi iktisadî faaliyetlerde bulunan
abdallar, ordulardan evvel toprakları fethediyorlar, kurdukları zaviyelerle bölgelerinin kültür
merkezini oluşturuyorlar, gereğinde güvenlik kuvveti olarak görev yapıyorlardı. Bunlar iskân
ve kolonizasyon konusunda büyük bir öneme sahiptiler. Devletin teşkilatının kesin olarak
oluşturulmasından sonra zâviyeler devlet kontrolü altında çalışan hizmet kurumları olarak
varlıklarını sürdürmüşler, ulaşım ve mübadele emniyetini sağlamak yönündeki hizmetleri
devletçe teşvik edilmiştir.
Bacılar ise ahiliğin kadın kuruluşunu oluşturmaktadır. Bunlar da silahlı kadın
birlikleridir. Tasavvuf geleneğinde hanım tarikat üyelerine (müritlere) bacı denirdi. Bunlar
Moğollarla yapılan mücadelelerde ahilerin yanında etkin bir görev almakla birlikte Anadolu’da
dokuma sanayinin gelişmesinde büyük hizmetler ifa etmişlerdir.
Ayrıca Osmanlı Devletinin oluşum döneminde hayatî bir rol oynayan fakıları (fakihler)
burada belirtmek gerekir. Bunlar teşekkül döneminde sosyal hayatı örgütleyen ve hukukî yapıyı
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belirleyen gruptur. Tahrir defterlerindeki verilere göre kendilerine ahilerle birlikte, birçok köy
ve çiftlik vakıf olarak verilmiştir. Fakılar köy imamlarından kadılara kadar uzanan bir hukuk
ve idare zümresi oluştururlar. Şeyh Edebali, Tursun Fakih, İshak Fakih, Yahşi Fakih,
Sinaneddin Yusuf, Çandarlı Kara Halil bunların en meşhurlarıdır. Son ikisinin vezir olması
fakıların Osmanlı Devleti‘nde oynadıkları rolün önemini vurgular.

1.2. Nüfus
Nüfusun miktar ve vasfı sosyal yapının esasını oluşturur. Osmanlı Devletinin teşekkül
ettiği zamanlar nüfusta durağanlık dönemi olduğu için XVI. yüzyıla kadar nüfus da durgundur.
Türkler Anadolu’ya, burası boş, tenha bir bölge olduğu için gelmişlerdi. Selçuklu Devleti
öncelikle göç organizatörü idi. Anadolu’nun önceleri doğu ve orta bölgeleri, sonra kıyı bölgeleri
iskân edilmiştir. Bu dönemde Avrupa‘da da durgunluk vardı. Devletin oluşma dönemi olan
XIV. yüzyılın başlarından XV. yüzyıl ortalarına kadar geçen bir buçuk asırlık zaman içerisinde
Rönesans Avrupa’sının yaşadığı bu nüfus azlığı kısmen Doğu Akdeniz ve Anadolu için de
geçerlidir.
Osmanlı ülkelerinin asırlar boyu yetersiz bir nüfus kitlesine sahip olduğu söylenebilir.
Bunun sebebi öncelikle Osmanlı hayat tarzı ile ilgilidir. Devletin kuruluş dönemi olan XIV.
yüzyıldaki iktisadî durgunluk ortamında nüfusun, kıtlıklar, salgınlar ve savaşlar yüzünden çok
az olduğu bilinmektedir. Bunun en önemli göstergesi mal fiyatlarındaki düşüklüktür. Zira
üretimde bir artışı gerektiren hiç bir gelişmenin olmadığını bildiğimiz bu dönemde nüfus ve
dolayısıyla talep, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, toplam arzın çok gerisindeydi. Bu
yüzden XIV. yüzyılda Anadolu nüfusunun 4-5 milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.
Eldeki rakamlara göre XVI. yüzyılda bugünkü Türkiye topraklarında 12-13 milyon insan
yaşamaktadır.
Nüfusun sayı ve kalitesi hakkında en önemli bilgi ülkenin iktisadî ve malî imkânlarını
tespit amacıyla yapılan tapu, avarız ve temettuât sayımlarından edinilebilir. Tapu defterleri XVXVI. yüzyıllarda fazla miktardadır. Avarız defterleri daha çok XVII. yüzyıl, Temettuât
defterleri ise XIX. yüzyılın ilk yarısı hakkında bilgi verir. XV. yüzyıla ait tapu sayım defterleri,
Anadolu ve Rumeli’nin az nüfusa sahip olduğunu ispatlamaktadır. XVI. yüzyılda ise bir nüfus
artışı olduğunu hem sayım defterlerinin yaprak sayısı ve boyutları gibi dış görünüşlerinden hem
de rakamlardan anlamak mümkündür.
Bugün elde II. Murat (1445-1451), II. Mehmed (1451-1481), II. Beyazıt (1481-1512),
I. Selim (1512-1520) ve I. Süleyman (1520-1566) dönemlerine ait sayım defterleri vardır. Daha
sonraki dönemlerde ancak yeni fethedilen veya tekrar ele geçen bölgelerin nüfus ve iktisadî
kaynakları sayıma tâbi tutulmuştur. Sayım defterleri üzerinde önemli incelemeler yapan Prof.
Dr. Ö. Lütfi Barkan‘ın çıkardığı nüfus rakamları Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan
nüfus hakkında yaklaşık bir fikir vermektedir. Buna göre; I. Süleyman devrinde, 1520-1530
yıllarında, Mısır, Irak ve Tuna ötesi bölgeler hariç, bugünkü Türkiye topraklarında, rakamları
%10’luk bir hata payı ile değerlendirdiğimizde, 12-13 milyon insan yaşamaktadır.
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XVI. yüzyıl rakamlarına göre nüfusun % 60’ı Müslüman, % 40’ı ise gayr-i müslimdir.
Burada bir azınlık kavramı olmadığı belirtilmelidir. Her insan grubunun hukuk sistemi içinde
belli hak ve sorumlulukları vardır. Bunun yanında çok çeşitli ırklar ve mezhepler vardı. Hatta
Batılı gözlemcilere göre bu kadar farklı unsurları yönetme konusunda Osmanlılar maharet ve
adeta bir içgüdüye sahiptirler.
Aynı yüzyılın ikinci yarısında iç göçler, İstanbul‘a yerleşme yasağı konmasına sebep
olacak kadar artmıştır. Bu da şehirli-köylü oranlarını değiştirmiş olmalıdır. Barkan‘a göre
Türkiye nüfusu en azından 30-35 milyona ulaşmıştır. Braudel‘in XVI. yüzyıl sonlarında
Osmanlı ülkesinin nüfusu hakkında ileri sürdüğü rakam 16 milyondur. Mısır ve Kuzey Afrika
nüfusu da buna eklenirse 60 milyonluk Akdeniz havzası içinde Osmanlı Devleti‘nin,
dolayısıyla Müslümanların nüfusu 20 - 22 milyona ulaşmaktadır. Bütün Akdeniz çevresinde
gerçekleşen bu “nüfus patlaması“ olayını takiben XVII. yüzyıldan itibaren bir nüfus
duraklamasıyla karşılaşıyoruz. Paris, Londra, Madrit ve hatta İstanbul‘da görülen istikrar veya
artışa karşılık diğer küçük şehirlerde ve kır kesiminde nüfus azalması olmuştur. Osmanlı
ülkelerinde de, Rumeli hariç, nüfusun XIX. yüzyıla kadar hemen hemen durağan olduğu ve
büyük şehirlerde toplandığı anlaşılıyor. Bunun sebebi kırdan şehre göç olgusudur.
XVII ve XVIII. yüzyıllar için Osmanlı ülkelerindeki nüfus hacmini gösterecek rakamlar
henüz elimizde yoktur. Fakat Celalî isyanları, eşkiyalık hareketleri, savaşlar gibi sebeplerle
özellikle genç erkek nüfusun azaldığı, dolayısıyla nüfus boşluklarının ve durağanlığının ortaya
çıktığı tahmin edilebilir. Nitekim XIX. yüzyılda yapılan nüfus sayımları bu yolda bir fikir
vermektedir. II. Mahmut (1808-1839) zamanında, 1831’de yapılan ve sadece erkek nüfusu
kapsayan ilk sayıma göre sadece Anadolu’da 7-7,5 milyon kişinin yaşadığı tahmin
edilmektedir. Bu rakam XVI. yüzyıl rakamlarına yakındır.
Bütün bunlardan çıkan sonuç XVI-XX. yüzyıl arasındaki dört yüzyıl içinde Osmanlı
ülkeleri ve Türkiye nüfusunun durağan olduğudur. Oysa XIX. yüzyılda, Sanayi Devrimi
döneminde, Avrupa ülkelerinde nüfus hızla artmıştır. Osmanlı ülkesinde XX. yüzyıl başlarında
nüfusun arttığı görülmektedir. Bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan bölgenin nüfusu Birinci
Dünya Savaşı öncesinde 15-16 milyona yükselmiştir. Bu artışın en önemli sebebi Balkanlar ve
Kafkasya‘dan yapılan göçlerdir.
Cumhuriyet’in ilk yıllarında da Osmanlılar’daki düşük nüfus artış eğilimi sürmüştür.
1831-1884 yılı arasındaki 53 senede, ülkenin Anadolu kısmında 7,5 milyondan 11,8 milyona
yükselebilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfusu ise 1923’te 12 milyon iken, 1940’ta 18
milyon olabilmiştir. Türkiye ancak 1960’lardan itibaren ciddi bir nüfus artışıyla karşı
karşıyadır.

1.3. İskân ve Yerleşim
Osmanlı sosyal yapısının temelini oluşturan bir diğer unsur iskândır. Osmanlılar
teşekkül döneminde, Selçukluların uygulamasını devam ettirmişlerdir. Dervişler kurdukları
zaviyelerle Anadolu’nun ve Balkanlar‘ın Türkleşip İslamlaşmasında önemli rol oynamışlardır.
Kurdukları köylere isimlerini vermişler; ziraat, hayvancılık ve bahçecilikte ileri gitmişler;
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bölgelerinin kültür ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Hizmetlerine karşılık, bazı örfî
vergilerden muaf tutulmuşlar, vakıflarla teşvik edilmişler ve kendilerine ihya ettikleri,
şenlendirdikleri yerlerin mülkiyeti bırakılmıştır. Zaviye denen eğitim merkezleri bu şekilde bir
iskân ve kolonizasyon metodu olarak kullanıldıktan sonra zamanla yaygın eğitimle uğraşan
kurumlar halini almışlardır.
Osmanlılar 1345 yılında Rumeli‘ye geçmişler ve 1359’dan itibaren de bu bölgenin
iskânına başlamışlardır. Bu iskân faaliyetlerinin esası Anadolu’dan Müslüman nüfusun getirilip
buraların Türkleşip İslamlaştırılmasıydı. Burada Anadolu birliğine katılan beyliklerin
topraklarında yaşayan halk önemli rol oynuyordu. Böylece 150 yıllık bir süre içerisinde Rumeli
kültürel ve sosyal olarak Türkleşmiş oldu. Daha sonra da Anadolu’dan Rumeli’ye Türk nüfus
gibi Rumeli’den de Anadolu’ya Hıristiyan nüfusun nakli sistemli bir şekilde sürdürülmüştür.
Öncelikle bir cezalandırma tedbiri olmayıp bir iskân yöntemi olan ‘sürgün’ usulüyle yeni
fethedilen bir bölge için iskân yapmak gerekince devlet bazı kadılara ‘sürgün hükümleri’
yollayarak çeşitli vasıflardaki elemanların aileleriyle birlikte söz konusu yerlere gönderilmesini
emrederdi. Bunlar gittikleri yerde bir süre her türlü vergiden muaf tutulurlar, birçok avantajlara
sahip olurlardı. Gönderilecek esnaftan, bir şehir hayatı için gerekli olan ayakkabıcı, terzi,
dokumacı, hallaç, aşçı, debbağ, demirci, dülger, inşaat ustası, kuyumcu gibi kalifiye
elemanların özellikle yer hususunda sıkıntılı olanlardan ve işleri iyi gitmeyenlerden seçilmesi
istenmekteydi. Çiftçiler de esnaf gibi mümkün olduğu kadar alet ve vasıtalarıyla ve hatta
hayvanlarıyla beraber sevk edilmekteydiler. Sürgünde esas olan gönüllü olmaktır. Bu yetersiz
kaldığı takdirde zorunlu sürgün söz konusudur. Nihayet cezalandırma maksadıyla da sürgünler
yapılmıştır.
Osmanlı idarî ve malî sistemi zümreleri kendi mesleklerine ve görevlerine bağlamak
amacını güdüyordu. Osmanlı toplumunda ilke olarak çocukların babalarının mesleğini devam
ettirmeleri esastı. Özellikle köylünün toprağını terk edip başka yerlerde başka işler tutması
yasaktı. Bunlar on beş seneye kadar yakalandıkları takdirde eski işlerinin başına döndürülürler
veya ‘çift bozan resmi‘ ya da ‘leventlik akçesi‘ denen bir tazminat ödemek zorunda kalırlardı.
Uygulanan bu politika ile üretimin ve vergi gelirlerinin düşmesi önlenmek isteniyordu. Devletin
önemli gelir kaynaklarını teşkil eden iktisadî görevler belirli nizamlara bağlanarak
teşkilatlandırılmıştı. Üretici zümreler kendi talihleriyle baş başa bırakılmamış, aksine kendileri
ve devlet için en verimli çalışabilecekleri yerlere ve işlere sevk edilmişlerdir. Yine onların
özellikle fetihler sonucu açılan boş ve verimli topraklara sistemli bir şekilde iskân edilmelerinde
aynı mantık hâkimdir.
Görüldüğü gibi, sürgün uygulamasının öncelikle bir cezalandırma tedbiri olmayıp bir
iskân yöntemi olduğu açıklığa kavuşmaktadır. İdari ve malî açılardan Osmanlı yerleşim düzeni
içerisinde, devletin en geniş dönemlerinde, 40 tan fazla eyalet, özerk yönetim ve tâbi devlet
vardır. Eyaletler haslı ve salyâneli eyaletler olarak teşkilatlanmıştı. Haslı eyaletler sancaklara,
sancaklar kazalara, kazalar da dirliklere (has, zeamet ve tımarlara) ayrılırdı. Eyaletlerin başında
beylerbeyi (vezir kadrosunda ise vali), sancakların başında sancakbeyi, kazaların başında kadı
veya kadı naibleri bulunurdu.
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Yerleşik hayatta sosyal yapının temel unsurunu şehirliler ve köylüler oluşturuyordu.
Bunların dışında Osmanlı toplumunda yarı göçebe durumunda konar-göçer bir halk kitlesi de
yaşamaktaydı. Genel olarak ziraatla uğraşan çiftçi-köylü “reaya” tabiriyle anılıyordu. Ancak bu
tabir onlarla bütünleşmiş katı bir adlandırma değildi, “askerî” denilen idareciler, çeşitli devlet
görevlileri, dini zümre mensupları, devlet tarafından kendilerine özel statü tanınmış gruplar
dışında kalanlar için hiç bir etnik ve dinî ayırım söz konusu olmaksızın kullanılan genel bir
adlandırmaydı. Bunlar devlet nazarında daima korunması ve gözetilmesi gereken ana tabanı,
Allah’ın emaneti olan topluluğu teşkil ediyorlardı. Bu tabire farklı bir anlam yüklenmesi XIX.
yüzyılda olmuştur.
Şimdi sırasıyla bu yerleşim alanlarını inceleyelim.

1.3.1. Şehirler
Osmanlılar Selçuklu şehir yapısını devralmışlardır. Aradaki siyasî otorite boşluğu
döneminde şehir yönetimlerine ahiler el koymuşlar ve devamlılığı sağlamışlardır. Ankara,
Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlerde bu durum görülmektedir. Beylikler ve Osmanlılar
Batı’ya doğru genişledikçe şehirler, ahilerin katkısıyla, Selçuk örneklerine uygun bir şekilde
Türk şehri haline geliyorlardı. Selçukluların üç büyük şehri Konya, Kayseri ve Sivas idi.
Osmanlılar devrinde bunların yerini, daha Batı’da, Bursa, Edirne ve İstanbul almıştır.
Osmanlılarda şehir ve kasabalarda yaşayanlar, kır iskân birimleri olan köylerde
geçimlerini tarımla sağlayan çiftçi-köylülere göre devlet nazarında farklı bir statüde
bulunuyorlardı. Şehirlilerin bu farklı statüleri kanunnamelerle tespit edilmişti. Bu statü devlete
karşı olan mükellefiyetler çerçevesinde şekillenmişti, ancak onların sosyal kademeleşmedeki
yerini tayin edici bir özellik taşıyordu. Şehirliler toprak sahibi olmadıkça bir takım şahsi vergi
ve mükellefiyetlerden muaf bulunurlardı. Ancak avarız denilen ve genellikle fevkalade
durumlarda alınan vergileri devlete verirlerdi. Bu arada şehirlilik ve köylülük arasında çok katı
bir çerçevenin olmadığı da belirtilmelidir. Her ne kadar devlet gelir kaynaklarının devamı, tımar
sisteminin bekası açılarından böyle bir statü geçişine mani olucu kanunlar çıkarıyorsa da, bu
konuda çok katı bir uygulama yapılamıyordu. Herhangi bir vesile ile çiftini çubuğunu, köyünü
terk edip yani raiyyetlikten çıkıp şehre göç edenlere, hatta devlet görevi alanlara, askeri zümreye katılanlara rastlanmaktaydı. Bu gibilerin şehirli sayılmalarının resmî ve kanunî bir vasıf
kazanması için aynı şehirde on-on beş yıl kadar ikamet prensibi getirilmişti.
Şehirler kadılar veya kadı naibleri tarafından yönetilirdi. En küçük idarî birimleri
oluşturan mahallelerin başında imamlar bulunmaktadır. İmam mahallenin yöneticisi ve
temsilcisi olarak kadı tarafından atanırdı. Muhtar ise, başlangıçta, imama vekâlet edebilecek
cami cemaatinin seçkin kişisini ifade ederdi. Gayri müslimlerle meskûn mahallelerde böyle bir
çekirdek görevi yapan kilise ve bunun rahibinin ne ölçüde etkili olduğunu cevaplandırmak
güçtür. Ancak onlarda, topluluğun malî temsili önem kazanmaktaydı. İmam şahitlik, kefillik,
vergi meselelerinde mahalle halkı ile kadılık arasında önemli bir köprü vazifesi görmekteydi.
Şehirde oturanların çoğu genel olarak daha varlıklı kesimler olup kendilerine ait iki katlı ve
bahçeli evlerde oturuyorlardı. Yapılan tespitlere göre varlıklı ailelerle, fakirler aynı mahallede
yan yana evlerde mukim olabiliyorlardı. Genel olarak şehirlerde sadece zengin kesime ayrılmış
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mahalle birimleri mevcut değildi, en azından bu yolda kaynaklarda herhangi bir bilgi
bulunmamaktadır. En muteber mahalleler çarşıya yakın olanlardı ve buralarda dahi her türlü
maddî yapıdaki insan ikamet edebilmekteydi. Nitekim “avarız” münasebetiyle yapılan
sayımlarda mahalle esası itibarınca halkın maddî durumlarına göre üç gruba ayrıldığı, her üç
grubun da hemen her mahallede bulunduğu tespit edilebilmektedir. Şehir halkı arasında “köle”
menşeli kimselerin bulunuşu da ayrıca dikkat çekicidir. Tahrir defterlerine akseden kayıtlardan
bu gibilerin çoğunun sonradan sahipleri tarafından azat edilip şehir halkı arasında ve cemiyette
kolayca kendilerine yer bulabildikleri ve hiç yadırganmadıkları anlaşılmaktadır.
Bir Osmanlı Mahallesi cami veya kilise etrafında biçimlenmiştir. Eğitim ve alt yapı gibi
konularda her mahalle, özellikle vakıfları ile kendi kendine yeterli idi. Güvenlik işlerinden de
beylerbeyi veya sancakbeyi tarafından kadının güvenlik yardımcısı olarak atanan ve sanıkları
mahkemeye sevk eden adli zabıta olarak görev yapan subaşı; bunun yardımcısı olan asesler,
kale dizdarları ve erleri sorumluydu. Şehrin imar düzeninin denetiminde mimarbaşı, kadının
başyardımcısıdır. Şehirlerde askerî ve adlî görevliler dışında imam, hatib, müezzin, şeyh, derviş
gibi dini zümre mensupları, mütevelli, muhassıl, mültezim gibi vergi toplayıcıları ve eğitim
alanında müderris gibi görevliler diğer kamu vazifelileri muhtemelen önde gelen grubu
oluşturuyordu.
Osmanlı şehrinde oturanları bir kaç zümreye ayırmak mümkündü. Bunların başında
âyân ve eşraf vardır. İkinci zümreyi memurlar oluşturmaktadır. Sonra esnaf ve tüccar
gelmektedir. Talebeler ise özellikle XVI. asırda ilim tahsil eden (muhassıl) zümreler olarak
kalabalık sayıda Tahrir defterlerindeki kayıtlarda yer almaya başlamışlardı. Yine bir Osmanlı
şehrinin oluşum ve gelişmesinde imaretlerin çok büyük yeri vardır. Bunlar, genellikle bir
caminin etrafında oluşturulan medrese, kütüphane gibi eğitim kurumlarıyla hastane, hamam,
aşevi gibi çeşitli hayır kurumlarıdır. Bunlardan başka bu kurumları finanse etmek için vakıf
olarak kurulan han, çarşı, fırın, değirmen, boyahane, salhâne gibi kuruluşlar bir şehrin
çekirdeğini teşkil eder. Bütün bunları bir İslam şehrinin üç temel unsuru olan cami, çarşı ve
medreseye indirgemek mümkündür. Vakıfların Osmanlı şehir hayatındaki yeri sonraki
dersimizde detaylı bir şekilde ayrıca incelenecektir
Şehir halkının bir bölümü kır kesimiyle doğrudan ilgiliydi; şehirde ikamet etmekle
birlikte yakın köylerde toprak sahibi durumundaydılar. Bu haliyle Osmanlı şehri ziraî yanı
oldukça ağır basan bir yapı göstermekteydi. Böylece şehirliler ile köylüler arasındaki irtibatın
kesin çizgilerle ayrılmadığı, bunun da köyden şehre vaki olan yerleşmelerde önemli bir unsur
olduğu söylenebilir. XV. ve XVI. asırda genel olarak toplum hayatının durgunluğu ve
düzenliliği, şehir hayatında kendisini göstermiş olmalıdır. Bu sakinlik ve durgunluk hiç
şüphesiz bünyesinde refah ve huzuru da taşıyordu. Fakat giderek dış mihraklı ekonomik
gelişmeler, Osmanlı idaresini iç dinamiklerle baş edemez duruma getirince sosyal yapıda köklü
sayılabilecek değişiklikler yaşandı.
Kasabalar nüfusları 700-1500 arasında değişen iskân birimleridir. Şehir daha karmaşık
ve karışıktır. Bu karmaşıklığı belirleyen de ticaret ve sanayi faaliyetlerinin gelişmesidir. Nüfus
çeken şehirlerin başında İstanbul gelmekteydi. XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren köyden
şehire göç olgusu ortaya çıkmıştı. İstanbul’a su getirilmesi gibi faaliyetlerle şehirlerin çekiciliği
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artmış bu yüzden daha 1567’de İstanbul’a göç edip yerleşme yasağı konmuştu. İstanbul’a göç
olayı XVIII. yüzyılda ev göçü haline gelmiş; kiracılık, gecekondulaşma, asayişin bozulması,
işportacılık, esnafın geçim imkânlarının daralması gibi yeni olgular ortaya çıkmıştır. Yine
Osmanlı toplumu Batılı hayat ve tüketim tarzını yavaş yavaş benimsemeye başlamış, Batı’dan
lüks mal ithali hız kazanmıştı.
Devlet gerekli görülen yerlere veya yeni kurulan şehir ve kasabalara iskân politikası
izlemekle birlikte ihtiyaç olmadan ilke olarak yer değiştirmelere karşıydı. Böylece üretimin ve
vergi gelirlerinin düşmesinin engellenmesi amaçlanıyordu. Göç ve savaşlar bu düzeni
bozmuştur. Devlet bu tür olayları önlemek için vergi indirimi veya muafiyetleri gibi teşvik
tedbirleri alıyordu.
XVIII. yüzyılın ortalarında şehir ve kır kesimlerinde nisbî bir denetim sağlanmış, fakat
sosyal hayatta Batıya özenme sürmüştür. Yine ev göçünün önlenmesi amacıyla zaman zaman
emirler çıkarılmaya devam edilmiştir.

1.3.2. Köyler
Köyler, köylülerin çoğunun ziraatla meşgul oldukları klasik Osmanlı yapısı içinde
çiftçi-köylü statüsünün temel birimidir. Osmanlı ekonomisinin temeli ziraata dayandığı için
çiftçi-köylüler, sosyal yapıda mühim bir unsurdu. Ziraî kriterin ağır bastığı köy kesiminde,
“köylü” denilen üreticinin tarifi, esas itibarıyla diğer ülkelerdekinden çok farklı değildir. Aile
sahibi köylü kendi küçük ziraî işletmesinin organizasyonunu yapar, ona hâkimdir. Osmanlı
kanunnamelerinde de aile reisi olarak nitelendirilen hane sahibi önde gelen ana unsurdur. Her
şey bu birim “hane” üzerinden tespit ve hesap edilir. Evli şahsın toprak sahibi olup olmaması
bu temel birimin niteliğini değiştirmez. Topraklı veya topraksız aile reisi (müzevvec, bennâk),
köy ve ziraat alanlarını kendi kontrollerinde tutan bir sistem geliştiren Osmanlı idaresi
nazarında oldukça mühim bir unsurdu. Şehirlerden ziyade kır iskân birimlerinde bu en küçük
sosyal teşekkül ön plana geçmekteydi.
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Resim 1: XIX. yüzyılda Ürgüp civarında harman kaldıran köylüler. Osmanlı Uygarlığı
c. 2.
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Osmanlı köylüsü, ortak bir toprak kullanımı içinde olmayan, miras kalabilen çiftlikleri
bulunan bağımsız köylü ailelerinden meydana gelen bir cemiyet yapısına sahipti. Köy halkının
ortak mes’uliyeti, devlet karşısında vergi verme ve adlî meselelerde kendisini gösterirdi. Adlî
kovuşturmada köy halkı tamamıyla mesul tutulur; sosyal bir bütün olarak kabul edilirdi. Diğer
yerlerde mesela mahallelerde ve esnaf guruplarında olduğu gibi birbirlerine kefillenirdi. Bu tür
kefillenme köy halkının birbirinden sorumlu olması ve aralarında suç işleyen veya vergi
vermeyenleri oto-kontrol ile tespite zorlama amacına yönelik olmalıdır. Bu durum onların
muhtemelen cemaat yapılarını ve dayanışmayı daha da kuvvetlendirici bir etki yapmıştır.
Köy hayatı tıpkı şehirler gibi cami etrafında teşekkül etmiştir. Bazılarında tekke ve
zaviyeler de bulunmaktadır. Ahilik geleneği köy yiğitbaşılarının yönetimindeki köy gençlik
birliklerinde devam ettirilmiştir. Köylünün geçim kaynakları hayvancılıkla birlikte tarımdı.
Tımar sistemi içerisinde reaya yani köylü kendisine tahsis edilen toprağı işliyor ve vergisini
sipahiye veriyordu. Osmanlı köyü kısmen piyasaya açık olmakla birlikte kendi kendine yeterli
idi. Gıda maddeleri köy içinde üretiliyor, hemen hemen her köy evinde bulunan tezgâhlar
dokuma ihtiyacını karşılıyordu. XX. yüzyıl başlarında bile görülen bu durum köylerin her şeye
rağmen iktisadî ve sosyal buhranlara karşı direnebilmelerinin en önemli sebebidir. Böylece köy
hayatı genelde istikrar içindeydi. Sadece ziraî hayattan kopan çift bozan grupları özellikle
XVII-XVIII. yüzyıllarda bir istikrarsızlık ve güvensizlik unsuru olmuşlardır. Bazı köyler tarım
dışında ulaştırma hizmetleriyle, madencilik ve tuzlacılık gibi görevlerle meşgul olup bu
hizmetleri karşılığında bir takım örfî vergilerden muaf tutulmuşlardı.
Köy idaresi, ilgili sancağın kadısına bağlı olarak teşkilatlanmıştır. Burada imamlar idarî
etkinliğe sahiptir. Teşkilat köy kethüdasının yönetimindeki yiğitbaşılardan oluşmaktadır.
Çeşitli köylerin kethüdaları da bir il başına (kethüdasına) bağlıdırlar. Güvenlik işlerinden ise
köy subaşılarının yönetimindeki sekbanlar sorumludur.
Tımar sisteminin bozulması ziraî üretim ve köy hayatında istikrarsızlığa sebep olmuştur.
Celalî kargaşalığı gibi güvensizlik dönemlerinde ulaştırma ve haberleşme imkânlarının az
olduğu yeni yerleşim bölgeleri oluşturulmuştur. Devlet otoritesinin zayıflamasıyla güvensizlik
faktörleri daha da artmıştır. Mesela yol kesiciler transit ticarete darbeler vurarak hazine
gelirlerinin azalmasına yol açmışlardır.
Devletin XVII. yüzyıl sonlarında artan asker ihtiyacı ve artan iç güvensizlik
beylerbeyleri, sancakbeyleri vs... nin kapı halkı denen muhafız kuvvetleri bulundurmalarına yol
açmıştı. Her devlet görevlisi ve âyân kudretine göre böyle bir kuvvet bulunduruyordu. Levent,
saruca ve sekban da denen bu güçler hem asker olma hem de taşrada güvenliği sağlama ile
görevliydi. Oysa bunlar da kısa sürede iç güvensizliğin sebepleri arasına girdiler. Merkez
bunlarla da mücadele etmek zorunda kaldı. XVIII. yüzyılda yoğunlaşan köyden şehre göç
olayının sebeplerinden biri de bu iç güvensizliktir.
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Resim 2: Sünnet Düğününün 6. Gününde geçit yapan esnaf alayı. Minyatürde en önde
giden çiftçilerin kıyafetleri ve görünümleri yer almaktadır. . Arkadan gelen esnaf örgütü ise
ekmekçilerdir. (Surname, Sultan Ahmet’in Düğün Kitabı.)
Tanzimat’tan sonra köy kesiminde görülen bir eğilim ayaklanmalardır. Rumeli ve
Anadolu’da Tanzimat’ın getirdiği ortamda bazı köylülerin yerel yönetici ve eşrafa karşı
ayaklandıklarını görüyoruz. Bu hareketler âyâna, vakıf mütevellilerine ve bazı hıristiyan
köylüler için cizye vergisine karşı yapılıyordu. Hıristiyan köylülerin bu hareketleri aslında
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ayrılıkçı milliyetçilik faaliyetlerinin ilk örnekleridir. Bununla beraber Tanzimat geniş köylü
yığınlarının hayatına kayda değer iyileşmeler getirmemiştir.

1.3.3. Konar Göçerler
Zaman içerisinde önemi azalmakla birlikte Osmanlı belgelerinde konar-göçer diye
isimlendirilen yarı yerleşikler az-çok farklı bir hayat tarzına sahip idiler. Bunlar yaylak ve kışlak
olarak iki yerleşim birimine sahiptiler. Yaylakta hayvancılık, kışlakta ise basit tarım ile
uğraşıyorlardı. Konar-göçerler, yerleşik ahali gibi devletin kayıtlı bir tebaası idiler. Bu
bakımdan onlar, yaşadıkları hayat tarzı icabı yaylak-kışlak mahalleri arasında hareket halinde
olmalarına rağmen, başıboş diyebileceğimiz bir hayat tarzına sahip değildiler. Bu durumun tabii
bir sonucu olarak göçebe grupları, ya müstakil bir idarî ünite içinde ya da bulundukları
yerlerdeki sancak, kaza veya nahiye gibi idarî ünitelere bağlı bir durumda idiler. Nüfusça
kalabalık ve geniş bir coğrafî sahada yaşayan göçebelerin bir kısmı, idarî bakımdan müstakil
bir statü içinde de bulunabilmekteydi. Osmanlı Devleti’nin göçebelere bu şekilde müstakil bir
sancak veya kaza statüsü vermesinin altında birkaç önemli sebebin olduğu görülmektedir.
Bunlardan birisi, nüfusunun önemli bir kısmı yerleşik olan Osmanlı Devleti’nin göçebeleri daha
iyi kontrol etmek istemesidir. Diğeri, vergi bakımından oldukça önemli bir kaynak olan
göçebelerden daha sıhhatli verginin toplanmak istenmesidir. Nitekim Halep Türkmenlerine
sancaklık statüsü verilirken bu gibi sebepler göz önüne alınmış olmalıdır. Göçebelere böyle bir
statünün verilmesinin arkasında yatan diğer önemli bir sebep ise bunları Osmanlı merkezî
idaresine ısındırmak ve yavaş yavaş yerleşmeye geçmelerini sağlamak olmalıdır.
Konar-göçerler içtimaî-malî sistem içerisinde tımarlı reaya statüsünde idiler. Bunlar
yaylak ve kışlaklarının dâhil bulunduğu tımar veya vakıf arazisinde tıpkı tımarlı reaya gibi
üretimlerinden toprak sahiplerine vergi ödüyorlardı. Bunlar kanunlarında gösterilen âdet-i
ağnam, ağıl resmi, yaylak ve kışlak resmi, otlak resmi, çift resmi, dönüm resmi, arus resmi,
yava (kaçkun) akçesi, bâd-ı hevâ gibi vergilerdi. Bir aşiret bazen müstakil bir vergi birimi teşkil
ediyor ve hâsıl olan vergileri voyvodalık şeklinde toplanıyordu. Konar-göçerler madenlerle
ilgili çeşitli işlerde, iç ayaklanmaların bastırılmasında, derbent ve geçitlerde diğer reaya gibi
görev alırlardı.
Yaylak-kışlak mahalleri arasındaki göçler esnasında göçebeler için en önemli mesele,
sahip oldukları büyük hayvan sürüleriyle yaylak-kışlak mahallerine sağ salim ulaşmalarıydı.
Ancak bu göçlere bütün aile fertlerinin çadır v.s. gibi eşyalarla birlikte katıldığı düşünülerse,
bunun o kadar kolay olmadığı ve oldukça zahmetli ve meşakkatli bir göç olduğu tahmin
edilebilir. Bu göçler esnasında göçebeler, eşyalarını, çocuklarını ve yaşlı kimselerini sahip
oldukları develerle taşırlardı.
Göçebeler, dönemi için küçümsenemeyecek sayıda çok koyuna sahip oldukları için,
başta İstanbul olmak üzere Osmanlı şehirlerinin et ihtiyacının önemli bir kısmı bunlardan temin
edilirdi. Bu hususta önce koyunculukla meşhur göçebe gruplarının bulunduğu yerlerin kadılarına hitaben Dîvân’dan bir karar çıkardı. Bu kararla birlikte koyunları oradan teslim alacak ve
getirilmesine nezaret edecek “Çavuş” unvanlı bir kimse de vazifelendirilirdi. Koyunların bedeli
ya Çavuş tarafından orada sahiplerine verilir ya da İstanbul’da kasap ve sair yerlere satıldıktan
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sonra Çavuş ile birlikte gelen koyun sahipleri veya vekillerine teslim edilirdi. Bu ekonomik
faaliyetlerine paralel olarak göçebeler, bazı temel gıda ürünleri de üretmekte idiler. Bu gıda
ürünlerinin başında süt, yağ, peynir ve yoğurt gibi ürünler gelmekte idi. Bu ürünlerini, şüphesiz
yaylak mahallerine yakın pazar yerleri ile şehir veya kasabalardaki pazarlara getirip
satmaktaydılar. Ayrıca, bazı göçebe grupları, özellikle kışlak bölgelerinde, en az kendi gıda
ihtiyaçlarını karşılayacak derecede ziraatçilikle uğraşmaktaydılar.
Göçebelerin sınaî bakımdan ürettikleri malların başında iplik, halı ve kilim gelmekteydi.
Hayvanlardan elde edilen yünün iplik haline getirilmesi, boyanması ve dokunup halı ve kilim
yapılması, daha çok Anadolu’nun batı bölgesindeki göçebelere ait bir hususiyetti. Yapılan
araştırmalar, halı ve kilim bakımından Anadolu’nun bu bölgesinin daha Türkmen beylikleri
döneminde önemli bir merkez haline geldiğini gösteriyor. Buralarda dokunan halı ve kilimler,
Avrupa’ya yapılan ihracatın başında geliyordu.
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Resim 3: Orta Anadolu tezgâhlarından üretilmiş, hayvan figürlü halı, Osmanlı
Uygarlığı c. 2,
Konar-göçerlerin yaz ve kış göç halinde oldukları yollar üzerindeki yerleşik halkla
anlaşmazlıkları asırlar boyu devam etmiştir. Devlet ise her zaman yerleşik halkın yanında
olmuştur. Konar-göçer-yerleşik ihtilaflarında yerleşiklerin tarafını tutmuş ve hatta 1240
Babaîler isyanında olduğu gibi göçebelerle mücadele etmiştir. Bu yüzden hem Selçuklu, hem
Osmanlı hem de Cumhuriyet hükümetleri göçebeleri iskân siyaseti izlemişlerdir. Bunların en
yoğun olanı XVII. yüzyılın sonlarından itibaren görülen ve XVIII. yüzyıl boyunca yürütülen
aşiretleri iskân siyasetidir. Bu İç iskânı gerektiren sebepleri dört ana grupta toplanabilir. Bunlar
vergilerin arttırılması veya yeni vergiler konması, iç güvensizlik ve karışıklığın giderilmesi,
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devlete yeni gelir kaynakları sağlamak için boş ve harap toprakların işletmeye açılması, sınır
boylarından iç bölgelere doğru olan göçün önlenmesidir.
İskân politikasının, bazı başarısız yönleri vardır. Bunların arasında yerleşik hayat tarzına
uyum sağlanamaması, iskân alanlarının iyi seçilememesi, Rakka ve Kıbrıs gibi yerlere yapılan
iskânların gerçekte bir cezadan başka bir şey olmaması, hayvancılık için elverişli otlaklar
bulunamaması ve ziraî toprakların verimsiz olmasıdır. Devlet bu durumlar karşısında, ulaştırma
güvenliğini sağlayan noktaları (derbentleri) takviye etmeyi düşünmüştür. Bunun için özellikle
1720’den itibaren derbent teşkilatını yeniden düzenlemiş, bazı yerleri de yeni derbent ve iskân
noktaları olarak seçmiştir. Derbentler çevresinde kasabalar ve köyler kurulmuş, yerleşmeyi
çekici hale getirmek için de bazı vergilerden muafiyet sağlanmıştır. Bu dönemde kurulan bazı
yerleşme merkezleri hâlâ önemlerini korumaktadır.
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Uygulamalar
Yusuf Halaçoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun İskân Siyaseti ve
Aşiretlerin Yerleştirilmesi, (T.T.K yay., Ankara 1991) adlı eseri okuyup inceleyiniz.
Kazanım:
1)

Osmanlı Devletinin iskân siyaseti hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak.

2)

Devletin aşiretlere, konar-göçerlere bakış açısını tespit edebilmek
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Uygulama Soruları
1)
Osmanlı Devletinin iskân politikası dahilinde uygulanan sürgünleri araştırınız
ve müspet-menfî yönlerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı sosyal teşkilatı Selçuklu sosyal teşkilatının devamı niteliğindedir.
Selçuklulardan Osmanlılara geçişte dört sosyal zümre devamlılığı sağlamaktadır. Bunlar ahiler,
gaziler, abdallar ve bacılardır. Tasavvuftan kaynaklanan bu zümrelerden ahiler Anadolu’da
iktisadî hayatı, gaziler askerî faaliyetleri, abdallar kültür ve eğitim faaliyetlerini, bacılar ise
bütün bunların kadınlarla ilgili yönlerini teşkilatlandırmışlardı. Oluşum döneminde hayatî bir
rol oynayan, sosyal hayatı örgütleyen ve hukukî yapıyı belirleyen fakılar (fakihler) da bu gruba
dâhil edilebilir.
Osmanlı Devletinin sosyal yapısının temelini oluşturan nüfus XVI-XX. yüzyıl
arasındaki dört yüzyıl içinde durağandır. Osmanlı ülkesinde XX. yüzyıl başlarında nüfusun
arttığı görülmektedir. Nitekim bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan bölgenin nüfusu Birinci
Dünya Savaşı öncesinde 15-16 milyona yükselmiştir. Bu artışın en önemli sebebi ise Balkanlar
ve Kafkasya‘dan yapılan göçlerdir. Osmanlı sosyal yapısının temelini oluşturan bir diğer unsur
iskândır. Osmanlı Devleti sosyal yapının temelini oluştururken kendine has bir iskân siyaseti
takip etmiştir. Yerleşik hayatta sosyal yapının temel unsurunu şehirliler ve köylüler
oluşturmuştur. Hiçbir zaman şehirlilik ve köylülük arasında çok katı bir çerçeve bulunmamıştır.
Bunların dışında Osmanlı toplumunda yarı göçebe durumunda konar-göçer bir halk kitlesi de
asırlarca belirli kanunlar çerçevesinde yaşamıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı Devletinde müstakil bir idarî ünite veya bulundukları yerlerdeki sancak,
kaza gibi idarî ünitelere bağlı olarak yaşayan ve hayat tarzları yaylak-kışlak arasında geçen
sosyal gruplara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Köylüler

b)

Tüccarlar

c)

Konar göçerler

d)

Çiftçiler

e)

Çobanlar

2) ……… Osmanlı Devletinin Kuruluş döneminde sosyal hayatı örgütleyen ve hukukî
yapıyı belirleyen gruptur.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Bacı

b)

Fakı

c)

Kethüda

d)

Abdal

e)

Yiğitbaşı

3) Yeni fethedilen bir bölgeyi geliştirmek için öncelikle bir cezalandırma tedbiri olmayıp
bir iskân yöntemi olan …… usulüne başvurulurdu.
Yukarıdaki boşluğa gelecek ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a) Avarız
b) Sürgün
c) İskân
d) Vakıf teşkil etme
e) Zaviyeler kurma
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4)

Aşağıdakilerden hangisi şehirlerde görev yapan yöneticilerden biri değildir?

a)

Mimarbaşı

b)

Kadı

c)

İmam

d)

Ehl-i hiref

e)

Subaşı

Osmanlı ekonomisinin temeli ……. dayandığı için çiftçi- köylüler sosyal yapıda mühim
bir unsurdur.
5)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Üretim

b)

Ticaret

c)

Ziraat

d)

Endüstri

e)

Toprak

6)
Aşağıdakilerden
mamullerden biri değildir?
a)

Kilim

b)

Peynir

c)

Yağ

d)

Deri

e)

Halı

hangisi

Osmanlı

Devletinde

göçebelerin

ürettikleri
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Aşağıdaki sorulara Doğru (D) veya Yanlış (Y) şeklinde cevap veriniz.
7)
XVI-XX. yüzyıl arasındaki dört yüzyıl içinde Osmanlı ülkeleri ve Türkiye
nüfusu durağandır.
8)
Dervişler kurdukları zaviyelerle Anadolu’nun ve Balkanlar‘ın Türkleşip
İslamlaşmasında önemli rol oynamışlardır.
9)
yöntemidir.

Osmanlı Devletinde sürgün tamamen bir cezalandırma ve uzaklaştırma

10)
Yerleşik hayatta sosyal hayatın temel unsurunu şehirliler ve köylüler
oluşturuyordu.

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)b, 4)d, 5)c, 6)d, 7)D, 8)D, 9)Y, 10)D.
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2. SOSYAL TABAKALAŞMA VE OSMANLI AİLE YAPISI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.

Osmanlı Devletinde Sosyal Tabakalaşma

2.1.1.

Yöneten (Askerî) Grup

2.1.1.1. Saray Görevlileri
2.1.1.2. İlmiye
2.1.1.3. Seyfiye
2.1.1.4. Kalemiye
2.1.2.

Yönetilenler (Reaya-Halk)

2.2.

Osmanlı Aile Yapısı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Devletinde Sosyal tabakalamayı belirleyen en önemli unsurlar nelerdir?

2)

Osmanlı Aile Yapısının özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yöneten (Askerî Grup)

Osmanlı Devletinde Yöneten Tarihsel analiz ve yorum
Grubun hangi zümrelerden
meydana geldiklerinin ve
statülerininöğretinlmesi

Yönetilenler (Reaya-Halk)

Reayanın dinî, hukukî ve
Araştırma, Anlatım
yerleşim olmak üzere üç
grupta ele alınışı incelenecek Görüş geliştirme
XVII-XVIII. yy. toplum
yapısındaki değişimler
görülecektir.

Osmanlı Aile Yapısı

Osmanlı aile yapısının
özellikleri hakkında bilgi
edinilecek

Araştırma, Anlatım
Görüş geliştirme
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Anahtar Kavramlar


Sosyal Tabakalaşma



İlmiye



Kalemiye



Seyfiye



Topkapı Sarayı



Reaya



Aile
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Giriş
Osmanlılarda sosyal tabakalaşmayı belirleyen ayırım yönetenler yani askerî zümre ve
yönetilenler diğer bir ifadeyle reaya/halk ayrımıdır. Askerî zümre kendilerine tımar
kesiminden, hazineden veya vakıflardan gelir ayrılan zümredir. Reaya ise üretim yapan ve vergi
veren geniş halk yığınlarıdır. Bu dersimizde yapılan bu ayırım çeçevesinde yöneten ve
yönetilen grupların statüleri ayrı ayrı incelenecektir. Ardından ise Osmanlı ailesinin özellikleri
üzerinde durulacaktır.
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2.1. Osmanlı Devletinde Sosyal Tabakalaşma
İslamî toplum ve mülkiyet telakkileri Türk-İslam toplumlarında, bu arada, Osmanlı
toplumunda idarî ve malî kademelenmeye dayanan farklı bir tabakalaşma oluşmasının en
önemli sebebidir. İslamî anlayışa göre, toplumun bütün üyeleri yönettiklerinden sorumludur.
Hz. Peygamber bu sorumluluk ilişkisini çobanın sürüsünden (reaya) sorumlu olmasına benzetir.
İşte bu benzetme yönetilenlerin reaya (tekili, raiyyet) adıyla anılmasına yol açmıştır. Buna göre
yönetenlerle yönetilenler arasında bir tahakküm değil bir sorumluluk ilişkisi vardır.
Osmanlılarda sosyal tabakalaşmayı belirleyen ayırım yönetenler (askerî zümre) ve
yönetilenler (reaya) ayrımıdır. Askerî zümre kendilerine tımar kesiminden, hazineden veya
vakıflardan gelir ayrılan zümredir. Reaya ise üretim yapan ve vergi veren geniş halk
yığınlarıdır. Görüldüğü gibi bu tabakalaşmayı malî düşünce yönlendirmektedir. Yani askerî
zümre reayanın ödediği bazı vergilerden muaftır.
Osmanlı iktisadî ve sosyal düşüncesinde reayanın yani üreticilerin mümkün olduğu
kadar fazla, askerî zümrenin ise az olması hedefi vardır. Bu, üretmeden tüketime katılmanın
eğitim ve güvenlik zorunluluklarıyla sınırlı tutulması demektir. Devletin temelini reaya
oluşturduğu için onu himaye etmek gereklidir.

2.1.1. Yöneten (Askerî) Grup
Askerî zümre (yönetenler) saray görevlileri, ilmiye, seyfiye (kapıkulları ve tımarlı
sipahiler) ve kalemiyeden meydana gelmektedir. Askeri yani yönetici zümrenin başında
kuşkusuz Osmanlı Devleti’nin idaresinde en yüksek otorite olan hükümdar bulunuyordu.
Osmanlı belgelerinde padişahlar, Tanrı’nın insanlık üzerindeki gölgesi, müminlerin emîri,
Müslümanların imamı, İslâm’ın koruyucusu, şeriatın yardımcısı, Türklerin, Arapların ve
yabancıların padişahı, bütün kralların sultanı, hayrat sahibi, ilim adamlarının sığınağı,
Haremeyn’in hizmetkârı, vs. gibi sıfatlarla tanımlanmışlardır. İslâm toplumlarında, dolayısıyla
Osmanlılarda mutlak güç halifeye atfedilmiş olmakla birlikte, teorisyenler söz konusu gücün
sırf şeriatı tatbik etmenin bir vasıtası olduğunu belirtmektedirler.

2.1.1.1. Saray Görevlileri
Topkapı Sarayı, bir yandan padişahların meskeni olduğu gibi, diğer yandan da
padişahlarla halkın ilişkilerinin kurulduğu, devlet görevlilerinden bazılarının çalıştığı, yabancı
devlet temsilcileriyle görüşmelerin yapıldığı, siyasî ve idarî bazı merasimlerin cereyan ettiği bir
kurumdu. Dolayısıyla kendine özgü bir yapıya sahipti. Bu sebeple saray görevlilerini diğer
askerî sınıf üyelerinden ayrı olarak ele almak daha uygundur.
Saray görevlileri ağalar, hocalar, hekimler, eminler gibi saray görevlilerinden
oluşuyordu. Asırlarca devletin idare merkezi olan Topkapı Sarayının üç önemli mekanını
oluşturan Harem, Enderun ve Birun’da yaşayan ve çalışan bu insanların statüleri ve görevleri
birbirinden farklıydı. Şüphesiz padişaha yakınlıkları sebebiyle daha imtiyazlı durumdaydılar.
Bu sebeple saray dışındaki halk nazarında daha büyük bir prestije sahiptiler. Bu görevlileri ve
35

vazifelileri hakkında bilgi Osmanlı Teşkilat ve Kültür tarihi dersimiz de verildiği için tekrardan
kaçınmak adına burada yer vermiyoruz.

2.1.1.2. İlmiye
Yöneten grup içinde bir diğer zümre İlmiye mensuplarıdır. İlmiye zümresi medrese
öğretiminden geçmiş ilim adamlarıdır. Bunları oluşturan müderrisler öğretimle, müftiler fetva
ile kadılar ise yargı ve yönetimle görevlidirler. Müftüler, soru üzerine, bazen mahkemelerde
kullanılan çoğunlukla da günlük hayatla ilgili fıkhî görüşler ileri sürer. Yürütme ve yönetme
yetkileri olmayan müftülerin en üst makamı olan şeyhülislâmlık genellikle kanunların İslam’a
uygunluğunu denetler. Şeyhülislam ilmiye zümresinin başıdır. Protokolde sadrazama eşittir. Bu
üç zümre arasında daima bir geçiş söz konusu olmuştur. Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri ise
asırlar boyunca bir yandan şer’i hukukun uygulayıcısı olmuşlar, diğer yandansa memleket
genelinde şeyhülislamın yaptığı üst makamdaki ilmiye ricalinin tayinleri dışındaki bütün ilmiye
mensuplarının atamalarını yürüten birim olarak görev yapmışlardır. Kazalara padişahların
beratları ile atanan kadılar her zaman merkezî yönetimin birer temsilcisi konumunda
olmuşlardır. Kadılar yargı işlevlerinin yanında bulundukları kentin yönetim, güvenlik ve
ekonomisinin en üst makamını oluşturmuşlardır. Bunda beylerbeyi ve sancak beylerinin
çoğunlukla sefere katılmalarının rolü vardır. İmam, müezzin şeyh gibi görevliler ise diğer
ilmiye mensupları arasında sayılabilir.

2.1.1.3. Seyfiye
Yönetici grubun bir diğer parçasını olan seyfiye (ehl-i örf) kapıkulları ve tımarlı
sipahilerden oluşmaktadır. Devşirme sistemine dayanan kapıkulları devlet hizmetinde bulunan
ve başlangıçta çoğunluğunu Hıristiyan asıllı gençlerin oluşturdukları zümredir. Bunlardan
Enderun‘da öğretim ve eğitim görenleri devletin bürokrat ihtiyacının önemli bir kısmını
karşılamıştır. Bunların padişahlıktan sonra en yüksek makam olan sadrazamlığa kadar
yükselme imkânları vardı. Diğerleri Osmanlı hayat tarzına alıştırılıp önce Acemi oğlanları ocağına sonra Yeniçeri ocağına kaydedilirlerdi. Kapıkullarının çoğunu oluşturan yeniçeriler
devletin profesyonel ordu ihtiyacını karşılıyorlardı.
Tımarlı sipahiler ziraî topraklar yani dirlikler içinde üretimi denetler ve savaş
zamanlarında yetiştirdikleri askerlerle (cebelüler) birlikte savaşa katılırlardı. Bunlar, devletten
maaş almak yerine, dirliklerinden kendilerine tahsis edilen gelirlerle geçinirlerdi. Görevlerini
yerine getirmedikleri, mesela savaşa gelmedikleri takdirde tazminat gibi yaptırımlarla
karşılaşırlardı. Yararlılık gösterdiklerinde daha verimli veya geniş dirliklere tayin edilirlerdi.
Sistem içerisinde köylülere toprağı işleme ve fatihlere de üretimi denetleme ile birlikte gelirden
pay alma hakkı verilirdi. Bu haklar kanunlarla belirlenmiş olup, keyfî olarak kısıtlanamazdı. Bu
yaklaşım mülkiyetin rakabe ve intifa hakkı olarak ikiye ayrılması demektir. Rakabe toprağın
soyut mülkiyeti olup devlete, intifa hakkı ise kullanım hakkı olup kişilere aittir.
Tımarlıların bir devlet memuru olarak kalmalarına büyük bir önem veriliyordu. Çeşitli
hizmetleri yerine getirmezlerse görevden alınabiliyorlar veya yerleri değiştirilebiliyordu.
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Üstelik bütün tımarlı sipahilerin hakları padişah değişikliklerinde otomatikman düşüyordu. Ancak yeni padişah onların beratlarını yenileyip bu haklarını onaylarsa görevleri ve tımarları
başında kalabiliyorlardı. Berat yenileme diğer kamu hizmetlerinde de söz konusu idi. Devlet bu
işlemlerinden ek bir gelir sağlamakla birlikte hem bir kadro yoklaması yapıyor, hem de
görevlilere bir devlet memuru oldukları hatırlatılarak bürokrasinin ve tımarlı sipahilerin
imtiyazlı sosyal sınıf oluşturmalarına karşı önlem alıyordu. Devlet, bürokrat ve toprak asilleri
sınıfının oluşmasını bu şekilde önlerken yine aynı maksatla devlet kadrolarına kölelikten
yetişmiş olanları yerleştiriyor, tahakküm eğilimi taşıyanları görevden alabiliyor, ortadan
kaldırabiliyor ve müsadere yoluyla mallarına da el koyabiliyordu. Bu tür uygulamalar yönetici
zümrede bir sosyal sınıf oluşturacak devamlılık ve sınıf şuurunun oluşmamasına yol açmıştır.
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Resim 4: Devşirme olarak yazdırılan Hristiyan çocuklar ve aileleri. Süleymannâme.

2.1.1.4. Kalemiye
Kalemiye, devlet dairelerinde idari görevlerde bulunan memurlardır. Kalem ehli
bugünkü ifadeyle Osmanlı Devletinin bürokratlarıydı. Kalemiye Dîvânın, maliye ile ilgili
olanları dışında, fermanların, nizâmnâmelerin ve siyasî işler ve dış temaslarla ilgili belgelerin
hazırlandığı ve dağıtıldığı Beylik Kalemi ile devletin vezirlik, kadılık, beylerbeyliği, sancak
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beyliği gibi bütün makamlarına yapılan tayinler ve nakillerle ilgili yazıların hazırlandığı Tahvil
ve Ruûs kalemlerinde çalışırlardı. Sonradan bunlara Amedî kalemi eklenmiştir.
Maiyetlerinde oldukça kalabalık memurlar ve kâtipler çalıştıran bu üç kalemin şefleri
olan beylikçi, tahvil kesedarı ve ruûs kesedarı, bu kalemlerin hepsinin âmiri olan reîsülküttâba
bağlıydılar. Reîsülküttâb, “kâtiplerin başkanı” anlamına gelmektedir. XVII. yüzyıl sonlarından
itibaren reîsülküttâbların dış işleriyle ilgili meşguliyetleri yoğunlaşmış olduğundan makamları
XIX. yüzyıl da Hariciye Nezâreti’ne dönüştürülmüştür.
Dîvân-ı Hümâyûn kalemleri dışında Defterhâne’de de defterdarlığa bağlı kalemler
vardı. Osmanlı Devleti’nin bütün malî işlerini, buralarda çalışan kalem ehli yürütürdü.
Âmirlerine defter emini veya defterhâne emini denirdi. Defterdarlığa bağlı bütün kalemleri
Osmanlı İktisat Tarihi dersinde incelenmiştik.
Devşirmenin aksine genelde menşeleri Müslüman ailelere inen kalemiye mensupları,
çalıştıkları bürolarda, usta-çırak ilişkisi içinde yetiştirilirlerdi. Mülâzım denilen adaylar
arasından seçilen şâkirdlere (çırak) değişik işler için kullanılan yazı çeşitleri, yazışma biçimleri
ve kâtiplik mesleğinin diğer unsurları öğretilirdi. Müracaatı kabul edilen çırak adayı daireye
başlamak için gerekli olan harçları yatırır ve bunun karşılığında şakirdlik ruûsu adıyla bir belge
alırdı. Çıraklar sabahları söz konusu kalemlerde meslekî eğitimlerini görür, öğleden sonra
İslâmî bilgilerini ve genel kültürlerini artırmak için medreselerde veya büyük camilerde bazı
hocaların derslerine devam ederlerdi. İmkân sahibi kimselere konaklarında özel hocalar
vasıtasıyla dersler verilirdi. İster çırak, ister eğitimini tamamlamış kâtipler, bunların hepsi de
kalem şefinin emrinde bulunurdu. Yetenek ve başarı durumlarına göre kalfalığa ve üstadlığa
(ustalığa) yükseltilirlerdi. Ancak bunun için çalıştığı birimde bir boş kadronun olması gerekirdi.
Aksi takdirde boşalana kadar çıraklık veya kalfalıkta beklemek zorundaydı. Bu sistem
sayesinde kalemiyeden son derece kültürlü insanlar yetişmiş, bunlar arasından bir hayli şair,
yazar ve düşünür çıkmıştır. Devletin gizlilik derecesindeki işleri de bu kalemlerde görüldüğü
için kalemiye adayları son derece dikkatle seçilir, çoğu zaman dürüstlüğü ile tanınan kâtiplerin
çocukları tercih edilirdi.
Dîvân‐ı Hümâyûn, Defterhâne ve kadılık müesseslerinde çalışacak kâtiplerin vesika
yazma melekesini güçlendirmek için hazırlanan ve içinde çeşitli yazı örneklerinin bulunduğu
derleme kitaplar olan Münşeat Mecmuaları kâtiplerin görevlerini yaparlarken birinci derece
başvuru kaynaklarıydı. Yazıların yazıldığı makama ya da şahsa göre nasıl yazılması, yazının
hitap şeklinden başlayarak, konunun anlatımı, kullanılan dilin inceliği ve nasıl bitireceği gibi
teknik ve bürokratik tüm detaylar bu mecmualardaki yazı örneklerinde mevcuttu. Kâtiplerin
gerek yetişmesinde ve gerekse meslek hayatlarında devamlı rehber olarak kullandıkları
münşeat mecmualarının yanında bir de kendi iş akışlarına göre özel olarak kendilerinin
oluşturduğu defterleri vardı ki, bunlara da kâtip el defterleri, inşa ya da kitabet ismi
verilmektedir. Bu defterler kâtiplerin bir nevi akıl defteri hükmündedir. Meslek hayatında günü‐
birlik lazım olabilecek pratik bilgileri, klişe yazı ve hitap şekillerini ve kendisine lazım olacak
bürokratik her bilgiyi kâtipler yanlarındaki bu deftere not ederlerdi. Kâtiplerin uzunca bir
meslek hayatı olduğu düşünülürse bir kâtibin yıllar boyu tuttuğu bilgiler bir zaman sonra değerli
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bir bilgi hazinesi hüviyetine gelmekteydi. Bu iki materyal kâtiplerin bir nevi hizmet içi eğitim
araçları konumunda idi.
Kâtiplerin kalemiyenin üst dereceli halkasını oluşturan kalem şeflerine “hâce-gân”
denirdi. Hâcegân, hocalar demek olup aynı zamanda Osmanlı bürokrasisinde bir rütbeyi ifade
ediyordu. Kalemiyenin terfi edebileceği en yüksek makamlar, defter eminliği, reîsülküttâblık
ve Rumeli defterdarlığı ile muhtelif derecelerdeki diğer defterdarlıklar ve nişancılıktı.

2.1.2. Yönetilenler (Reaya-Halk)
Yönetilenler yani reaya ise askerî zümre dışındaki üretici olan veya ticaretle uğraşan ve
vergi veren yerleşik veya yarı-yerleşik halk zümresidir. Yönetilenler yani reaya yerleşim, hukuk
ve din bakımlarından üç çeşit ayrıma tabi tutularak incelenebilir.
Yerleşim açısından yerleşik ve yarı-yerleşik zümreler olarak bir ayırıma gidilebilir.
Yerleşik reaya şehirli veya köylü olarak ikiye ayrılır. Şehirli reaya esnaf ve tüccardan ibarettir.
Köylü halk ise tımar, vakıf gibi ziraî toprakların reayasıdır. Yarı-yerleşik zümreler ise konargöçerler yani daha çok hayvancılıkla uğraşan yarı-göçebe aşiretlerdir.
Dinî ayrım Müslümanların üstün oldukları fikrine dayanır ve özellikle vergi yönünden
önemlidir. Devletin Müslüman olmayan tebaasına zimmî denir. Temel haklar bakımından
Müslümanlarla aralarında fark yoktur. Zimmî statüsünde olanlar himaye edilirler ve
güvenlikleri sağlanır. Bütün bunlara karşılık cizye vergisi öderler. Osmanlı devletiyle barış
halinde olan Hıristiyan devlet vatandaşlarına müste’men denirdi. Bunlara herhangi bir Osmanlı
tebaası gibi emân (vize) verilebilir ve devletin dış ticarete verdiği önemden dolayı ülke
topraklarında vatandaşlık haklarından yararlanırlardı.
Yönetilen grup arasında hukukî açıdan ise hür ve köle ayrımı vardır. Osmanlılar
geleneği izleyerek köleliği bir eğitim kurumu ve hür emeğin alternatifi olarak kullanmışlar ve
daha da önemlisi devşirme sistemiyle, bunu, idarî ve siyasî mekanizmanın merkezine
yerleştirmişlerdir. Bu sistem Selçukluların gulâm ve iğdiş sistemlerinin benzer şartlar altındaki,
bazı değişikliklerle beraber, devamıdır.
Belli şartlar gerçekleştiğinde kölelerin alım-satıma konu teşkil etmesi söz konusu
olabildiğinden geçmişte yaygın bir köle ticareti vardı. Müslümanların köle talebi siyasî ve
iktisadî maksatla olabilirdi. Savaş veya ticaret yoluyla elde edilen köleler eğitilerek yönetim
kademesinde yer alabiliyorlardı. Hatta Memlûkler’de asker, bürokrat ve sultan olabilmek için
köle asıllı olmak şarttı. Bundan başka devlet veya özel şahıslar işgücü ihtiyaçlarını gidermek
için köle talep ederlerdi.
Kölelik İslam dünyası için kara bir leke olmamıştır. İslam dünyasında ve Osmanlılarda
kölelik nesiller boyu süren ve devamlılığı olan bir kurum değildi. Yani ana-babası köle olan
kişiler çok büyük bir ihtimalle hür statüsü kazanabiliyorlardı. Kölelerin Müslüman olması,
sahipleriyle ölüme bağlı (tedbîr) veya belli bir mal ve hizmet üretme şartıyla yaptıkları
sözleşmeler (mükatebe), kadın kölenin (cariyenin) efendisinden çocuk doğurması gibi sebepler
hürriyete geçişin ilk adımlarıydı. Öte yandan İslam hukukunun cezaların affı (keffaret)
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kurumunda köle azat etme bir yöntem olarak kullanılmış ve onlara zekâttan pay ayrılmıştır.
Devşirme sisteminin bir sonucu olarak köle asıllılar vakıf kurucuları arasında önemli bir yere
sahip idiler. XVIII. yüzyılda kurulmuş büyük vakıfların % 14 u köle asıllılar tarafından tesis
edilmişti. Bunlar arasında 19 hanım sultan, 6 darüssaade ağası, 3 yeniçeri ağası ve 2 sadrazam
vardır.
Osmanlı yazarları sosyal grupların, dünya işleri açısından, birbirlerine üstün
olmadıklarını belirtirler. Toplumda işbölümünü oluşturan bu gruplar ziraî üreticiler, ticaret ve
sanat ehli, âlimler ve askerlerdir. Bu grupları yönetenlerin de ‘tercih ve tafdil’i için bir sebep
yoktur. Yöneten ve yönetilen gruplar arasında da geçişler mümkündür.
Osmanlı toplumunda günün güçlü vezirlerinin çocukları yönetici zümreye girebilmek
için yetenekli olmak zorundaydılar. Birçok Batılı yazar, mesela XVI. yüzyılda AlmanyaAvusturya İmparatorluğu’nun elçisi olarak Osmanlı Devleti’ne gelen Busbecq, soy
aristokrasisinin bulunmayışını Devlet’in gücü olarak değerlendirir. Yine XVII. yüzyılın
sonlarında uzun süre İstanbul’da kalmış olan Boğdan voyvodalarından Dimitri Kantemir
Hıristiyanlık gayretinin açıkça görüldüğü eserinde bile Türklerde soyluluğun babadan oğula
geçmediğini, aksine erdem ve iyi karakter sayesinde elde edilebildiğini yazar.
Soy aristokrasisi gibi burjuvazinin oluşmaması bu sınıflara has hayat tarzının da
oluşmamasına yol açmıştır. Üstelik bu olgu sadece Türkler için değil Osmanlı egemenliğinde
yaşamış diğer halklar için de geçerli olmuştur. Klasik dönem padişah saraylarında bile şatafat
görülmez. Paşalar, basit konaklarda yaşarlar. Zira bu uygarlık türünde insan-eşya ilişkileri değil
insan-insan ilişkileri ve insanın içsel hayatı ön plandadır.
Mesleklerin babadan oğula geçmesi esastı. Fakat bu emredici bir kural olmayıp,
tamamen sosyal ve iktisadî disiplinle ilgilidir. Bu çerçevede yönetenlerle yönetilenler
arasındaki seyyaliyete, istidat ve kabiliyet açısından, kanunî bir engel yoktur. Yönetilen gruptan
biri istediği takdirde kalemiyeye girmekte veya medrese eğitimini tamamlayarak ilmiye
zümresine dâhil olabilmekteydi. Görüldüğü gibi yönetenlerle yönetilenler arasında bir sosyal
seyyaliyet (akışkanlık, mobilité) vardır. Bu sayede reaya asıllıların sadrazamlığa yükselmesi
istisna olmamıştır.
Bunların dışında Osmanlı Devletinde özellikle XVII. yüzyıldan itibaren âyân denen yeni
bir sosyal tabakanın belirdiği görülmektedir. XVI-XVII. yüzyıllarda bir bölgenin ileri
gelenlerine âyân deniyordu. Reaya statüsünde olan bu tür âyânın resmî bir hüviyeti vardı.
XVIII. yüzyılda bu resmî âyânlardan başka şehir âyânı giderek güçlenmiştir. Bunlar genellikle
askerî zümre mensupları, bunların emeklileri veya çocuklarından oluşmuştur. Ayrıca yerli
halktan olup da zenginleşen kişiler de bunlara dâhildir.
XVII. yüzyıl sonlarında iç güvensizliğin artması, şehir ve kasabalarda yeni istikrar ve
güvenlik kaynaklarının oluşma ihtiyacını ortaya çıkarmıştı. Bu ihtiyaç, âyânlığı
güçlendirmiştir. Âyân, bu şekilde, zayıflayan merkezî otoritenin boşluğunu doldurma yanında
timar sisteminin bozulmasına parelel olarak mîrî topraklara el koymaya ve geniş çiftlikler
kurmaya, bir kısım reaya da bu çiftliklere sığınmaya başlamıştır. Devlet, bir yönüyle toprakta
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özel mülkiyetin belirmesine yol açan ve kurduğu sistem dışında oluşan âyânlığı biraz da
istemeyerek kabullenmiş ve resmî bir hüviyet vermiştir. Bu, merkeziyetçiliğin zayıflaması ve
mahallî güçlerin iktisadî, siyasî ve idarî bakımlardan kuvvetlenip ayrı bir sosyal tabaka
oluşturmaları demektir.
XVII. yüzyıl sonlarında bunların denetim altına alınması için âyân meclisleri
oluşturulmuştur.1726’dan itibaren de resmen devlet teşkilatına dâhil edilmişlerdir. Artık
merkezden sancakbeyi gönderilmesi yerine o göreve bölgeden bir âyân getiriliyordu.
Ayanlar, tımar sistemi üzerinde de ‘feodalimsi’ bir temayülü temsil etmeye
başlamışlardı. Bunlar kanun dışı olmasına rağmen reayadan topraklarını satın alıyorlar, böylece
İslam ve Osmanlı ekonomisinin temel özelliklerinden biri olan ziraî topraklarda devlet
mülkiyeti ilkesi zedelenip, özel mülkiyet ortaya çıkıyordu. Bu gelişmeler karşısında devletin
direnci uzun sürmüyor, yeni durumun yasallığı onaylanıyor ancak daha sonra tımar topraklarının özel çiftlik haline getirilmemesi isteniyordu. Görüldüğü gibi devlet XVIII. yüzyılda
derebeyleşmeye karşı direnememekte, temel bir üretim aracı olan toprakta özel mülkiyete
dayanan yeni bir içtimaî-iktisadî yapıya geçiş dönemi yaşanmaktaydı. Sonuçta merkezî devlet
ile âyân arasında bir uzlaşma sağlandı ve bu uzlaşma belgelendi (Sened-i ittifak 1808). Âyânlar
Tanzimat’tan sonra kurulan meclislerde görev alarak eşraf zümresinin kökleşmesinde büyük
rol oynadı
Osmanlılarda aristokratik gelenek olmadığı gibi bunun eski kalıntıları da (eski aşiret
aristokrasisi) temizlenmişti. Bunun bir başka şekilde oluşması da sistemli bir şekilde
engellenmişti. Yeni ve imtiyazlı bir sınıf oluşmaması için de bütün tedbirler alınmıştı. Devlet,
birlik için tehlike teşkil edebilecek zenginleşmelere ve siyasî güce dönüşebilecek iktisadî
güçlenmelere meydan vermiyordu. Bu yüzden Osmanlı sistemi burjuvaziyi ortaya
çıkarmamıştır.
Batı burjuvazisi şehirlerde ortaya çıkmış bir sınıftır. XI. yüzyıl Avrupası’nda klasik
feodalite çözülürken şehirler bağımsız birimler halinde etkili birer güç odağı oluyorlardı. Bu
olguyla burjuvazinin güçlenmesi birbirine bağlıdır. İslam ve Osmanlı şehirlerinin merkezden
bağımsız olmamaları burjuvazi ortamının oluşmaması bakımından önemlidir. Yine bu yüzden
iktidarın bölünmemesi ve parçalanmaması devleti oluşturan ve klasik dönemi ortaya çıkaran en
önemli olgudur.
Tanzimat Türkiye’de burjuva sınıfı oluşturmak amacındaydı. Türkiye’nin “geri
kalması” burjuvazinin yokluğuna bağlandığı gibi uygulanan iktisadî politikalar da böyle bir
sınıfın oluşturulması amacına yönelikti. Mesela dış borçlanma, dış ticaret ve yabancı sermaye
yatırımları Osmanlı ekonomisi ile Avrupa sistemi arasında aracılık eden bu sınıfın hızla
genişlemesine imkân sağlandığını gösterir. Bu sınıf azınlıklardan oluştuğu için Batı özellikle
Hıristiyan azınlıklara verilen imtiyazlara devletten güvence istiyordu. Oluşmakta olan bu
burjuvazi Batı burjuvazisi gibi kendi devlet ve milletleriyle bütünleşmediği için aracı burjuvazi
niteliğindeydi. Bu yüzden İttihat ve Terakki ile Cumhuriyet yönetimleri “millî burjuvazi“
oluşturmak istemişlerdir.
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2.2. Osmanlı Aile Yapısı
İslam aileyi toplum hayatının temeli kabul eder. Bu sisteme dâhil olan Osmanlı ailesi,
askerî zümrede büyük aile iken, geniş halk kesimlerini oluşturan reaya zümresinde genişletilmiş
çekirdek ailedir. Ortalama çocuk sayısı ikidir. Bu yüzden aile nüfusu 4-5 civarındadır. Buna
çoğunlukla büyük anne ve babalarla kimsesiz çocuklar da eklenebilir. Çok eşlilik serbest
olmasına rağmen fiilen tek eşlilik hâkimdir.
Ailenin oluşmasında miras ve mülkiyet telakkilerinin özendirici bir rolü yoktur. Bunun
temel sebebi İslam’ın mülkiyeti çok küçültmeye eğilimli miras hukukudur. İslam’ın getirdiği
bir başka eğilim de evlilik yaşının erkeğin bulûğ çağına kadar indirilmesi, bir başka deyişle
erken evliliklerdir. Bu eğilimin bir sonucu hızlı nüfus artışıdır. Ancak savaş ve salgınlar bu
artışı frenlemektedir.
Klasik dönem Osmanlı ailesi hakkında yapılacak araştırmalarda tapu sayım defterleri,
avarız defterleri, miras tereke defterleri başta olmak üzere Şer’iyye sicilleri, Yenileşme dönemi
için ise Temettuât defterleri, Salnameler, çeşitli nüfus kayıtları gibi belgeler önemlidir. MirasTereke defterleri ölen kişinin geriye bıraktığı mallar, varisleri, aile fertleri ve aile nüfusu
hakkında ayrıntılı bilgiler ihtiva etmektedir. Bu defterler, kanunî zorunluluk olduğundan, eşler,
çocuklar ve anne-baba gibi ailenin temel fertleri hakkında kesin bilgiler verir.
Avarız hanesi tespitine esas olan ailenin, karı-koca ve çocuklardan oluşan çekirdek aile
olduğunu biliyoruz. Tereke defterleri de miras bırakan kişinin bir eve sahip olduğunu,
dolayısıyla fiilen var olan ailenin karı-koca ve çocuklardan (bazen anne ve baba ilavesiyle)
oluşan çekirdek aile olduğunu göstermektedir.
Müslüman ailesinin özelliklerinden bir tanesi eş sayısıdır. İslam’da erkeklerin dörde
kadar eş alabilmeleri mümkündür. Batı’da birden fazla evlilik özellikle XII. yüzyıldan sonra
Kilisenin aldığı kararlar doğrultusunda hukuken yasaktır. Fakat bu kural metres olgusunu ve
fiilî çok kadınla beraberliği engellememiştir. Osmanlı ailesinde ise, bir İslam ailesi örneği
olarak çok eşlilik serbest olmasına rağmen, fiilen tek eşlilik hâkimdir. Gerek arşiv kaynakları,
gerek seyahatnameler aynı anda birden fazla eşle yapılan evliliklerin çok olmadığını
göstermektedir. Klasik dönem için özellikle tereke defterleri üzerinde yapılan araştırmalara
göre birden fazla evlilik oranları % 5-12 arasındadır. Yine birden fazla eşle evlilik oranı
köylerde şehirlere göre düşüktür. Bunun gelir ve servet farklılığından kaynaklandığı
söylenebilir. Ancak özellikle şehirlerde yapılan araştırmalar birden fazla eşle evlilik ile servet
arasında doğrusal bir ilişki olmadığını göstermektedir. Osmanlı toplumunda Müslüman
olmayanların tek eşli olmaları bunun dinî dayanaklı olduğunu gösterir. Bunun dışındaki bütün
toplum kesimlerinde görülen çok eşliliğin temel sebebinin çocuk, özellikle erkek çocuk sahibi
olmak olduğu söylenebilir.
Osmanlı ailesinin çok çocuklu olanları istisnadır. En fazla tekerrür edenler sırasıyla bir,
iki, üç çocuklu ailelerdir. Köylü aileler şehirli aileleri, Müslüman olmayanlar olanları çocuk
sayısı bakımından çok az geçmektedirler. Kız çocukların erkek çocuklardan biraz fazla olduğunu da belirtmek gerekmektedir. Yine kadınların erkeklerinden daha uzun ömürlü oldukları
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genel bir eğilim olarak ilave edilebilir. Bu çerçeve içerisinde klasik dönem Osmanlı ailesinin
nüfusu ortalama olarak 5 kişiyi dahi bulmamaktadır.
Konuya sosyal tabakalaşma açısından baktığımızda askerî zümre içerisinde ailenin
kurucusu olarak en yaşlı erkeğin hâkimiyetini görüyoruz. Vakfiyelerden öğrendiğimize göre bu
ailede çocuklar, köle ve cariyelerle küçük bir sultan hayatı vardır. Reaya zümresi içerisinde
vakıf kurabilecek servete sahip olan kişilerin de hayat tarzları bunlara yakındır.
Geniş reaya kitlesinin hayat tarzı ve yapısı daha önce belirtildiği gibidir. Özellikle
şehirde yaşayan Osmanlı ailesinin kullandığı evde ortak olan temel mekân avlu ve bahçedir.
Bunlar ailenin gündelik işlerini rahatça görebilmesi için dış dünyadan yüksek ve kalın
duvarlarla ayrılmıştır. Evler küçük boyutlu olmalarına rağmen çok kullanışlıdır. Bir veya iki
oda, mutfak, oturma odası ve yatak odası işlevlerini bir arada görebilmektedir.
Aile hayatı kimsesiz çocukları da içine alacak kadar geniş olmuştur. Kimsesiz, yetim ve
öksüz çocuklar, fakir ve zor durumda olan ailelerin çocukları çeşitli adlar altında evlatlık
edinilmiştir. Bunun yanında fakir aile çocukları kendilerine ücret ödenerek, ‘besleme, ahretlik,
manevî evlat’ gibi isimlerle icâr-ı sagir denen bir nevi iş akdiyle bir aile yanında
barındırılmışlardır.
Yenileşme döneminde Osmanlı aile tipinde değişmeler görülür. XIX. yüzyıl burjuva
ailesi Osmanlı, özellikle Jön Türk ve daha sonra İttihat ve Terakki ideologlarını etkiler. Sanayi
kapitalizmi döneminde kadın, çalışma hayatının içine girmişti. Ziya Gökalp gibi ideologlar bu
olguya eski Türk tarihinden gerekçeler aramışlardır. Bu tür düşünürlere göre İslamî dönem
kadını tesettürlü hale getirerek toplum dışına itmiştir.
İkinci Meşrutiyetten sonra, yeni açılmakta olan Batı tipi mekteplerde kızlar için de ayrı
veya karma olarak eğitim başlamıştır. Birçoğu Avrupa tesiriyle feminist karakterli kadın
dernekleri kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşındaki erkek nüfus kaybı kadınların toplum ve
çalışma hayatına daha çok girmelerine yol açmıştır.
Yenileşme süreci içerisinde ailenin mihver teşkil ettiği hayat tarzı batılı hale gelmişti.
Kadın-erkek ilişkileri klasik mahremiyet anlayışından uzaklaşmıştır. Bu değişim, medenîliğin
ve çağdaşlığın ölçüsü sayılmıştır. Yine bu değişimin bir sonucu olarak aile hayatının dışına
itilen kimsesiz çocuklar için 1860’lardan itibaren Islahhaneler, yaşlılar için de 1895’te
Darülaceze kurulmuştur.
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Uygulamalar
Uygulama: İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, (Pan yayınları, İstanbul 2004) adlı
kitabı okuyunuz
Kazanım:
1)
Osmanlı aile yapısının hukuki temeli, toplumsal çerçevesi, ailenin günlük
yaşantısı ve farklı milletlere ait aileler hakkında bilgi edinilir.
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Uygulama Soruları
1)
araştırınız?
2)

XIX. yüzyıldan itibaren Osmanlı Aile Yapısındaki dönüşümü safhalarıyla
Osmanlı aile yapısındaki değişime dair bulduğunuz sonuçları tartışınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı sosyal hayatında hiçbir zaman bir sınıf ayırımı olmamıştır. Bunun yerine bir
tabakalaşma sözkonusudur. Bu tabakalaşmayı malî düşünce yönlendirmiştir. Tabakalaşmayı
belirleyen ayırım yönetenler ve yönetilenlerdi. Yönetenler saraydaki yöneticiler, seyfiye, ilmiye
ve kalemiye diye formasyonlarına göre ayrılan gruplarda görev alan zümrelerdir. Yönetilen
grup ise halktır. Askerî zümre kendilerine tımar kesiminden, hazineden veya vakıflardan gelir
ayrılan zümredir. Reaya ise üretim yapan ve vergi veren kesimdir. Yani yönetenlerle
yönetilenler arasında askerî zümrenin reayanın ödediği bazı vergilerden muaf olması gibi bir
fark mevcuttur. Osmanlı iktisadî ve sosyal düşüncesinde reayanın yani üreticilerin mümkün
olduğu kadar fazla, askerî zümrenin ise az olması hedeflefnmiştir.
Yönetenlerle yönetilenler arasında tahakküm değil bir sorumluluk ilişkisi vardır. Sosyal
gruplar dünya işlerinde birbirinden üstün değillerdir. Toplumda iş bölümü halindedirler. İş
bölümünü oluşturan bu zümreler, zirâî üreticiler, ticaret ve sanat ehli, memurlar, âlimler ve
askerlerdir. Yöneten ve yönetilen gruplar arasında geçişler mümkündür.
Farklı dinlerin bir arada yaşadığı Osmanlı toplumunda aileyi genel itibariyle din,
gelenek ve görenekler şekillendirmektedir. İslam aileyi toplum hayatının temeli kabul eder.
Askerî zümreye mensup Osmanlı ailesi büyük aile modeline sahipken geniş halk kitlelerini
oluşturan reaya zümresinde genişletilmiş çekirdek aile esastır.
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Bölüm Soruları
1)
Kölelerin sahipleriyle belli bir mal ve hizmet üretme şartıyla hürriyetine geçmesi
yönünde yaptığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir
a)

Tedbir

b)

Mukatebe

c)

Muhabere

d)

Sözleşme

e)

Selem

------- --------- bir yandan padişahların meskeni, diğer yandan da padişahlarla halkın
ilişkilerinin kurulduğu, devlet görevlilerinden bazılarının çalıştığı, yabancı devlet
temsilcileriyle görüşmelerinin yapıldığı, siyasî ve idarî bazı merasimlerin yapıldığı bir
kurumdu.
2)
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Dîvân-ı Hümâyûn

b)

Topkapı Sarayı

c)

Enderun

d)

Bâbıâli

e)

Birun

Seyfiye zümresine mensup ………. devlet hizmetinde bulunan ve çoğunluğu Hıristiyan
asıllı gençlerin oluşturdukları devşirme sistemine mensup merkezde görev yapan bir gruptur.
3)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Kapıkulları

b)

Kâtipler

c)

Tımarlı sipahiler

d)

Âyanlar

e)

Hâcegân
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4)
Osmanlı Devletinde kimsesiz yaşlıların bakımı için Darülaceze kaç yılında
kurulmuştur.
a)

1860

b)

1840

c)

1856

d)

1895

e)

1908

5)
XVII. yüzyıldan itibaren özellikle Anadolu’da iç güvensizliğin artması ve şehir
ve kasabalarda yeni istikrar ve güvenlik kaynaklarının oluşma ihtiyacını ortaya çıkarmasıyla
meydana gelen yeni sosyal tabakanın adı nedir?
a)

Sipahiler

b)

Levendler

c)

Âyanlar

d)

Burjuvazi

e)

Aristokratlar

Aşağıdaki sorulara Doğru (D) veya Yanlış (Y) şeklinde cevap veriniz
6)
Askerî zümre kendilerine tımar kesiminden, hazineden veya vakıflardan gelir
ayrılan zümredir.
7)
Öğretimle uğraşan müderrisler, yargı görevindeki kadılar ve fetva kurumu olan
müftüler kalemiye zümresine mensupturlar.
8)
Münşeat Mecmuâları ve kâtip el defterleri kâtiplerin bir nevi hizmet içi eğitim
araçları konumunda olan materyallerdir.
Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız
9)
Yönetilenler (reaya), yerleşim, hukuk ve din bakımından nasıl bir ayırıma tâbi
tutulurlar? Açıklayınız.
10)
Kimsesiz ve yoksul aile çoçukları klasik dönemde ne tür bir koruma altına
alınırdı? Açıklayınız.
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Cevaplar
1)b, 2)b, 3)a, 4)d, 5)c, 6) D, 7) Y, 8) D.
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3. OSMANLI TOPLUMUNDA GÜNDELİK HAYAT VE
KIYAFETLER

51

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1.

Osmanlı Toplumunda Gündelik Hayat

3.1.1. Osmanlı Sarayında Yaşam
3.1.2. Osmanlı Şehrinde Gündelik Hayat
3.1.3. Osmanlı Toplumunda Köylerde Yaşam
3.1.4. Konar-Göçerlerin Gündelik Hayatı
3.2.

Kıyafetler

3.3.

Osmanlı Devletinde Gündelik Hayattaki Değişimler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Sarayında nasıl bir yaşam mevcuttu?

2)

Köylerde ve şehirlerdeki hayat tarzını belirleyen unsurlar nelerdi?

3)
Osmanlı Devletinde yönetenler ve yönetilenler arasındaki kıyafetlerde nasıl bir
ayırım söz konusuydu.
4)
gelmiştir?

XIX. yüzyıldan itibaren gündelik yaşamda ne gibi değişimler meydana
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Toplumunda
Gündelik Hayat

Osmanlı sarayında,
şehirlerde, köylerde
yaşayanların ve konargöçerlerin genel hatlarıyla
gündelik hayatları hakkında
bilgi sahibi olmak

Tarihsel analiz ve yorum

Osmanlı toplumunda dinî,
sosyal ve idarî olarak nasıl
bir farklılık içinde
uygulandığının
kavranılması.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Özellikle Tanzimat’tan sonra
başlayan süreçten itibaren
Osmanlı halkının gündelik
yaşantısında ve
alışkanlıklarında meydana
gelen değişimler hakkında
genel bir malumat sahibi
olmak.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Kıyafetler

Osmanlı Devletinde
Gündelik Hayattaki
Değişimler

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
Görüş Geliştirme

Anlatım
Görüş Geliştirme

Sebep-sonuç ilişkisi kurma
Anlatım
Görüş Geliştirme
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Anahtar Kavramlar


Gündelik yaşam



Saray



Kıyafet



Halvet



Beylik gezi



Hilʻat,



Kaftan



Sarık



Setre



Pantalon
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Giriş
Osmanlı Devletinde toplumun değişik kesimleri, bilgi ve görgü seviyelerine ve içinde
bulundukları ortamların değişik şartlarına göre ayrı hayat tarzlarına sahiptiler. Bu sebeple
Osmanlı toplumundaki gündelik hayatı, önceki dersimizde incelediğimiz Osmanlı sosyal
hayatındaki tabakalaşmaya uygun olarak saray, şehir, köy ve konar-göçerler çerçevesinde ele
alınacaktır. Ardından yönetici zümre ve halkın kıyafetleri üzerinde durulacak ve XIX.
yüzyıldan itibaren Osmanlı toplumunda özellikle saray-bürokrasi ve büyük şehirlerde değişen
gündelik hayat tarzındaki alışkanlıklar incelenecektir.
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3.1. Osmanlı Toplumunda Gündelik Hayat
3.1.1. Osmanlı Sarayında Yaşam
Osmanlı sarayında da, genel kaideye uygun olarak, gündelik hayat, hem İslâm dininin
hem de Sarayın kendi gelenekleri çerçevesinde cereyan ediyordu. Saray, padişah ve ailesi ile
sarayın iç ve dış hizmetinde bulunan on-on beş bin görevlinin yaşadığı kendine özgü kapalı bir
ortamdı. Padişahların özel hayatları gibi onların ikametgâhı olan Harem ve buradaki gündelik
hayat konusunda, XX. yüzyıla kadar bilinenler sınırlıdır. Avrupalı seyyahların verdiği bilgiler
şüphesiz gerçekleri tamamıyla yansıtmıyordu. Zira XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar Harem’e
yabancıların girmesi mümkün değildi.
Yüksek duvarların ve Dârüssaâde ağalarının koruması altında bulunan Harem’de, valide
sultanlar, padişahların eşleri olan kadın efendiler, ikballer, odalıklar, ustalar, kalfalar ve
cariyeler ile şehzadeler, günlerini kendilerine ayrılan dairelerde veya odalarda, yiyip içmek,
ibadet etmek, okumak, bazı eğlence, şenlik ve törenlere katılmakla geçiriyorlardı.
Aslında Harem de Enderun gibi okul fonksiyonu görüyordu. Beş altı yaşlarında iken
buraya alınan cariyeler, 6-20 kişilik gruplar halinde değişik dairelerde kalıyorlar, kalfalar
tarafından terbiye ediliyorlardı. Özel hocalar kendilerine okuma yazmayı ve sarayın görgü
kaidelerini öğretiyordu.
Yeteneklerine göre cariyelerden bir kısmı, müzik aleti çalmada ve şarkı söylemede
ihtisaslaşırken, diğer bir kısmı oyunculuğu tercih ediyordu. Haftanın belirli günleri meşkhânede
özel öğretmenler tarafından sazendelere ders verilirdi. Hocaların evine giderek ders alanlar da
olurdu. Kopuz, kemane, kanun, ney, def, tambur, çalpare, keman, çöğür, mûsikâr gibi aletler
çalınırdı. XIX. yüzyılda sazlar arasına piyano ve harp da girmiş, mehterin yerini bando almıştır.
Dikiş dikmeyi, dantelâ işlemeyi ve örgü örmeyi öğrenip uygulama da bunların günlük uğraşıları
arasındaydı. Hepsinin namaz kılıp oruç tutmasına son derece dikkat ediliyordu. Harem hocalarından Safiye Ünüver, sınıfın kapısına “Namaz kılmayan, oruç tutmayan dershaneden içeri
giremez” diye yazdırtmıştı.
Sayılarının II. Mahmud devrinde 456 iken Abdülaziz devrinde 809’a çıktığını bildiğimiz
bu cariyelerin eğitim ve öğretimine verilen önem, bunlardan bazılarının geleceğin kadın
efendileri ve valide sultanları olacağının bilinmesinden kaynaklanıyordu. Çünkü Osmanlı
şehzadeleri ve padişahları ilk dönemler komşu devletlerin hükümdarlarının kızlarıyla
evlendikleri halde, Fâtih’ten sonra eşlerini cariyeler arasından seçmeye başlamışlardı.
Padişahların kadınları okuma yazma biliyorlardı. Hemen hemen hepsinin odasında bir kitaplık
vardı. Dolayısıyla, bunların çoğu zaman günlerini okumakla geçirdikleri, birçoklarının
mûsikîye âşinâ oldukları, özellikle tarih kitapları okudukları biliniyor. Kadın efendiler,
padişahın yanına ancak davet edildikleri zaman girebilirlerdi. İzin çıkmadan oturamazlar,
daima resmî konuşur, resmî hareket ederlerdi.
Bütün kadınlar gibi kadın efendiler de özellikle saçlarına özen gösterirler, örgüler
arasına mücevherlerle bezeli iğneler takar, yüzlerine makyaj yapar, gözlerine sürme çeker;
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gerdanlık, kordon ve küpe takınırlardı. Genellikle yakası elmas düğmelerle ilikli ipekli entariler
giyer, üzeri mücevherle işli kemer bağlarlardı. Omuzlarına keşmir şalı örter; yazın manto, kışın
kürk giyerlerdi. Kadın efendiler, II. Mahmud’dan sonra ferace ve çarşaf giyinmeye, yüzlerine
yaşmak örtmeye, mesire ve eğlence yerlerinde görünmeye; Abdülmecid döneminde ise
Avrupalılar gibi yaşamaya ve giyinmeye başladılar.
Özel gelirleri olarak çiftlikler ve haslar tahsis edilen, her yıl belli miktarda para ve
kumaşlar verilen valide sultan, kadın efendi ve padişah kızlarının, mum, sabun, odun ve kömür
gibi ihtiyaçları senede iki defa muharrem ve recep aylarında toptan karşılanırdı. Ayrıca
kendilerine her gün belli ölçüde et, tavuk, yağ, bal, kaymak, meyve vs. tahsis edilmişti.
Dışarıdaki işlerini kethüdaları yürütürdü. Her birinin geniş bir câriye kadrosu vardı.
Yemeklerini kendi dairelerinde yerlerdi.
Padişahın bir çocuğu doğduğu zaman, kendisine bir daire ayrılır, emrine dadı, sütnine,
kalfa ve cariyeler verilirdi. Çocuğun eğitimiyle kendi anneleri, dadı ve kalfaları uğraşırdı.
Yürümeye başladıktan sonra, kalfaları veya dadılarıyla beraber bahçelerde diğer çocuklar ve
küçük cariyelerle oynayarak vakit geçirirlerdi. Okuma çağına gelince kendilerine hoca tayin
edilir ve törenlerle derse başlarlardı. Bu çocuklara Kur’an, okuyup yazma, Arapça, Farsça,
Türkçe, matematik, tarih, coğrafya okutulurdu. Kur’an’ı okumayı öğrendiklerinde hatim töreni
düzenlenirdi. XIX. yüzyılda, özellikle Tanzimat’tan sonra kendilerine Batı mûsikisi ve
Fransızca dersleri de verilmişti.
Harem halkının bahçelerde gezip eğlenmesine “halvet”; kapalı havalarda padişahın
harem halkıyla kendi dairesinde yaptığı toplantı ve sohbetlere ise “muhtasar halvet” deniyordu.
Padişahla birlikte has bahçede de halvetler yapılırdı. Bahar ve yaz aylarında birkaç defa
gerçekleştirilen halvet günlerinde kadınların ve cariyelerin dolaşacağı yollar üzerinde
oturulacak, namaz kılınacak, oynanacak, eğlenilecek ve yemek yenilecek çadırlar kurularak
kapalı sokaklar oluşturulur, çadırların içi eşya ile döşenirdi. Harem ağalarının “halvet”
nidalarıyla saray halkı bahçeye dağılır ve akşama kadar hoş vakit geçirirlerdi.
Saray halkı zaman zaman cuma günleri saray dışındaki bazı yerlere de geziler yaparlardı
ve bunlara “beylik gezi” denilirdi. Arabalarla gidilen bu geziler sırasında türlü oyunlar
oynanarak akşama kadar eğlenilirdi. Bazı mevsimlerde de başka saraylara, ilk zamanlar Edirne
Sarayı’na, III. Ahmed’den sonra ise Çırağan, Beşiktaş ve İstavroz (Beylerbeyi) saraylarına göç
ediliyor ve bir müddet oralarda kalınıyordu.
Sarayda bazı geceler özel mûsiki toplantıları yapılır, bazen de herkesin katıldığı saz
geceleri düzenlenirdi. Saraydaki eğlencelerde meddahların, karagözcülerin ve orta
oyuncularının önemli bir yeri vardı. Oyun oynamakta mahir cariyeler, haftada bir iki defa oyun
ve saz geceleri düzenlerlerdi. Harem’de en çok köçek, tavşan, matrak ve kalyanço oyunları
oynanırdı.
Osmanlı sarayında, doğum, nişan ve düğün münasebetiyle yapılan şenlik ve törenler
dışında, cuma selâmlığı, Nevruz kutlamaları, kandiller, Surre alayı gibi dinî nitelikli olan ve
kadınların da katıldığı törenler de çok canlı geçerdi. Ramazanla birlikte sarayda dinî hava
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yoğunlaşırdı. Saray halkının hepsi oruç tutar, hatim indirilirdi. Karşılıklı iftar davetleri yapılır,
teravihten sonra sahura kadar dairelerde eğlence ve sohbetlerle gecenin tatlı geçmesine
çalışılırdı. Ramazanın on beşinde bütün saray halkının hırka-i saadet ziyareti, yirmi yedinci
gece düzenlenen kadir alayı, ramazan ve kurban bayramları münasebetiyle gerçekleştirilen
tören ve şölenler sarayda ayrı bir havanın esmesine sebep olurdu.

3.1.2. Osmanlı Şehrinde Gündelik Hayat
Osmanlı şehirlerinde, özellikle Müslüman kesimde, günlük hayat sabah namazına davet
eden ezanla başlıyordu. Böylece uyanan kişiler, yer yataklarını kaldırıp gömme dolaplara
yerleştirdikten sonra, giyinip abdest alıyor ve namaz kılıyorlardı.
Şüphesiz yemek günlük hayatın önemli bir işiydi. XV-XVII. yüzyıllarda Osmanlı
ülkesini gezen seyyahlar Türkler’in kanaatkâr olduğunu, az masraflı ve çabuk hazırlanan
yemekler yediklerini, tuz, ekmek, sarımsak veya soğan ile biraz yoğurtları varsa başka bir şey
istemediklerini, onlar için bir fıçı pirinçle birkaç çanak yağ ve kuru meyvenin önemli bir erzak
oluşturduğunu anlatırlar.
Öğle vakti evlerine gidemeyenler yemeklerini başhânede veya işkembecide ya da
muhallebicide yiyorlardı. Başhânede koyun kellesi, paça ve pilâv; muhallebicide ise süt,
kaymak, irmik ve haşlanmış tavuk bulunuyordu.
Akşam yemeği evde yenirdi. Pirinç, koyun eti, sebze en çok tüketilen malzemelerdi.
Yemekler bir sini üzerine konan kalaylı tas ve sahanlarda, porselen ya da pişmiş topraktan
çanaklarda yenirdi.
Süt mamulleri, özellikle yoğurt, önemli gıdalardandı. İstanbul’da Eyüp semtindeki
kaymakçı dükkânları ünlüydü. Bunlar aynı zamanda sohbet yerleriydi. Yemek çeşitleri son
derece boldu. Sudan sonra en çok boza, pekmez, bal suyu gibi şerbetler içilirdi. Gayri müslimler
tarafından rakı ve şarap da üretilip tüketilirdi.
XVI. yüzyıl ortalarında Türkiye’ye giren kahve kullanımı da zamanla çok
yaygınlaşmıştır. İlk kahvehane İstanbul’da 1554’te açılmış ve kısa zamanda ülkenin birçok
şehrine yayılarak moda olmuş ve sık sık gidilen sohbet yerleri haline gelmişti. III. Murad
devrinde yasaklanmasına rağmen, yasak tutmamış, aksine buna XVI. yüzyıl sonundan itibaren
tütün keyfi de eklenmiş; kısa sürede kadınlar arasında bile çubuk içme âdeti yayılmıştı.
Şüphesiz tütüne karşı olanlar da vardı. 1637’de IV. Murad’ın tütünü yasaklamak ve
kahvehaneleri kapatmak istemesine, camilerde tütüne karşı vaazlar verilmesine rağmen başarılı
olunamamış; sonunda IV. Mehmed tütün yasağını kaldırmış ve bir tütün rejisi kurmuştur. Bu
da devlete iyi bir gelir kaynağı olmuştur.
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Resim 5: Çamlıcalı kız. Fenerci Mehmet Albümü.
Şehirlerde iş yerleri ayrı mahalleler halindeydi. Evden iş yerine taşla döşeli
kaldırımlardan yaya gidilirdi. Dükkânlar genelde hem imalathane hem de satış yeri olarak
kullanılıyordu. Ticaret kervanlarıyla gelen mallar önce büyük hanlara depolanıyor, esnafa
dağıtımı buradan yapılıyordu. Değişik malların üretildiği her dükkândan çıkan sesler, şehre ayrı
bir canlılık getiriyordu. Kadı, muhtesib ve diğer görevlilerin kontrol için dolaştıkları günler
çarşı pazar daha da canlanıyordu. Çarşılara ve bedestenlere sadece alışveriş için değil gezip
dolaşmak için de gidilirdi. Şehirlerde haftanın belli günlerinde kurulan semt pazarlarında
alışveriş yapmak da en önemli gündelik işler arasındaydı.
Kış yaz sabah namazından akşam namazına kadar uzayan günlük çalışma temposuna,
öğle yemeği ve namazı ile ikindi namazı vesilesiyle iki defa ara veriliyor ve dinleniliyordu.
Haftalık dinlenme günü cuma idi. Bayramlar ve diğer bazı panayır ve şenlikleri de yıllık
dinlenme günleri olarak değerlendiriliyordu.
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3.1.3. Osmanlı Toplumunda Köylerde Yaşam
Çok dağınık olan Osmanlı köylerinin birçoğu beş altı haneden oluşuyordu. Dört beş yüz
hanelik yerler kasaba sayılıyordu, ama buralarda da köy hayatı yaşanıyordu. Ayrı ayrı
Müslüman ve Hıristiyan köyler olduğu gibi karışık olanlar da vardı. Karşılıklı düşmanlık
gösterileri son derece nâdirdi. Camilerinin, bazen de zaviyelerinin ya da kiliselerinin etrafında
karşılıklı hoşgörü içinde yaşıyorlardı. Kültürel etkileşimler sonucunda hem Müslümanların
hem de Hıristiyanların ortak ziyaret mahalleri bile oluşmuştu.
Köylülerin büyük kesimi, özellikle ücra bölgelerde olanlar, ekonomik açıdan kendi
kendilerine yetmeye çalışıyorlardı. Kadınlar ailenin yetiştirdiği koyunlardan elde edilen
yapağıları tarıyorlar, ip eğiriyorlar ve kumaş dokuyorlardı; erkekler ise derileri işliyor,
meşinden eşya imal ediyor ve genellikle çiftlikte kullanılan ağaç aletler yapıyorlardı. Keçe
hazırlanışı da erkeklerin gündelik işlerindendi. Keçeler halı ve örtü veya çadır bezi olarak
kullanıldığı gibi elbise, kebe ve başlık gibi giyeceklerin ham maddesini de oluşturuyordu.
Köylüler genellikle gıdalarını yetiştirdikleri hayvanlarından ve ekip biçtikleri
bostanlarından elde ediyorlardı. Beslenmede süt, yoğurt, çeşitli peynirler, yaş veya kuru
meyveler, koyun eti, bal, ceviz, vs. gibi gıdalar en önemli yeri tutuyorlardı. Başlıca içecekler
su ve ayrandı.
Köyde yaşayan ailelerden her biri genellikle bir veya iki ineğe, bir çift öküze veya
mandaya, bazen bir ata ya da bir eşeğe, keçilere, koyunlara, tavuklara ve günlük sebzesini elde
ettiği bir bostana sahipti. Hayvanların cinsi bölgeden bölgeye değişiyordu. Yüksek yaylalarda
daha çok keçi ve koyun; güneyde deve, Rumeli’de at besleniyordu. Şüphesiz köylülerin en çok
tükettiği besin maddesi hububattı. Anadolu yaylalarında, Tunus ovalarında ve Tesalya’da daha
çok buğday ve arpa ekiliyordu. Beş kişilik bir ailenin buğday ihtiyacı 1.500 kg. civarındaydı.
Pirinç, lüks bir gıda maddesi sayılırdı. Çünkü pirinç tarımı ancak Batı Anadolu, Çukurova, Balkanlar ve Mısır gibi sulama imkânı olan yerlerde yapılabiliyordu. Şeker kamışı Mısır ve
Kıbrıs’ta yetiştirilir, Yunanistan, Trabzon ve Tuna bölgelerinde de şarap üretilirdi.
Bölgesine göre değişik malzemelerden inşa edilen evlerin döşemesi üzerine kilimler,
halılar veya keçeler seriliyordu. Genellikle ahır, evlerin altında veya yanındaydı. Böylece sert
kışlarda hayvanların sıcaklığından da yaralanılıyordu. Isınmak için mutfağın ocağında odun
veya tezek yakılıyordu. Evlerde mobilya yoktu. Elbiseler için deri çantalar veya ağaç sandıklar
kullanılırdı. Hububat, et ve kuru meyveler gibi gıda maddeleri ise özel ambarlarda (serendi)
veya küplerde korunuyordu.
Genellikle tarım işlerinin temposu, köylünün yıllık takvimini belirlerdi. Cuma
günlerinde olduğu gibi ramazan ve kurban bayramlarında da camisi olan merkezî köylerde
şenlikler yapılır, bütün ülkede baharın gelişi de bayram havası içinde karşılanırdı. Bu
bayramlarda ve şenliklerde her bölge kendi mahallî örf ve âdetlerine göre oyunlar oynar ve
şarkılar söylerlerdi. Mahallî kültürler her bakımdan birbirini etkiliyordu. Türklerin Balkan
ülkelerinin halk kültürü üzerindeki etkisi oldukça yaygın ve güçlüydü. Kökü Türkistan’a
dayanan Türk halk kültürü özellikle zaviyeler aracılığıyla İslâmî bir veçheye bürünmüştü.
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Hemen hemen her bölgede mevcut olan bu derviş cemaatleri, en ıssız bölgelere gidip
yerleşerek, yöre halkını mûsikî eşliğindeki raks ve şarkılarının cazibesi içine çekiyor ve bu yolla
onlara kendi zihniyet ve hayat tarzlarını aşılıyorlardı. İbn Battûta, XIII. yüzyılda Diyâr-ı Rûm
Türkmenlerinin meskûn olduğu her vilâyet, her şehir ve her köyde bir âhî zaviyesinin mevcut
olduğunu söylemektedir. Zaviyelerden birçoğu fonksiyonlarını şu veya bu şekilde XIX. yüzyıl
sonuna kadar sürdürmüşlerdir.

3.1.4. Konar-Göçerlerin Gündelik Hayatı
Konar-göçerlerin gündelik hayatı, hem yaşadıkları bölgelerin yapısı hem de meşguliyet
alanları açısından köylülerden farklıydı. Her şeyden önce konar-göçer halk (aşiretler)
mevsimden mevsime yaylak ve kışlak arasında hareket halindeydiler. Kışlak ve yaylaklar
birbirine yakın olabildiği gibi çok uzak da bulunabiliyordu. Meselâ yaylamak için Fırat nehrinin
doğduğu bölgelere giden bir aşiret kışlamak için Suriye çöllerine inebiliyordu. Daha ziyade at,
koyun, keçi, katır ve deve besliyorlardı. Sığır yetiştirenler de olurdu. Hayatlarının büyük bir
kısmını bu uzun yolculuklarla, göçle geçirirlerdi. Genellikle yazın köy, harabe veya eski iskân
mahalleri yakınına, kışın ise kasaba çevrelerine konar ve çadırlarını buralara kurarlardı.
Yurt ve ev denilen çadırları çok çabuk kurulup kaldırılabilir nitelikteydi. Türk
oymaklarının üç türlü çadırları vardı. Bunlar direkli kara çadır, müdevver çadır, alacık veya
alaycık denen çadırdır. Birincisi keçi kılından dokunur, ikincisi pamuk veya keçeden yapılırdı.
Alacık da yün keçeden imal edilirdi. Arap aşiretlerinin çadırları ise deve tüyünden imal edilirdi.
Konar-göçer halkın hayatında, çadırdan başka, yine hareketli bir hayat sürmelerinden
dolayı, at ve deve gibi o günün ulaşım ve taşıma vasıtaları önemli bir rol oynuyordu. Kışlakla
yaylak arasında gidip gelmekle bir yılını geçiren oymak halkı, her gün bakımıyla meşgul olduğu
hayvanlarının kılından dokuduğu çadırlarda otururdu. Yine bu hayvanların yününden dokuduğu
ve diktiği elbiseleri giyinirlerdi. Daha ziyade halı, çuval, heybe, çul ve kilim dokurlardı.
Türkmen kilim ve seccadeleri meşhurdu. Yiyecekleri de bu hayvanların etinden ve sütünden
üretiliyordu. Konar- göçerlerin asıl ekonomik uğraşları hayvancılık olmakla birlikte yaylak ve
kışlaklarında iptidaî tarım işleriyle de uğraştıkları oluyordu. Genellikle her oymağın kendi
kendine yeten kapalı bir ekonomik hayatı mevcuttu. Ancak, mevsimlik uzun yolculukları
sırasında, kondukları yerlere yakın pazarlarda, hayvancılığa dayalı yoğurt, yağ, peynir, yapağı
gibi ürünlerini satarlar veya takas ederlerdi. Konar-göçerler, ordu sefere çıktığı zaman, at, katır
ve develeriyle orduya ait malzemenin taşınmasına yardımcı oluyorlardı. Konar-göçerlerin
gündelik hayatının büyük bir bölümü, söz konusu hayvanların yetiştirilmesiyle, özellikle binek
atı bakıcılığıyla, nihayet oymaklar arası veya yerleşik topluluklarla yapılan hayvan ticaretiyle
geçerdi.

3.2. Kıyafetler
İlk Osmanlı kaynaklarında, Orhan Bey döneminde kardeşi Alâeddin Bey’in kıyafetle
ilgili bazı düzenlemeler yaptığı, askerin başlığını kırmızıdan beyaza çevirdiği belirtilir.
Özellikle XV. yüzyılın ikinci yarısında Fâtih Sultan Mehmed’in Teşkilât Kanunnâmesi’yle
protokol kıyafetlerinin belirlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. XVI. yüzyıldan itibaren de sistemli
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olarak devletin birbirinden farklı kesimler için kıyafet düzenlemeleri yaptığı görülmektedir.
Seyfiye, ilmiye ve kalemiye, yani resmî yetkililerin statüleriyle kıyafetleri ve kadın-erkek,
müslim-gayri müslim zümrelerin kıyafetleri ele alınarak yeni düzenlemelere gidilmiştir.
Osmanlı kıyafet tarihini ele alırken meseleye geleneksel dönem ve Batılılaşma dönemi
(Tanzimat öncesi ve sonrası) şeklinde bakmak daha uygun düşmektedir.
Kuruluştan XV. yüzyıl sonlarına kadar Osmanlı kıyafet anlayışı ve uygulaması
hususunda bilgi yetersizliği vardır. Mevcut bilgiler daha çok resmî kaynaklıdır. Bu durum XVI.
yüzyıl için de geçerlidir. Orhan Gazi devrinden itibaren özellikle askerleri diğer zümrelerden
ayırt etmeye yönelik bazı özel kıyafetler benimsenmiştir. Fâtih Kanunnâmesi’nde kıyafetle ilgili bilgiler, vezirler, kazaskerler ve defterdara hil’at ve kışlık-yazlık elbise verilmesi,
hizmetkârlarının mücevveze giymesi, kıdemli kâtiplerin uzun yenli kaftanla Dîvâna gelmesi,
Has Oda oğlanlarına kaftan, takke ve pabuç, yeniçeri ve yayabaşılara çuha ve kavukluk astar
verilmesinden ibarettir.
XV. yüzyıl ortalarında Türkiye’ye yerleşmiş olan Isak Zarfati, Almanya ve
Macaristan’daki Mûsevîler’i Osmanlı topraklarına davet ederken bu ülkede dindaşlarının en
güzel elbiseleri aşağılanmadan giyebileceklerini yazıyordu. XVI. yüzyılın özellikle ikinci
yarısından itibaren resmî ve hususî kıyafetlerin, Müslüman ve gayri müslim kadın ve erkeğin
başa, arkaya, ayağa giydikleri şeylerin malzemesi, değeri, rengi üzerinde düzenlemeler
yapılmaya çalışılmış, bu yaklaşım Batılılaşma dönemine kadar sürmüştür.
Osmanlı saray teşkilâtının üç ana birimini oluşturan enderun ve bîrun rical ve
hizmetkârlarının zengin kadrosu ve bunların her birinin şekli, deseni, üslûbu birbirinden
oldukça farklı kıyafetleri vardı. Bu kıyafet zenginliğini XVI. yüzyıl ortalarından itibaren
minyatürlerden takip etmek mümkündür. III. Mehmed’in sünnet düğününü tasvir eden Nakkaş
Osman’ın ve III. Ahmed’in üç şehzadesinin sünnet düğünlerini tasvir eden Levnî’nin yüzlerce
minyatürü arasında saray rical ve hizmetkârlarının kıyafetleri hakkında güvenilir örnekler
bulunmaktadır.
Saray hareminden ise bazı valide sultan, haseki sultan ve padişah kızlarına ait Batılı
ressam ve sanatkârların yapmış olduğu renkli tablolar ve siyah beyaz çizimler olmakla birlikte
burada tasvir edilen kıyafetlere ihtiyatla yaklaşmak gerekir. Padişah kıyafetleri konusunda en
önemli kaynaklar yine minyatürler ve Batılı ressamların fırçasından çıkan tablolardır.
Padişahların kıyafet tercihlerinde şahsiyetlerinin önemli rolü olmuştur.
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Resim 6: Saraylı kadın. Osmanlı Uygarlığı.
Sarayın ehl-i hiref cemaatleri arasında yer alan ve XVI. yüzyılda sayıları 300’ün
üzerinde olan saray terzileri padişah ve saray halkının elbiselerini dikerdi. Osmanlı döneminde
saray terzileri cemaatine hayyâtîn-i hâssa adı verilirdi. Bunların geliştirdiği moda çeşitli
yollarla bütün imparatorluğa yayılırdı. Saray kıyafetlerinde özellikle padişah ve sultanlar için
kullanılan kumaşlarla malzeme desen ve dokumaları bakımından çok değerli ve pahalıydı.
Padişah kızları sultanların giyim kuşam konusunda öncülük ettikleri, dönemin modasını
oluşturdukları bilinmektedir. Henry Blount XVII. yüzyılda bu durumu Fransız sarayı ile
karşılaştırarak Yakındoğu’da da Türk sarayının modanın öncüsü olduğunu yazar. Üst seviyeli
Osmanlı devlet adamları ve ulemâsı bir yıllık süreli tayinleri arası bekleme müddetini
İstanbul’da geçirdiklerinden bunların hanımları, kızları saray ve İstanbul modasından haberdar
olur, gittikleri Budin, Belgrad, Şam, Halep, Bağdat, Kahire gibi merkezlere bu modayı
yayarlardı. III. Mustafa’nın kızı III. Selim’in kardeşi Hatice Sultan’ın Mimar Melling’den Batılı
tarzı moda kıyafetlerin temini konusunda yararlandığı ve ona Latin harfleriyle mektuplar
yazdığı bilinmektedir.
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Resim 7: Şeyhülislam. Tableau général de l’Empire Ottoman
Osmanlı Devleti’nde kıyafetler hakkında XV. yüzyıl sonlarından başlayarak yerli ve
yabancı ressamlar tarafından albümler yapılmıştır. Bunlar arasında hayalî ve tahminî olanları,
birbirinden kopya edilenleri olmakla birlikte birçoğu müşahedeye dayanan orijinal albümlerdir.
Bunlarda özellikle resmî kıyafetler ağırlık kazanmaktadır. Bu albümlerden ve merasimleri
tasvir eden minyatürlerden anlaşıldığına göre sadrazam, vezir, bürokrat, askerî zümre
mensuplarıyla şeyhülislâm, kazasker, nakîbüleşraf gibi ulemâ sınıfının kendilerine has
kıyafetleri vardı. Beyaz renkli kıyafet bir ayrıcalığı sembolize ediyordu. Ignatius M. d’Ohsson,
padişahın dünyevî ve uhrevî iki temsilcisi olan sadrazam ve şeyhülislâmın merasim elbiselerinin (sırmalı harvanî ve ferve-i beyzâ) beyaz olduğuna dikkat çeker.
Tarikat ve tasavvuf erbabının hırkaları, cübbeleri, gömlekleri, çakşırları ve özellikle bir
“alâmet-i farika” niteliğinde başlarına giydikleri kavuk ve külahlarının şekil, renk zenginliği ve
çeşitliliği onların hangi tarikata mensup olduğunu gösterirdi. Yerine göre sikke, taç külah olarak
da kullanılan bu kavuklar ve üzerine sarılan destarlar tarikatın ismiyle anılarak Rifâî kavuğu,
Şâzelî kavuğu, Gülşenî kavuğu vb. diye söyleniyordu. Ayrıca bu kıyafetler üzerine takılan,
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asılan pek zengin bir takı eşyası vardı. En eski örneklerine minyatürlerde rastlanan tarikat kıyafetlerinin etnografya müzelerinde, türbe sandukalarında ve bazı tarikat şeyhlerine ait dergâh
camilerde sergilenen şekillerine rastlamak mümkündür.

Resim 8: Bektaşi Tekkesi Şeyhi. Tableau, général.

Resim 9: Gülşeni Tekkesi Şeyhi, Tableau, général.

Şüphesiz kıyafet kişinin toplum içindeki yeri, mertebesi ve servetine göre değişiyordu.
Bu fark kumaşın cinsinden veya yerli ya da ithal oluşundan kaynaklanıyordu. 1655-1656’da
Türkiye’yi gezen J. Thevenot gördüklerini kalem aldığı seyahatnamesinde İstanbul’daki
Türkler’in kıyafetini şöyle tasvir eder:
“Elbiseleri, onların güzel görünmelerine yardımcı olur, bütün kusurlarını örter, elbisenin
altında önden ve arkadan aynı şekilde kapalı bir iç donu giyerler, gömleklerinin kolları bizim
kadınlarımızın gömleklerine benzer ve aynı şekilde açılır, donun üzerine sarkarlar. Gömleğin
üzerine topuklara kadar inen önü ilikli, rahip kıyafetine benzeyen, kolları dar olan ve ellerin üst
kısmını kaplayacak şekilde, küçük daire şeklinde biten bir kaftan/entari giyerler. Bu kaftanlar
bez, tafta, saten veya diğer renkli ve güzel kumaşlardan, kışın ise pamuklu pikeden yaparlar.
Kaftanların üzerine bir kemer takarlar, başlarında bir türban yahut iki veya üç parmak
genişliğinde bir kalpak taşırlar ve altın ve gümüş küpeler takarlar.
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Resim 10: İstanbul beyefendisi. Alay-ı Hümâyûn,
Kemerlerinde iki hançer taşırlar, bunlar kılıflı bıçaklardır, sapları ve kılıfları altın,
gümüş ve bazen de çeşitli taşlarla yahut yalnız sapları fildişinden üstün tuttukları balık dişleri
ile süslenmiştir. Bu tip hançerler daha pahalıya satılır. Kemerlerinde her biri bir tarafa gelecek
şekilde iki mendil taşırlar ve buraya bir de tütün kesesi asarlar; göğüslerinde para, süslemeler,
çeşitli eşyalar, mendiller taşırlar, çünkü göğüslerini bizim, ceplerimiz gibi kullanırlar. Kaftanın
üzerinde bizim robdöşambrımıza benzeyen ferace taşırlar, kolları geniş ve kol uzunluğundadır;
bunu manto yerine kullanırlar ve kışın onun üzerine de kürk giyerler ve orta halli olanlar dahi
samur bir kürke sahip olmak için seve seve dört veya beş yüz kuruş sarf ederler. Bacağı, boydan
boya örten yünden çorapları vardır, ayaklarında, duruma göre sarı veya kırmızı deriden, alt
kısmı dikilmiş mest giyerler. Ayakkabıları aynı renktedir ve hemen hemen pantuflalar gibi
yapılmıştır, ökçeye yarım daire şeklinde küçük bir demir çakılır ve bu ayakkabılara pabuç adı
verilir.”
Müslümanlar sarı, gayri müslimler ise siyah ve mor pabuç giyiyorlardı. Türklerin
ayakkabı çeşitleri arasında potin, çizme, mest ve terlik vardı.
Sarık en önemli başörtüsüydü. Kenarsız kadife başlığın etrafına bir tülbent sarılarak
kullanılırdı. Tülbendi sarış biçimi, kişilerin mevkilerini gösterirdi. Bu durum mezar taşlarına
bile yansımıştı. Bunu İstanbul’da Osmanlılardan kalma mezarlıkların mezar taşlarında hâlâ
görmek mümkündür. Farklı sarık biçimlerinin selimi, kallâvi, perişâni gibi özel adları vardı.
Gayri müslimler ise sarık değil, külah veya takke giyerlerdi.
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Resim 11: Çelebi Mehmet dönemini anlatan bir minyatürden, kadın ve kız çocuğunun
kıyafetlerini gösteren kesit. Hünernâme.
Osmanlı ülkesinde değişik din ve soylara mensup bütün kadınlar, her ülkenin ve her
dönemin kadınları gibi süslenmeyi ve en iyi şekilde giyinmeyi seviyorlardı. Ancak sokakta
gezerken bu şık elbiseleri ve kemer ve topuz ile elmas, lâl, inci gibi kıymetli şeylerle süslü
gerdanlık ve bileziklerden oluşan süsleri feracelerinin altında kalıyor, bunları ancak
kendilerinin veya ahbaplarının evlerinde sergileyebiliyorlardı.
Anadolu Selçuklu döneminde Hıristiyan ve Yahudiler kıyafetlerine yaptıkları ilâvelerle
belli olurlardı. İbn Battûta Hıristiyanların başlarına mavi, Yahudilerin sarı mendil takmakla ve
saçlarının kısa oluşuyla, yine Yahudilerin omuzlarına kırmızı bir kumaş parçası koymalarıyla
tanındıklarını yazmaktadır. Osmanlı döneminde de XVI. yüzyılın ortalarından başlayarak
Tanzimat’a kadar her devirde gayri müslimlerin kıyafetleriyle ilgili olarak pek çok ferman
çıkarılmış, kıyafetlerin rengi, cinsi ve kalitesi üzerinde kısıtlamalar getirilmiştir. Nitekim
Rebîülevvel 976 (Ağustos 1568) tarihli İstanbul kadısına gönderilen bir fermanda şu hususlara
dikkat edilmesi isteniyordu:
Yahudi ve hıristiyan feracelerinin “sürmaî karaca çuha” olup içine boğası kumaşından
içlik giymeleri, kuşaklarının pamuklu-ipekli karışımı olması, tülbentlerinin sade bir şekilde
takılması, ayakkabılarının siyah ve yassı yüzlü ve içi astarsız olması, kadınların ferace
giymemeleri, eskisi gibi “fahir ve Bursa kutnusu”ndan fistan, ayakkabı olarak da kundra ve
Şirvânî giymeleri, müslüman kadınlara benzer kıyafet giymemeleri gerektiği belirtilmişti.
Ermeniler de Yahudilerin giydiği gibi giyinecekler, ancak başlarına alaca kuşak saracaklardı.
Ermeni kadınları ferace giymeyip fahir ve terlik, içlerine ise siyah ve sürmaî Bursa kutnusu,
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ayaklarına maî çakşır ve meşin iç edik ve Şirvânî başmak giyeceklerdi. Gerek bu fermanda
gerekse bundan önceki yahut sonrakilerde temel alınan konu gayri müslim kıyafetlerinin
Müslüman kıyafetlerine benzememesiydi. Bir fermanda da Yahudilerin kırmızı, hıristiyanların
siyah şapka giyip her iki zümrenin de tülbent sarınmaması, bu konunun bezzâzistanda ve diğer
halkın toplandığı yerlerde yüksek sesle duyurulması, uygulamadan İstanbul Kadısı ve Yeniçeri
Ağası’nın sorumlu olduğu belirtilmekteydi. Gayri müslim tebaaya böylesine ayrıntılı ve
sistemli kıyafet uygulaması getirilmesi araştırmacılar arasında tartışma konusu edilmiştir. Bazı
araştırmacılar bunu onların çoğunluk içerisinde küçük düşürülüp eritilmesinin, böylece onları
Müslüman olmaya zorlamanın bir yolu olarak izah ederken bazıları, kimliklerinin korunmasının
ve böylece toplum içinde kendilerine tanınmış haklar çerçevesinde davranılmasının teminat
altına alınması şeklinde yorumlamaktadır. Geçici olarak Osmanlı ülkesine gelen yabancı tüccar,
diplomat ve din görevlilerinin ise giyim tarzlarına karışılmamakta, bazı durumlarda onlara
Müslüman kıyafeti giyme izni dahi verilmekteydi.

Resim 12: Rum gelini. Fenerci Mehmet Albümü.
II. Mahmud döneminin Türk kıyafet tarihinde önemli bir yeri vardır. Önce askerî
kıyafetlerde, ardından sivil memur kıyafetlerinde geleneksel tarz terk edilerek Avrupa tarzı
benimsenmiştir. Kavuk yerine fes, cübbe yerine setre, şalvar veya çakşır yerine pantolon giyilmesi şartı getirilmiş, daha sonra Abdülmecid ve sonraki padişahlar zamanında bu Avrupai
giyim şekli giderek yaygınlaşmıştır.
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Edmondo de Amicis 1874’teki gözlemlerinde, kıyafet konusunda İstanbul’da eskiyi
muhafazayı isteyenlerle yenilik taraftarı olanların mücadelelerinin açıkça görüldüğünü,
gelenekçi Türk’ün sarık, kaftan ve sarı papuç, Tanzimatçı Türk’ün setre veya İstanbulin ile
pantalon giydiğini, diğer âdetlerde görülen değişmeyle birlikte bu iki grubun arasında bir
uçurum oluştuğunu belirtir. Osmanlı kıyafet tarihinde gerek şekil gerekse kimlik olarak en
çarpıcı özellikler başa giyilen külah, kavuk ve feslerde görülür.

3.3. Osmanlı Devletinde Gündelik Hayattaki Değişimler
XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devlet idaresinde ve uygulamalarında yapılan
gelişme ve değişmeler şüphesiz Osmanlı toplumuna da yansıyacaktır. Özellikle Avrupa
ülkelerinde ikamet elçiliklerinin kurulması ve bu ülkelerle münasebetlerin sıklaşması, yeni bir
diplomat neslin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Görevleri gereği, Batı ülkelerinin devlet
yapılarını ve milletler arası vaziyeti tanımaya çalışmış olan bu grup, kul sistemi içinde ve
medresede yetişmedikleri için eski Osmanlı yöneticilerinden farklıdır. Tercüme Odası’nda veya
yurt dışındaki diplomatik misyonları sırasında, devlet yönetimi ve siyaset alanında kendi
kendilerini yetiştirmişlerdir. Devlet bürolarında edinilmiş pratik tecrübeye de sahip olan bu insanların aldığı eğitimin mahiyeti seküler ve uygulamaya yönelikti. Maliye ve diplomasi
alanında belli konularda ihtisas yapmış olan ve yüzyıl içinde yönetimde nüfuzları artan bu
bürokratlar, özellikle idarede köklü reformlar yapmayı düşünüyorlardı. Bunların önde gelenleri
Büyük Reşid Paşa ile Fuat, Âli ve Midhat Paşalardı. Bunlar Tanzimat devri (1839-1876)
politikasına damgalarını vurmuş şahsiyetlerdi.
Tanzimat bürokratlarından çoğunun, İstanbul’daki yabancı elçiliklerden biri ile ilişkisi
vardı. Bu ilişki onları daha etkili kılmakla birlikte, yabancıların Osmanlı Devleti’nin iç işlerine
karışmasına da yol açıyordu. Zengin ailelerden geldikleri halde, kendilerini sosyo-ekonomik
menşelerinden bağımsız bir grup olarak gören, bununla birlikte devlet yönetiminde yetenekli
olduklarına inanan bu yeni nesil bürokratlar, padişahın yetkilerini de yavaş yavaş ele geçirmeye
başlamışlar, dışarıdan aralarına katılımı kısıtlamak suretiyle de kapalı bir grup haline
gelmişlerdir.
İslâmî normlara karşı kısmen kayıtsız olan bu gruba göre siyaset akıl yoluyla
geliştirilmeliydi. Ancak böyle bir politika kamu yararına olabilir ve genel iradeyi temsil
edebilirdi. Bu iradenin hâkim kılınabilmesi de otoriter bir devlet idaresi kurulmasına ve Batı
medeniyetinden alınacak seküler düşüncenin kanunla kurumlaştırılmasına bağlıydı. Bu anlayış
ve düşünce Tanzimat’ın doğmasına yol açmıştır. 1839 Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu’nda, bu
inkılâpçı düşünceler muhafazakârların tepkisini çekmemek için ustaca gizlenmişti. Bu belgede,
toplumun refahı ve iktidarın yeniden tesisi için bir dizi kanunlar çıkarılabileceği belirtiliyor,
padişah da bu konuda yeminle tasdik ettiği taahhütlerde bulunuyordu. Fermanda yer alan
Müslüman ve Müslüman olmayan bütün tebaanın statü açısından eşitliği ilkesi, toplum yapısını
değiştirecek önemli bir ilkeydi. Nitekim mahallî idarelerle ilgili konuları görüşmek ve karara
bağlamakla görevli vilâyet idare meclisleri, müslim ve gayri müslimlerin nüfus oranlarına göre
teşkil edilmeye başlanmıştı.
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Gülhane Hatt-ı Hümâyûn’u, devlet-toplum ilişkilerine yeni bir düzenleme getiriyordu.
Bu ilkelere göre, hükümdarın ve hükümetin keyfî ve takdirî icraatına son veriliyor; halkın tabii
hakları ve devlete karşı vazifeleri tespit ediliyor; Meclis-i Ahkâm-ı Adliyye kanun tasarılarını
hazırlamak ve devlet sarfiyatını kontrol ile görevlendiriliyordu. Padişah, devlet erkânı ve bütün
memurlar, halk huzurunda Hatt-ı Hümâyûn esaslarına riayet edeceklerine dair yemin
etmişlerdi. 1856 Islahat Fermanı bu prensipleri genişleterek açıklığa kavuşturdu, özellikle
uygulamaya yönelik somut reformları sıraladı. Gülhane Hattı’nda olduğu gibi Islahat
Fermanı’nda da bütün yurttaşların din ve ırk ayırımı gözetilmeksizin kaynaştırılması ve devletin
geleceği ile ilgili bir Osmanlı toplumu yaratılması hedeflenmişti.
Bu düzenlemelerden sonra açılan yeni okullarda yeni anlayışa sahip insanlar yetişti.
Bunun yanında Osmanlı geleneği ve eski eğitim kurumları da devam ediyordu. Bu sebeple,
Osmanlı Devleti yıkılıncaya kadar, toplumun geleneği, Osmanlıcı, Türkçü, İslamcı ve Batıcı
görüş açıları içinde tartışıldı durdu
XIX. yüzyıl da şehirlerin yapısında da değişmeler gözlenmektedir. Ulaşımın buharlı
gemiler ve demir yolları ile yapılmaya başlanması, istasyon, rıhtım, depo ve otellerin inşasına,
topluma açık posta sistemi, yeni postahane binalarının yapımına yol açmış, bu binalar
kervansaray ve hanların yerini almaya başlamıştır. Yabancı sermaye, şehirlerin belli yerlerinde
bankaların ve çevrelerinde de iş hanlarının inşa edilmesine yol açmış, bedestenler gerilemiştir.
Şehirlerdeki yönetim işleri askerî sınıfın konaklarından, yeni oluşan bürokrasi için
yapılmış devlet dairelerine aktarıldığı için buralar şehrin çekim merkezleri haline gelmiştir.
Ayrıca büyük şehirlerde Batılaşmanın sonucu olarak, lüks eşya satan dükkânlar, tiyatro binaları,
eğlence yerleri ortaya çıkmıştır.
Şüphesiz bütün bu gelişmeler, klasik Osmanlı şehrinin sosyal yapısını değiştirmiştir.
Ayrı mahallelerde oturan “milletler”in birbirine karışmasına, hatta ayrı milletlere mensup
kişilerin karışımından yeni zengin ve kozmopolit tabakaların oluşmasına, bunların da şehir
dışında yeni mahalleler kurmalarına yol açtı. Göçmenlerin ve köyden gelenlerin şehir
kenarlarına yerleşmeleri de ayrı bir olguyu oluşturdu.
Osmanlı devlet ve toplum yapısında meydana gelen bu değişmeler, şüphesiz halkın
gündelik hayat tarzlarını da etkilemiştir. Her şeyden önce, nüfus artışı, küçük yerleşme
birimlerinin ekonomik yetersizliği, Tanzimat döneminde iskân kısıtlamalarının kaldırılması,
nihayet savaşlar sonucu meydana gelen nüfus dalgalanmaları, ayrı “milletlere göre
oluşturulmuş olan mahalle kültür bütünlüğünü bozmuş, etnik ve dinî gruplar gündelik hayat
tarzı açısından daha geniş bir etkileşme içine girmişlerdir. Mahallelerin ve şehirlerin kültür
merkezlerini oluşturan ve sosyal hayatı biçimlendiren külliye sistemi çözülerek dağılmış, cami
çok yönlü fonksiyonunu kaybetmiştir. Külliyenin önemli bir unsuru olan medreseler, yeni
mekteplerin açılmasıyla ikinci plana itilmiş, dârüşşifâlar da ayrı sağlık kuruluşlarına dönüşerek
bürokrasinin hizmet alanı içine girmiştir. Âbidevî hususiyetini kaybeden cami mimarisinin
yerini, kışla, adliye ve tren garı binaları almıştır.
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Eskiden külliye çevresinde yer alan ve sosyal katalizör rolü oynayan kahvehanelerde,
fıskiyeli havuz etrafındaki kerevetlere oturularak namaz vakti beklenirken, sohbet edilir ve
Dânişmendnâme türü kahramanlık destanları dinlenirdi. XIX. asırda Batı etkisiyle kerevetlerin
yerini sandalyeler, havuzun yerini de tiyatro temsil edilen sahneler aldı. Duvarlardaki velî
mucizelerini gösteren resimlerin yanına hürriyet kahramanlarının portreleri de asıldı. Kahvehanelerden bir kısmı pastahane ve eğlence yeri haline getirildi. Gündelik hayatta yeni eğlence
türleri de yerini aldı. Tiyatro bunlardan biriydi. Eski mesire gelenekleri de Boğaziçi mehtap
âlemlerine dönüştü. Sefaretlerce düzenlenen balolar, Müslümanların üst tabakaları arasında da,
kadın erkek bildikte eğlenme modasının doğmasına sebep oldu.
XIX. asırda, Osmanlıların an’anevî meslekleri, Batı tesiriyle gelişen zevkleri tatmin
edecek dinamizmi gösteremediği için zaman içinde çökmüştür. Şüphesiz bu çöküşte,
Avrupa’nın mâmül mallarının ithali de en büyük rolü oynamıştır. Öyle ki, fabrikasyon malın
ucuzluğu ve rekabet üstünlüğü bir yana, özellikle İstanbul halkının üst tabakası nazarında
Avrupa menşeli mal kullanılmasının sosyal statü sembolü haline gelmesi, yerli üretimin terk
edilmesini teşvik edici bir unsur olmuştur. Böylece ekonomik hayat tarzı da değişmiştir. Bu
konudaki değişme, ithal mallarının sergilendiği Avrupaî vitrinler önünde dolaşmayı âdet edinen
yeni bir insan tipinin ortaya çıkmasına da yol açmıştır.
Klasik dönem Osmanlı mahallelerinde, özellikle ihtiyaç fazlası kazancın sosyal
hizmetlere tahsisini teşvik eden İslâmî değerler sisteminin etkisi dolayısıyla, zengin ve fakir
aynı hayat standartları içinde yaşarken, XIX. yüzyıldaki zihniyet değişikliği ve iktisadî
farklılaşmalar sonucu, zenginler Boğaziçi gibi ayrı mekânlara yerleşmeye başlamışlardır. Nüfus
artışı yüzünden alt tabaka menfi yönde etkilenmiş, yahudihâne denilen bitişik düzen küçük
kiralık evlerde oturmak zorunda kalmışlardır.
Batı teknolojisi de İstanbul’daki gündelik hayat üzerinde tesirli olmaya başlamıştır.
Meselâ ilk defa 1895’te İstanbul’a gelen ve zâtülhareke denilen otomobil kullanımı üst tabaka
arasında yaygınlaşmıştır. Ulaşım hizmetine giren elektrikli tramvay da hayatın hızlanmasına
vesile olmuştur. Önce telgraf ve II. Meşrutiyet’ten sonra da telefon gündelik hayatın unsurları
arasına girmiştir.
İstanbul’daki bu değişmelere rağmen taşradaki gündelik hayat yine eski mahalle düzeni
ve mistik düşünceden kaynaklanan tevekkül içinde, hareketsizliğini daha uzun yıllar
sürdürecektir.
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Uygulamalar
Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam, Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla,
(Çev. Elif Kılıç, Tarih Vakfı Yurt Yay., İstanbul 2014) okuyunuz.
Kazanım:
1)
Osmanlı Devletinde farklı bölgelerdeki gündelik yaşam ve üst tabaka kültür ve
yaşam tarzlarındaki değişim hakkında bilgi sahibi olunur.
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Uygulama Soruları
1)
Osmanlı Dönemine ait literatürde Osmanlı Kıyafetlerini gösteren eserleri
araştırıp inceleyiniz.Kıyafetler arasındaki farkların sebeplerini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı toplumunda asırlar boyunca insanlar, dinlerinin buyruklarına ve tarihî süreç
içinde oluşan örf, âdet ve geleneklerinden doğan ilkelere göre düşünürler, konuşurlar, hareket
ederler, işlerini yürütür, evlenir, mal mülk edinir, miras bırakırlar ve ölürlerdi. Bu temel
prensiplere rağmen, toplumun değişik kesimleri, bilgi ve görgü seviyelerine ve içinde
bulundukları ortamların değişik şartlarına göre ayrı hayat tarzlarına sahiptiler. Bu sebeple
Osmanlı toplumundaki gündelik hayat, Osmanlı sosyal hayatındaki tabakalaşmaya uygun
olarak saray, şehir, köy ve konar-göçerler çerçevesinde ele alınmıştır. Özellikle Tanzimat’tan
sonra önce bürokraside sonra da başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerdeki gündelik yaşam
tarzının alışkanlıklarında değişim yaşanmıştır
XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devletinde sistemli olarak devletin birbirinden farklı
kesimler için kıyafet düzenlemeleri yaptığı görülmektedir. Seyfiye, ilmiye ve kalemiye, yani
resmî yetkililerin statüleriyle kıyafetleri ve kadın-erkek, müslim-gayri müslim zümrelerin
kıyafetleri ele alınarak yeni düzenlemelere gidilmiştir. Buna göre devletin yönetici grubunun
kıyafetleri statüleri görev ve yetkilerine göre birbirinden farklılık gösterirdi. Toplum hayatı
içinde Müslüman kadın ve erkeklerin de kıyafetleri gayrı müslimlerden ayrılmıştır. Özellikle
gayrı müslimlere ayrıntılı ve sistemli bir kıyafet uygulamasının getirilmesi onların kimliklerinin
korunması ve toplum içinde kendilerine tanınmış haklar çerçevesinde davranılmasını teminat
altına alınması anlamına gelmektedir.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı saray halkının zaman zaman Cuma günleri saray dışındaki bazı yerlere
yaptıkları geziye ne ad verilirdi?
a)

Halvet

b)

Göç

c)

Beylik gezi

d)

Muhtasar halvet

e)

Biniş

2)

Aşağıdakilerden hangisi konar göçerlerin dokudukları ürünlerden değildir?

a)

Kilim

b)

Heybe

c)

Seccade

d)

Seraser

e)

Çul

XIX. yüzyıldaki nüfus artışından şehirlerdeki az gelirliler menfi yönde etkilenmiş,
………. denilen bitişik düzen küçük kiralık evlerde oturmak zorunda kalmışlardır.
3)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Apartman

b)

Kirahane

c)

Konut/site

d)

Han

e)

Yahudihane
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4)
Osmanlı Devletinde tütün yasağını kaldıran ve bir tütün rejisi kuran padişah
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

IV. Mehmed

b)

IV. Murad

c)

İbrahim

d)

III. Ahmed

e)

II. Mahmud

5)
XVI. yüzyılda sayıları 300’ün aşan, sarayın ehl-i hiref cemaatleri arasında yer
alan padişah ve saray halkının elbiselerini diken saray terzilerine ne ad verilirdi?
a)

Şimşîrgerân-ı hâssa

b)

Hayyâtîn-i hâssa

c)

Keçeciyân-ı hassa

d)

Kemhâ-bafân-ı hassa

e)

Kazzâzân-ı hassa

Aşağıdaki sorulara Doğru (D) veya Yanlış (Y) şeklinde cevap veriniz
6)
Geçici olarak Osmanlı ülkesine gelen yabancı tüccar, diplomat ve din
görevlilerinin giyim tarzına karışılmamakta bazı durumlarda Müslüman kıyafeti giymelerine
dahi izin verilmekteydi.
7)
Konar-göçerler, ordu sefere çıktığı zaman at, katır ve ve develeriyle orduya ait
malzemenin taşınmasına yardımcı oluyorlardı.
8)
Osmanlıda zamanla bütün şehirlere yayılan ve moda olarak sık sık gidiler sohbet
yerleri haline gelen ilk kahvehane Edirne’de açılmıştır.
9)
Tarikat ve tasavvuf erbâbının hırkaları, cübbeleri, gömlekleri, çakşırları ve
özellikle başlarına giydikleri kavuk ve külâhlarının şekil, renk zenginliği ve çeşitliliği onların
hangi tarikata mensup olduğunu gösterir.
10)
Sarayda nevruz kutlamaları, kandiller, surre alayı gibi dinî nitelikli olan ve çok
hareketli geçen törenlere sadece erkekler katılırdı.

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)e, 4)a, 5)b, 6) D, 7) D, 8) Y, 9) D, 10) Y.
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4. SOSYAL HAYATIN TEŞEKKÜLÜNDE ÖNEMLİ BİR KURUM:
VAKIF MÜESSESESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Vakfın Anlamı ve Amacı
4.2. Şehirleşme ve Sosyal Hayatın Devamında Külliyeler/İmâret Siteleri
4.3. Vakıfların Sosyo-Kültürel Bütünleşme, İstihdam Alanları ve Devlet Politikası
Yönlerinden Önemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Devletinde külliyeler kaç kısımdan meydana gelirdi? Açıklayınız.

2)

Osmanlı vakıflarının Sosyal hayata tesirleri nelerdir?

3)

Dsmanlı devlet politikası açısından vakfın ehemmiyetini belirtiniz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Vakfın Anlamı ve Amacı

Osmanlı vakıflarının
mahiyeti ve amaçları
hakkında bilgi sahibi olmak

Kronolojik Düşünme

Osmanlı imaret
siteleri/külliyelerin kaç
kısımdan meydana geldiği,
yapıları ve Osmanlı
şehirciliğinin gelişmesi ve
sosyal hayatın hareketliliği
noktasındaki önemleri
kavranılacak.

Bilgi Sahibi Olma ve Görüş
Geliştirme

Osmanlı sosyal hayatında
istihdam alanı yaratma,
sosyo- kültürel bütünleşme
yönlerinden vakıfların önemi
incelenecektir. Devletin
politikasında vakıfların yeri
anlaşılacaktır.

Bilgi Sahibi Olma ve Görüş
Geliştirme

Şehirleşme ve Sosyal
Hayatın Devamında İmaret
Siteleri

Vakıfların Sosyo-kültürel
Bütünleşme, İstihdam
Alanları ve Devlet Politikası
Yönlerinden Önemi

Sebep-sonuç İlişkisi Kurma

Kronolojik Düşünme
Anlatım

Kronolojik Düşünme
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Osmanlı vakıfları



Cami



Medrese



Kervansaray



İmaret



İmaret sitesi



Külliye



Darüşşifa



Kütüphane



Vakf-ı asl



Hayrât
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Giriş
Osmanlı vakıfları, Osmanlı tarihinin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir
rol oynayan dinî, hukukî ve sosyal bir kurumdur. Böyle bir kurumun önce anlamı ve amacı
üzerinde durulacaktır. Ardından küliyeler bahsine geçilecek bir külliyeyi meydana getiren üç
kısım ayrı ayrı incelenecektir. Külliyelerin Osmanlı şehirlerinin gelişmesi ve sosyal hayatın
devamında ayrı mühim bir yeri vardır. Sosyo-kültürel hayatın bütünleşmesinde, şehir hayatında
istihdam alanları yaratmada ve bu sayede sosyal hareketlilik ve üretim, sanayi ve ticaretin
gelişmesinde sayısız katkılarının bulunması vakıfların önemini daha da arttırmaktadır.
Dolayısıyla dersimizin son kısmında bu konuların detayları üzerinde durulacaktır.
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4.1. Vakfın Anlamı ve Amacı
Osmanlı vakıfları, Osmanlı tarihinin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir
rol oynayan dinî, hukukî ve sosyal bir kurumdur. Bir kişi mülkiyetine sahip olduğu menkul ve
gayrimenkul mallardan bir kısmını veya onların tamamını, Allah’ın rızâsını kazanma niyetiyle,
halkın her hangi bir ihtiyacını gidermek üzere dînî, hayrî ve sosyal bir gayeye sonsuza kadar
tahsis ederse, malını vakfetmiş, yani bir vakıf müessesesi kurmuş olur. Kısaca vakfı, ben ve
öteki arasındaki etkileşim ve dayanışma ruhunu somutlaştıran bir kurum olarak değerlendirmek
mümkündür. Bu davranışın arkasında her hangi bir mecburiyet veya zorlama yoktur. Buna
karşılık insanlığa karşı ferdî sorumluluk hissi, vicdanî bir hizmet duygusu, diğer bir ifadeyle
iyilik, şefkat, yardımlaşma, dayanışma, öteki’ni yani başka bir insanı veya başka bir canlıyı
maddî ve manevî açıdan huzura kavuşturma yolunda haz duyma gibi değerleri kendisine ilke
edinmiş kişinin hür iradesi yatmaktadır.
Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Karahanlılardan Osmanlılara İslâmî dönem
Türk dünyasında, binlerce kişi kendi paralarıyla, hiç bir şahsî menfaat beklemeksizin halka
hizmet alanlarında binlerce müessese kurmuştur. Bu müesseselerin sürekli bir şekilde
işleyebilmesi gayesiyle, kendi mülkleri olan tarım işletmelerinden, meskenlerden, iktisadî
kuruluşlardan bir kısmını veya birikmiş paralarının bir bölümünü gelir kaynağı olarak bu
müesseselere tahsis etmişlerdir.
Sancak denilen üç yüz idarî biriminden her birisinde yaklaşık bine yakın vakıf bulunan
Osmanlı Devletinde vakıfların genel bütçesinin devlet bütçesinin üçte birine ulaştığını, yapılan
araştırmalar ortaya koymaktadır. Bu tespit yukarıda belirtilen kıymet hükümlerini benimseyen
kişilerin, hiçbir zorlama karşısında kalmaksızın kendi istekleriyle, kendi öz mallarından, devlet
bütçesinin üçte biri kadar bir geliri kamu hizmetlerine aktarabildiklerini göstermektedir.
Vakfın hayrât ve akarat olmak üzere iki önemli unsuru vardır. İlki doğrudan hizmet
sunan vakıf binâ ve kuruluşlardır. Bunlara hayrât veya müessesât-ı hayriye adı verilir.
Mâbedler, medreseler, mektepler, imâretler, zâviyeler, kütüphaneler, misafirhaneler, köprüler,
hastaneler, kervansaraylar, çeşmeler, sebiller, türbe ve mezarlıklar vakfın hayrât kısmını
oluşturur. Bunların umumi masraflarını karşılayarak topluma hizmet sunmalarını sağlamak ve
özellikle oralarda çalışanların ücretlerini ödemek için vakfedilen bina, arazi, çarşı ve hanlar,
nakit para vs. gibi menkul veya gayrimenkul gelir kaynaklarının teşkil ettiği vakıflara ise akârât
adı verilir. Osmanlılar bu ikinci grup vakıflara asl-ı vakf demiştir. Zira bu ikinci grup
olmaksızın hayrâtın istenilen faaliyetleri sürdürmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bu iki cins
vakıf birbirini tamamlamaktadır.
Vakfın bu iki unsurunu tasvir eden ve gelir kaynaklarının nasıl işletileceğine ve
hedeflenen hizmetlerin nasıl gerçekleştirileceğine dâir ilkelerin belirlendiği belgelere ise
vakfiye adı verilirdi. Vakıflar kurulduğunda oluşturulan resmî ve hukukî belge niteliğindeki
vakfiyeler muhakkak bir veya daha fazla kazasker ve kadılar tarafından tasdik edilirdi. Bu
belgelerde önce vakfı kuran vâkıfın tanımı, ardından vakfedilen menkul ve gayr-ı menkullerin
hepsinin açık bir şekilde tarifi yapılmaktaydı. Vakfiyede bundan sonra vakfın şartları belirtilir
ve vakıf gelirlerinin ne şekilde sarf edileceği ayrı ayrı açıklanırdı. Vakfiyelerin sonunda vakfı
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herhangi bir şekilde kötü niyetle kullanacaklar veya vakfın şartlarını bozacaklar için lânete
kadar varan çok ağır beddualar yer alırdı. Görüldüğü üzere vakfiyelerde vakıf kurucularının
insan ve dünya anlayışlarının ve vakıf kurma gerekçelerinin açıklanmasına yarayacak son
derece zengin veriler bulunmaktadır.
Kurulan vakıfların gelirleri vâkıf tarafından nitelikleri belirlenen vakıf nazırları ve
mütevellileri tarafından idare edilirdi. Suiistimalleri önlemek amacıyla vakfın idarî işlerinde
kullanılan mührün kimi zaman iki veya dört parçalı olarak kazdırıldığı görülmektedir. Bu
mühürlerin parçaları ayrı ayrı şahıslarda bulunmakta ve ikisi bir araya getirilip basılmadan
gerekli işlem yapılamamaktadır.
Vakıf müessesesi sayesinde, Türk dünyasının her yöresinde, binlerce şahsiyet kendi öz
mallarını cemiyetin diğer fertleri yararına hizmet sunacak hayrât kurmak suretiyle şefkat
prensibini müşahhaslaştırmışlardır. Meşru yollarla, çalışarak mülk edinmiş, fakat ihtiyaçlarından fazlasını amme hizmetlerine aktararak sosyal adaleti gerçekleştirmişlerdir. Böylece,
kardeşlik ve dayanışma prensipleri uygulama alanına girebilmiştir. Üstelik dil, din ve ırk
ayırımı gözetmeksizin herkese hizmet sunan vakıf müessesesi, bu sayede hoşgörünün de
simgesi olabilmiştir.

4.2. Şehirleşme ve Sosyal Hayatın Devamında Külliyeler/İmâret
Siteleri
Osmanlı şehirlerinin tamamı aynı biçimde, hayrât ruhu ile kurulmuş ve geliştirilmiştir.
Bu dönemde, hayrât, Tanrı ve insan sevgisinden kaynaklanan, insanı dayanışma ruhu içinde iki
dünya saadetine kavuşturan her türlü davranış ve eser olarak algılanmış ve uygulanmıştı. Bu
eserlerin en gelişmiş biçimini ise hayrât hizmetlerinin tamamını bünyesinde bütünleştiren ve
klasik Osmanlı döneminde zirvesine ulaşan imaret siteleri veya diğer adıyla külliyeler teşkil
etmekteydi.
Klasik Osmanlı dönemi Türk toplumunun sosyal psikolojisi tahlil edildiğinde, bu
toplumu oluşturan insanların Külliye’yi, iman, düşünce ve eylem dengesi üzerine kurulmuş bir
kültür ürünü olarak algıladıkları görülür. Zira onlara göre, her şeyin temeli, ferdin şahsî
sorumluluğuna ve hür iradesine dayanıyordu. Her insan bütün insanlığın meselelerini kendi
meselesi gibi hissetmeli, bunun için gücü nispetinde çalışıp üretmeli ve kendi ihtiyacından
fazlasını kendi hür iradesiyle diğer insanların ihtiyaçlarını gidermek, sıkıntılarını çözmek için
harcamalıydı. Bunun en iyi yolu da Müslüman Türk şehrinin hücresini oluşturan bir imaret
sitesi /külliye inşâ etmekti. Öyleyse, klasik Osmanlı dönemi Türk şehrini, dolayısıyla Türk
kültürünü çözümlemek ve anlamak, şehrin dokusunun hücresini oluşturan ve vakıf sistemine
dayanan imaret sitesi /külliyyenin çözümlenmesine ve anlaşılmasına bağlıdır.
Osmanlılar fethettikleri yerleri, hayrât düşüncesi ve uygulamasıyla, imar ve ihya ederek
imaret sitelerini oluşturmalarıyla Osmanlı toplumunun sosyo-kültürel açıdan bütünleşmesinin
sağlandığı bir huzur şehrine dönüştürmüşlerdir. Bunun en güzel örneğini İstanbul şehrinde takip
etmek mümkünüdür.
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Fetihten sonra kurmaylarıyla görüşen Fatih Sultan Mehmed, İstanbul’un îmâr
edilmesini; hangi ırk ve dinden olursa olsun şehirden kaçanların geri getirilmesini, hattâ ülkenin
diğer bölgelerinden de buraya nüfus aktarılmasını ve bunlar için bir takım teşvik tedbirleri alınmasını kararlaştırmıştır. İstanbul’da yaşayan ve iskân ettirilen insanların önemli bir takım ihtiyaçlarının bir an önce karşılanabilmesi gayesiyle altyapı çalışmalarına hız verdirmiş ve bu
çerçevede kendi vakfı, diğer bir ifadeyle hayrâtı olan Fatih İmaret Sitesi /Fatih Külliyesi’nin
inşasını başlatmıştır.
Bu sitenin hukukî belgesini teşkil eden vakfiyesinde Fâtih, İstanbul’un imarı ile ilgili
düşüncesini şöyle dile getirir:
“Hüner bir şehir bünyâd itmekdür
Reâyâ kalbin âbâd itmekdür.”
Bu beyit, marifet, asıl iş, beceriklilik, bir şehrin temelini atmak, bir şehir kurmak;
böylece de halkın kalbini şenlendirerek hoşnut etmek ve ebedî kılmaktır anlamına gelmektedir.
İlk hücresini oluşturan Fatih Külliyesi ile temeli atılan yeni İstanbul’da bundan böyle imaret
siteleri birbirini takip edecek ve şehir günden güne mükemmelleşecektir.
Kuşkusuz bir bütünü tanımak için, onu oluşturan benzer hücrelerden birini tahlil etmek
her hâlde yerinde bir hareket olur. Öyleyse, Müslüman Türk şehri için öncelikle imaret sitesini
/külliyeyi tanımak gerekir. Sosyal teşkilâtlar bütünlüğü olarak tanımlanabilecek Osmanlı imaret
siteleri üç ana bölümden oluşmaktaydı.
İlk bölüm mâbed ve her seviyede eğitim öğretim kurumu ile sağlık kuruluşlarından,
misafirhanelerden, çeşme, sebil ve şadırvanlardan, bahçeler, türbeler ve mezarlıklardan, imaret
(aşevi) ve benzeri hizmet yapılarından müteşekkildi. Bu birimlerin hepsine birden, yukarıda da
belirttiğimiz gibi, hayrât deniliyordu.
Külliyenin ikinci bölümü, dükkân, han, hamam, çarşı ve bedesten gibi iş yerlerinden
meydana gelmişti. Bu tür ticarethaneler ve imalâthaneler birinci bölümdeki hizmet
kuruluşlarına gelir temin ettikleri için akarât diye adlandırılıyorlardı. İmaret sitesi’nin üçüncü
bölümünü ise öncekilerin dış çevresinde yer alan meskenler teşkil ediyordu.
A. Toynbee, Tarihte Şehirler adlı kitabında “Bütün şehirler, ya da daha doğrusu
makinanın hükmettiği modern devir öncesi bütün şehirler, az çok mukaddes şehirler idi. Bana
öyle geliyor ki din, insan tabiatında yer alan ayırıcı bir unsurdur. Hiç şüphe yoktur ki, XVIII.
yüzyıl sonuna kadar her şehir diğer cepheleriyle birleşen dinî bir cepheye sahipti. Sanayî
devriminden önce, hiçbir yerde, hiçbir şehir, münhasıran siyâsî bir şehir, ya da askerî bir şehir
veya dinî bir şehir olmamıştır. Şehirler birbirlerinden ayrılıyorlardı, çünkü bu faaliyetlerden
birçoğu, bunun için diğerlerini saf dışı bırakmaksızın oraya hükmediyorlardı” demektedir.
Müslüman Türk şehri de bu değerlendirmenin dışında değildi. İmaret Sitesi (Külliye),
özellikle klasik Osmanlı asırlarında, Müslüman Türklerin inancına göre, iman, düşünce ve
eylem dengesi üzerine kurulmuş bir kültür ürünüydü. Bu insanlara göre, her şeyin temeli, ferdin
86

şahsî sorumluluğuna ve hür iradesine dayanıyordu. Her insan bütün insanlığın meselelerini
kendi meselesi gibi hissetmeli, bunun için gücü nispetinde çalışıp üretmeli ve kendi
ihtiyacından fazlasını kendi hür iradesiyle diğer insanların ihtiyaçlarını gidermek, sıkıntılarını
çözmek için harcamalıydı. Müslüman Türk şehrinin hücresini oluşturan bir imaret sitesi/külliye
inşa etmek, böyle bir düşünce ve eylemi gerektiriyordu
İnsanların yaratıcılarıyla diyaloğa girebilmeleri ve îmanları gereği ibâdetlerini
yapabilmeleri için imaret siteleri’nin merkezine cami konulmuştu. İnsanın kendini aşarak
mükemmelleşmesinin yolu buradan geçiyordu. Camiler aynı zamanda manevî etkileşim ve bilgi
iletişim merkezleriydi. Halka açılan konferans salonları fonksiyonunu icra ediyorlardı.
İnsanların davranışlarına yön veren değerler herkese burada öğretiliyordu. Birçok vakfiyede
bazı camilere “isteyen herkese” medreselerde verilen derslerin hemen hemen hepsini okutmak
için müderrisler ve dersiâmlar tayin edildiği görülmektedir. Câmi tedrisatında ve
Müslümanların nazarî ve ameli bilgiler edinmesinde vâizlerin ehemmiyetli bir yeri olup vaaz
ettikleri günlere göre pazartesi vaizi, salı vaizi gibi sıfatlar aldıkları, bunlardan cuma günleri
vaaz edenlerin cuma namazı dolayısıyla daha kalabalık bir cemaata hitap etmeleri bakımından
büyük itibar gördükleri bilinmektedir.
Eğitim alanındaki değer ve bilgilerin ilk kaynağı, şüphesiz vahiy ve sünnetti. Ancak
bunların yorumlanarak güncelleştirilmesi, gözlem ve akla dayanıyordu. İşte bu yolla değerlerin
ve bilginin kazanılması ve öğrenilmesi, camiin etrafına yerleştirilmiş sıbyan mektepleri,
medreseler, dârülhadis, dârülkurrâ ve zaviyelerde gerçekleştiriliyordu.
Vakıf gelirlerinin tahsis edildiği önemli sahalardan olan eğitim müesseselerinden
eğitimin başladığı sıbyan mekteplerinde hace-i mekteb çocuklara Kur’an okumayı öğretmekte
ve dinî amellerle ilgili bilgi vermekteydi. Eğitim öğretim parasızdı. Mektebin muallimleri
müşfik olmak, tâlim ve terbiye usûllerini bilmek zorundaydılar. Hace-i mektebin halife-i
mekteb adıyla anılan bir yardımcısı vardı. Vakıf gelirlerinden ücret ve burslar dışında hoca ve
talebelere elbise veriliyor veya bedeli (kisve-beha) kendilerine ödeniyordu. İlkbaharda
eğlenmek ve kederlerini dağıtmak için yapacakları gezinin masrafları (seyr-beha) da
karşılanıyordu.
Medreseler, öğretim elemanı olan müderrisin kıdemine ve bilgi birikimine göre
mertebelendirilmişti. Her aşamada daha üst seviyede dersler okutuluyordu. Bu müesseselerde
sınıf değil ders geçme sistemi vardı. Müderrisler taşradaki medreselerde tecrübe kazandıktan
ve olgunlaştıktan sonra İstanbul medreselerinde görev alabiliyorlardı. Zaten hepsinin,
vakfiyelere göre, faziletli, ilim ve irfanla ma’ruf, aklî fenlerde ve naklî ilimlerde seçkin, aslî ve
fer’î ilimlerde akranlarından üstün ve sevimli olmaları gerekiyordu.
Zâviyelerdeki eğitim öğretim ise tasavvuf ağırlıklı idi. Her zaviyenin başında bir şeyh
bulunuyor ve müridlerin terbiyesiyle meşgul oluyorlardı. Ayrıca zaviyelere yakın camilerde
cuma günleri vaaz etmek de onların vazifeleri arasındaydı. Vakfiyelerde zaviyelere tâyin edilecek şeyhlerin sâlih, muttaki, açık kalpli, temiz, mütedeyyin, az şeye kanaat eden, Rabbin takdir
ve taksimine razı olan, yüksek seciyeli, herkes hakkında iyilik düşünen, herkesi doğru yola
götüren, ilim ve ameli nefsinde mezcetmiş, nasihat ve irşâd kabiliyetine sahip kişiler olması
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isteniyordu. Zâviyelerdeki şeyh ve müridler, bir yandan duâ, ibâdet, zikir ve raks gibi son derece
disiplinli dinî ve kültürel faaliyetleri sürdürmüşlerdir. Diğer yandansa, sosyal yardımlaşmayı
ve insanlara hizmeti zevk edinmiş kişiler olarak, gelen gideni ağırlamışlar ve bizzat kendileri
örnek olmak şartıyla, temas kurdukları kişilerin ruhî eğitimleriyle de meşgul olarak, onları irfan
sahibi olgun insan (insan-ı kâmil) olarak yetiştirmeye çalışmışlardır.
Vakfiyelerin incelenmesinden vâkıfların kurdukları câmi, medrese ve zâviyelerde
zengin kütüphanelerin de bulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlardan medrese kütüphanelerinde
daha çok Kur’an, tefsir, hâdis, fıkıh ve ahlâkla ilgili eserler yer almıştır. Zaviye
kütüphanelerinde ise tasavvufî kitapların bol miktarda bulunduğu görülmektedir. Kurdukları
umumî kütüphaneler için vâkıfların tayin ettikleri hizmetliler arasında hafız-ı kütüpler
(kütüphaneciler), bazen kâtipler, cildciler, müzehhibler, kütüphaneye devam eden talebeye ders
vermeleri araştırdıkları mevzûlarda yardımcı olmaları için dersiâm, ders halifesi, şeyhü’l-kurra,
hattat, v.s. ile hademeler sayılabilir. Bu kütüphaneler dışarı kitap vermemekle beraber,
bazılarında, okuyucudan kuvvetli bir rehin alınarak, azâmî altı aya kadar eve kitap verilmesine
müsaade edildiği vakfiyelerinde belirtilmektedir. Böylece vakıf kurumunun mektep, medrese,
câmi, tekke ve kütüphaneler yoluyla tâlim-terbiye ve san’atın gelişmesine hizmet ettiği açıkça
ortaya çıkmaktadır.
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Resim 13: Ragıp Paşa Kütüphanesi’nde okuyucular. Tableau général de l’Empire Ottoman.
Külliye hayrâtının diğer bir unsuru olan imaretler (aşevleri) genellikle mutfak,
yemekhane, kiler, anbar, ahır, tuvalet ve odunluk ile misafirlerin yatacakları tabhâne
odalarından müteşekkildi. Şüphesiz bu imaretler gerekli eşya ile donatılmış olup, mevsimine
göre lüzum eden erzak da satın alınıyordu. İmaretlerin fonksiyonu, içinde bulunduğu külliyenin
personeline, yörenin fakirlerine ve ister zengin ister fakir olsun bütün misafirlere yemek
vermekti. Ayrıca misafirler imaretin tabhâne odalarında konaklayabilmekteydiler. İmaret
yöneticilerine de şeyh deniliyordu. Vakfiyelere göre imaret şeyhlerinin “güler yüzlü ve hoş
huylu, doğru, dindar, halîm, mütevâzî, kanaatkâr, yumuşak sözlü, uysal, kalp kırmaktan
çekinen, asabî değil geniş kalpli” olması gerekiyordu. İstanbul külliyelerine bağlı imaretlerden
her birinde günde ortalama 500-1000 kişi karşılıksız yemek yiyordu. M. D’Ohsson, bunların
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sırf İstanbul’da toplam sayılarının XVIII. yüzyılda otuz binden daha fazla olduğunu
belirtmektedir.
Külliyelerin şimdiye kadar anlatılan birimleri, sağlıklı insanların, ruhî, zihnî, fikrî ve
bedenî ihtiyaçlarını karşılamak, onları her bakımdan mutlu kılmak için tesis edilmişlerdi.
Sağlıklı insanların bu derece düşünüldüğü bir kurum ve anlayışta, hastaları unutmak elbette
mümkün değildi.
İşte onlar için de dârüşşifâlar, yani şifâ evleri inşa edilmişti. Darüşşifâ’nın geniş
hizmetli kadrosu içinde tabiplerin seçimine ayrı bir önem veriliyordu. Vakfiyelerdeki tasvirlere
göre, onların, tıp ilminde yetkili, teşrihte (açma, otopsi, anatomi) maharetli, kendisine saygı
duyulan, bilgilerini tecrübe ve ameliyat ile sağlamlaştırmış, san’atının kaidelerini tecrübe
süzgecinden geçirmiş olmaları gerekiyordu. Tababet ve hikmetin bütün inceliklerine vakıf,
psikolojik durumları çok iyi anlayan, ilaç verirken tatlılıkla ve yumuşaklıkla hareket eden, ilaç
îmâlinde tecrübeli, hangi ilacın hangi hastalığa iyi geleceğini hem nazarî hem de uygulama
açısından iyi bilmeleri lazımdı. Acizlik ve tembelliği kendilerine reva görmeyen, hastaların
tedavisinde en güzel tedbirleri alan, hastalara yumuşak davranıp, onlara yakını gibi nezaket
gösteren, onları sık sık yoklayıp hallerini soran, gerektiği zaman derhal hastasının başına koşan
kişiler olmalıydı. Görüldüğü gibi, XV. ve XVI. yüzyıllar Osmanlı külliyelerindeki tabiplerde
aranan bu hususiyetler, çağımız tıp ve insanlık anlayışından farksızdı. Bazı vakfiyelerde bir
takım ilaçların formülleri verilmekte, bu formüllere göre ilaçlar yapılarak hastaların tedavisinde
kullanılması istenmektedir. Bu belgeler farmakoloji tarihi için büyük önem taşımaktadır.
Külliyenin daha inşaatı başlamadan önce inşaat alanına su getirmek üzere su yolları
şebekesi inşa ediliyor, diğer bütün birimlerden önce çeşmeler ve hamam yapılıyordu. Gaye
işçilerin banyo ihtiyaçlarını gidererek rahat çalışmalarını temin etmekti. Külliyenin esas
bölümlerinin inşâsından sonra ise vakıf kurucusunun türbesinin yapımı, diğer insanların ebedî
istirahatgâhları için mezarlık ve bahçeler tesisiyle çevre düzenlemesi tamamlanıyor ve böylece
külliyenin tabiatla uyumu sağlanıyordu.
Elbette bunlarla iş bitmiyordu. Çok fonksiyonlu bu kompleksin sağlıklı ve ebedî olarak
işletilebilmesi sürekli gelir kaynaklarına sahip olmasına bağlıydı. Çünkü buralarda yüzlerce
insan görev yapıyordu. Meselâ, XVI. yüzyılda Mimar Koca Sinan’ın muhtelif vakıf kurucuları
adına inşa ettiği on dört imaret sitesinde (külliye) toplam 2.529 kişinin çalıştığı bilinmektedir.
İşte bu sitelerin bakım ve onarımını yapmak, personelin ücretini ödemek için, bu hizmet
kuruluşlarına sürekli gelir temini gayesiyle, külliye sahipleri, ayrıca muhtelif iş yerleri de
yaptırtmışlardı.
Şehrin fizikî yapısının ve ekonomisinin gelişmesine önemli katkı sağlayan bu
yapılaşmaya Fatih külliyesinden örnek verilebilir: Fatih külliyesinin akarı olarak, İstanbul ve
Galata semtlerinde, 4.250 dükkân, 3 iş hanı, 4 hamam, 7 burgaz (köşk), 9 bahçe ve çevresiyle
birlikte bir bütün oluşturan bezzazistan (bedesten, esnaf çarşısı) ve nihayet 1.130 ev
yaptırılmıştı. Burada söz konusu evler de diğer binalar gibi vakfın kiralama yoluyla işletilen
mal varlığını oluşturuyordu. Bunların yanında veya çevresinde yer alan mülk meskenlerle
külliye etrafında oluşan mahalle, semt veya site tamamlanmış oluyordu.
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Böylece bir Osmanlı imaret sitesinin, hayrât, akârât ve meskenlerden den oluşan üç
bölümü sosyal yaşantıya sürekli olarak yön veren bütün cepheleriyle açıklanmıştır. Birinin
bittiği yerde diğer imaret sitelerinin (külliyelerin) birimlerinin başlaması ise büyük bir Osmanlı
şehrinin dokusunu oluşturmuştur. Mesela Fatih külliyesinin bitiminde Süleymaniye Külliyesi
veya Çorlulu Ali Paşa Külliyesi vs. gibi örneklemelerle İstanbul buna en güzel örnektir.
İlginç olan Osmanlı şehirlerinde külliyelerin bittiği yerde diğeri başlarken şehir
dokusunu bozmayan bir ahenk ve uyumun da gözetilmesidir. XVI. yüzyıl Osmanlı mîmârîsine
damgasını vuran Mimar Sinan’ın yapılarında yakın ve uzak çevre ilişkilerini inceleyen bir
araştırmada bu duruma şöyle bir yorum getirilmektedir. Bu ilişkilerin “çevre-uyum” şeklinde
ortaya çıktığı, bu uyum içinde, dünya mimarîsinde çok az rastlanan “gelecekteki çevrenin
ölçüsünü tesbit etmek, gelecekle diyalog kurmak, kentin ilerideki siluetini ve karakterini
belirlemek” gibi bir olguyla karşılaşıldığı vurgulanmaktadır. Bunun pratik işlevin çok ötesinde
“mîmârî düşünce’nin bir ürünü olduğu, kendinden önceki Osmanlı yapılarında da rastlanan bu
ilişkiyi, Sinan’ın her büyük usta gibi kendinden önceki birikimi özümseyip, yeniden yoğurup
norm olma özelliğine eriştirdiği” belirtilmektedir.
Osmanlı şehrinde yapılar, “özellikle piramit camiler, bittikleri noktadan öteye bir
süreklilik gösterirler. Çevre başka bir yapılar topluluğu değil, yapının bir devamı gibidir. En
büyük sultan camilerinde dahi, oluşmuş çevreyi kollayan, kendinden sonra oluşacak çevreye
yol gösteren bir tutum vardır”. “Yakın çevreyle plan düzlemindeki bu alçak gönüllü uzlaşma,
üçüncü boyutta (özellikle piramit camilerde) kent siluetini oluşturucu, sürekliliğin bilincinde,
kendisinin bir devamı olacak yapılaşmanın ölçeğini, hattâ ritmini belirleyen bir niteliğe
bürünür.”
Meselâ, “Süleymaniye, İstanbul silueti içinde tek bir yapı olarak değil çok geniş bir
çevreyle birlikte bir bütün olarak etki yapmaktadır. Ana kubbeden başlayarak yan kubbelere,
revaklara kadar uyum içinde inen, yakın yapılara atlayıp uzak çevreye kadar yayılan, sonra
tekrar aynı uyum içinde başka bir anıtın ana kubbesine doğru yükselen bir dalgalanmanın
parçası olmuştur”. “...Sinan’ın Süleymaniye sırtlarında başlatıp kendinden sonraki ustaların ve
halkın Marmara kıyılarına indirdikleri bu mîmarî, XX. yüzyılın açık eser kavramının özgün bir
örneğidir.”
Yer yer ağaç topluluklarından meydana gelmiş yeşillik yığınları arasından, bir batılının
“şehir taçları” olarak nitelediği külliyelerin taştığı, 1573’te İstanbul’a gelen Du FresneCanaye’ın ifadesiyle “adetâ korular arasında kurulmuş “İstanbul’un bu silueti, Türklerin tabiat,
insan ve Tanrı arasındaki ilişkiler üzerinde yaptıkları yorumun vakıflar yoluyla tecessümünden
ibaretti.
Elbette mükemmel şehir, ideal site için şehrin mimârî açıdan tabiatla uyumu yetmezdi.
Bütün bu yapılaşmanın insanlarla da uyum içinde olması gerekirdi. Araştırmalar klasik Osmanlı
dönemi Türk şehrinde bunun sağlandığını gösteriyor.
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4.3. Vakıfların Sosyo-Kültürel Bütünleşme, İstihdam Alanları ve
Devlet Politikası Yönlerinden Önemi
Yukarıda fizikî açıdan ve içinde çalışan bazı görevliler ve hizmetleri açısından
tipolojisinin çizilmeye çalışıldığı imaret siteleri (külliyeler), binalar ve hizmetler kompleksi,
sosyal teşkilâtlar bütünlüğü olarak nitelendirebileceğimiz Osmanlı külliyeleri, sadece ibâdet
yeri, öğretim merkezi veya fakir mutfağı değildi. Çevrelerinde başka toplantı yerlerinin
gelişmesine önayak oldukları için sosyal katalizör rolü de oynuyorlar, sosyal ve kültürel
bütünleşmeyi teşvik ediyorlardı.
Medresenin hoca ve talebeleri, yemek saatlerinde imarette, külliyenin diğer görevlileri,
çevrenin fakirleri ve başka yerlerden oraya gelen yolcularla; yukarıda zikredilenlerden başka
şehir halkının mühim bir kesimiyle de günde beş vakit camide bir arada ve içice bulunmaktaydılar. Külliyenin merkezinde yer alan cami ile şehrin diğer cami ve mescidleri, yukarıda da
belirtildiği üzere Osmanlıların üniversitesi durumunda olan medresenin halka açılan kapıları,
konferans salonları idi. Medresede elde edilen ve üretilen bilgiler, medresenin hocaları ve talebeleri tarafından bu salonlar sayesinde halka aktarılabilmekteydi.
Ülkenin çeşitli yörelerinde bulunan diğer camiler de aynı fonksiyonu yerine
getirmekteydiler. Bilindiği gibi, medresede öğretime her sene üç ay ara verilmekte, talebeler
ülkenin muhtelif bölgelerine dağılmakta ve söz konusu camiler vasıtasıyla medresedeki bilgiyi
memleketin en ücra köşelerine kadar yaymaktaydılar. Böylece herkes örgün öğretime gitme
imkânı bulamamasına rağmen, külliyelerde gerçekleştirilen sürekli eğitim-öğretim sayesinde
ülkenin her yanında ortak bir kültür oluşmaktaydı. Bu vakıf külliyeler sayesinde, aynı kültür
değerlerini ve aynı davranış normlarını benimseyen halk, ortak kimliğine kavuşuyor ve böylece
sosyal bütünleşme yaygınlaşıyordu.
Bu sosyo-kültürel yapılanma sadece İstanbul’da değil, oturanlarının iktisadî imkânları
ölçüsünde, Osmanlı ülkesinin bütün şehirlerinde gerçekleştirilmeye çalışılmıştı. Böylece vakıf
külliyeler etrafında gelişip şekillenen şehirler, vakıf köprüler ve yollarla birbirine bağlanmıştı.
Bu yol şebekelerinin her menzilinde yer alan vakıf kervansaraylar, dünyanın şimdiye
kadar gerçekleştirdiği en medenî ve insanî müesseseleri arasında belki de ilk sırayı alabilir.
Bunlardan biri Selçuklu veziri Celâleddin Karatay’ın XIII. yüzyılda Kayseri yakınlarında vakıf
olarak kurduğu ve hâlâ ayakta duran ve muazzam bir sanat âbidesi olan kervansarayıdır.
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Resim 14: XIX yy.ın başlarında Aydın’da bir kervansaray. Osmanlı Uygarlığı.
Anadolu’nun ulaşım şebekesini ve ticâret yollarını canlı bir şekilde ayakta tutan
kervansaraylar zinciri içinde yer alan bu kervansarayda, seyyahların anlattıklarına göre, “yazlık
köşkler ve kışlık mekânlar vardı”. Burada her mevsimde her şeyi bulmak mümkündü.
Kervansarayın aşhanesi yemek takımlarıyla, hastahâne ise yatak takımlarıyla donatılmıştı.
Hastahânede, aranan her ilaç bulunabiliyordu. Hamam her zaman hizmete açıktı. Yolcuların
hayvanlarının barınacağı yerler de mevcuttu.
Kervansaray’da maaşlarını vakıftan alan birçok görevli çalışmaktaydı. Kervansaraya
gelen (müslüman, kâfir, hür ve köle) her yolcuya eşit olarak yemek ikram ediliyordu.
Gerektiğinde yolcuların ayakkabıları tamir ediliyor, ayakkabısı olmayanlara yenisi veriliyordu.
Hayvanların nallanması dâhil her türlü bakımları da bedavaydı. Hasta hayvanların tedavisi için
bir baytar görevlendirilmişti.
Hastalanan yolcular muayene edildikten sonra, kendilerine gerekli ilâçlar veriliyor ve
tedavileri yapılıyordu. Sıhhatine kavuşmaksızın kimse dışarı bırakılmıyordu. Ölüm vâki olursa
yine vakfın imkânlarıyla cenazeler ebediyete uğurlanıyordu.
Karahanlılardan Osmanlılara klasik dönem bütün Türk Dünyası, Celâleddin Karatay
gibi, çok çalışarak çok kazandığı hâlde, dünyanın geçiciliğine inandığı için maddenin ve
servetin esaretine düşmeyen, servetlerini insanlığın sosyo-ekonomik ve kültürel hizmetlerine
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sunarak ebedîleştiren insanların kurmuş oldukları bu tür vakıf müesseseleriyle, hayrât ile
donatılmıştı.
Ulaşım şebekesi üzerinde kervansarayı bulunmayan menzillerde, belli ölçüde aynı
fonksiyonu icra eden zaviye, tekke veya misafirhaneler vardı. 1641-1642 yıllarında, üç
arkadaşıyla birlikte, Mısır’dan İstanbul’a kadar 67 günlük bir yolculuk yapan Samuel ben David
Yemşel, yolları boyunca her gece bir han veya kervansaray bulduklarını, hanı ve kervansarayı
olmayan iki küçük kasabada yolculara tahsis edilmiş misafir odalarında ağırlandıklarını
yazmaktadır.
Sadece insanı değil, her canlıyı koruma altına alan Türk Hayrât ruhu, XV. yüzyıldan
itibaren kuşlar için de köşkler yapmaya başlanmasına vesile olmuştur. “Kuş sarayı” da denilen
bu vakıf “kuş evleri’nin bazıları, minareleri, yüksek kenarlı kubbeleri, hilâl biçimindeki âlemleriyle birer selâtin camiini andırmakta ve olağanüstü işçilikleriyle dikkati çekmektedir. Bu kuş
evlerini büyük bir ilgiyle gözleyen Avusturya Sefiri Busbeck, 1550’lerde şöyle yazmaktadır.
“Türkiye’de her şey insanîleşmiş, her katı yumuşamıştır. Hayvanlar bile.”

Resim 15: İstanbul /Beyazıd, Seyyid Hasan Paşa Medresesi Kuşevi’nin görünümü.
Vakıflar dâhilinde imam, müezzin, hatib, bevvaş, ferraş, şeyh, derviş ve kütüphaneci,
şeyh, vekilharc, tabbah, kilârî, hace-i mekteb, müderris vs...’ye kadar tek tek adları
zikredilemeyecek kadar çok olan, medrese, mektep, kütüphane, zaviye, imaret, darülhadis,
darülkurra, darüşşifa ve kervansaraylarda yapılacak bütün hizmetlerde çalışan personel için
vakıflar birer istihdam alanıydı. Bütün bu çalışanların maaşları vakf-ı asl adı verilen akârât türü
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vakıflardan elde edilen gelirlerden ödeniyordu. Bu durum iskân edilen yerlerde iş imkânı
sağlaması açısından önemlidir. Diğer taraftan akârât olarak kurulan han, çarşı, dükkânlar
şehirde sanayi ve ticaret gibi canlı bir ekonomik hayatın gelişmesine vesile oluyordu.
Çalışanların ve esnaflık ve ticaretle uğraşanların oturduğu meskenlerle şehirleşme ve yerleşim
tamamlanıyordu.
Vakıf, akrabalığa, hısımlığa, mıntıkalara mesleklere, dinî veya lisânî husûsiyetlere bağlı
olarak teşekkül eden sosyal zümreler arasında âhenk beraberliği temin eden bir kuvvet olarak
da ehemmiyet taşımaktadır. Vakf-ı ehlî veya vakf-ı zürrîler, âile menfaatine hizmet ettiği gibi,
sadece âilede fakir olanlar için kurulan vakıflar da mevcuttur. Diğer taraftan vakfiyelerde âzadlı
kölelerin, âile fertleriyle birlikte ve aynı hayat seviyesinde yaşamalarını temin edecek
hükümlere rastlanmaktadır.
Vakıfların bir taraftan âilesi mensuplarını, vakıftaki vazifelere, vakıf hizmetlerine tayin
ederken, diğer taraftan kendi mesleğinden olanları kolladığı görülmektedir. Ayrıca, bir mahalle,
bir kasaba veya bir şehir sakinlerinin yararlanmaları için vakıflar tesis olunduğu ve
Osmanlılarda köy veya mahalleye ait avârız vergilerinin ödenmesi için kurulmuş birçok vakfın
mevcudiyeti de bilinmektedir. Bu dar çerçeveyi aşarak, hayat şartları bakımından insanlar
arasında mevcut farkları mümkün mertebe azaltmayı zenginle fakir arasında nisbî bir bağ
kurmayı hedef alan vakıfların sayısı da oldukça kabarıktır. Bazı vakfiyelerde, vakıf köylerde
çalışan reâyânın, husûsiyle vâkıfın evlâdı tarafından rahatsız edilmemesi ve gerektiğinde
bunların cebren, adamlarıyla birlikte sürülmesine dâir hükümler konulmuş, böylece köylünün
huzurunun teminine çalışılmıştır.
Devlet açısından bakıldığında bir sosyal devletin halkına yapması gereken din, eğitim,
ulaşım, konaklama, hastane vs. gibi hizmetler asırlar boyunca vakıflarla sağlanmıştır. Bu
alanlarda istihdam edilen çalışanların ücretleri de yine devletten değil vakıflardan
karşılanmıştır. Bunun sonucu devlet başta padişahlar ve devlet adamları olmak üzere bizzat
kendileri de vakıf kurarak zenginleşen halkı vakıf kurmağa teşvik etmiş, vakıfları örfî
vergilerden muaf tutmuştur.
Vakfın devlet politikasındaki ehemmiyetli yerine işaret etmek üzere, Selçukluların
Rafızî düşüncelere karşı Sünniliği canlandırmak için vakıf medreseler kurdukları gibi, ihtidâyı
teşvik için de Hıristiyan, Yahudi ve putperestlerden İslâmı kabul edeceklerin ihtiyaçlarının
karşılanması, sünnet edilmeleri ve Kur’ân öğrenmeleri için vakıf gelirlerinden para ayırdıkları
belirtilebilir.
Yukarıda zamana zaman vakıf sisteminin Osmanlıların iskân siyâsetini kolaylaştıran en
ehemmiyetli unsurlardan biri olduğuna işaret edilmişti. Askerî tabakadan kimseler tarafından
kurulan vakıflar arasında kaleler ve benzeri tesislerin bulunması Osmanlı siyasî iktidarının
devamı için vakıf müessesesinden faydalanıldığını göstermektedir. Halk üzerinde büyük
nüfuzu olan ulemayı ve tarîkat şeyhlerini, kurdukları vakıflarla kendilerine bağlayan idâreciler,
vakfiyelerine koydukları hükümlerle, hizmetlileri devletin bekası ve vâkıfın her türlü
kötülükten korunması için duaya sevk ettikleri gibi medreselilerle tekkeliler arasında bir âhenk
ve denge tesisine de çalışmışlardır.
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Cemiyetin her kesiminde, diğer bir ifâdeyle kültürün her kademesinde müessir olduğunu
gördüğümüz vakıf müessesesi sayesinde, şahsî servetler, sayısız Türk köy ve şehrinde
Müslümanların dînî, sosyal, kültürel ve hattâ siyâsî merkezleri olarak tezahür eden camiler
hâline gelmiştir. Bu servetler, bâzı camilerin çevresinde, medrese, imaret, çeşme, sebil,
kütüphane, hastahâne ve bunun gibi diğer kuruluşlara dönüşmüş, böylece imaret siteleri yani
külliyeler oluşmuştur. Binalar ve hizmetler kompleksi, yani sosyal teşkilâtlar bütünlüğü olarak
külliyeler. Semerkant’da Uluğ Bey’in Registan Külliyesi’nden Edirne’deki Selimiye
Külliyesi’ne ve oradan Bosna-Hersek’te Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Külliyesine kadar
Türk Dünyası’nın her tarafına yayılmış yüzlerce eseri teşkil etmiştir. Bu külliyeler Kaşgar’da
Yakub Han, Bursa’da Yeşil, İstanbul’da Fâtih veya Süleymâniye oluvermektedir. Bu, Türk
Dünyası’nı kuşatan bir medeniyet hareketidir.
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Uygulamalar
Uygulama: Ahmet Akgündüz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf
Müessesesi, (TTK. Yay., Ankara 1988) adlı çalışmayıp okuyunuz
Kazanım:
1)
Vakıf kurumunun İslamî esasları ve Osmanlı Döneminde vakfın tatbik edilme
şartları ve uygulanışı hakkında detaylı bilgiye sahip olunacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
Fatih ve Beyazıt Külliyelerini dolaşıp Osmanlı külliye anlayışını mekansal
olarak inceleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Vakfın hayrât ve akarat olmak üzere iki önemli unsuru vardır. İlki doğrudan hizmet
sunan vakıf binâ ve kuruluşlardır. Mâbedler, medreseler, mektepler, imâretler, zâviyeler,
kütüphaneler, misafirhaneler, köprüler, hastaneler, kervansaraylar, çeşmeler, sebiller, türbe ve
mezarlıklar vakfın hayrât kısmını oluşturur. Bunların umumi masraflarını karşılayarak topluma
hizmet sunmalarını sağlamak ve özellikle oralarda çalışanların ücretlerini ödemek için
vakfedilen bina, arazi, çarşı ve hanlar, nakit para vs. gibi menkul veya gayrimenkul gelir
kaynaklarının teşkil ettiği vakıflara ise akârât adı verilir. İkinci grup olmaksızın hayrâtın
istenilen faaliyetleri sürdürmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bu iki cins vakıf birbirini
tamamlamaktadır.
Klasik Osmanlı dönemi Türk şehrini, dolayısıyla Türk kültürünü çözümlemek ve
anlamak, şehrin dokusunun hücresini oluşturan ve vakıf sistemine dayanan imaret sitesi
çözümlenmesine ve anlaşılmasına bağlıdır. Müslüman Türk şehri için öncelikle imaret sitesini
/külliyeyi tanımak gerekir. Sosyal teşkilâtlar bütünlüğü olarak tanımlanabilecek Osmanlı imaret
siteleri üç ana bölümden oluşmaktaydı. Bunlardan ilki cami, mektep medrese, imaret vs.. gibi
hayır kurumlarıdır. Çarşı, bedesten, han, hamam vs.. gibi kurumlar ise ikinci kısım olan akaratı
meydana getirmektedir. Üçüncü kısım ise bunların çevresinde bulunan meskenlerdir. Osmanlı
şehirlerinde külliyelerin bittiği yerde diğeri başlarken şehir dokusunu bozmayan bir ahenk ve
uyum da gözetilmiştir.
Sosyal teşkilâtlar bütünlüğü olarak nitelendirebileceğimiz Osmanlı külliyeleri, sadece
ibâdet yeri, öğretim merkezi veya fakir mutfağı olmayıp çevrelerinde başka toplantı yerlerinin
gelişmesine önayak oldukları için sosyal katalizör rolü de oynuyorlar ve sosyal ve kültürel
bütünleşmeyi teşvik ediyorlardı. Aynı zamanda oluşturulan vakıf kurumları birer istihdam alanı
olarak iskânı ve sosyo-ekonomik canlılığı teşvik ediyordu.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi vakfın akârât veya asl-ı vakf da denen kısmını
oluşturan kurumlardan biri değildir?
a)

Han

b)

Çarşı

c)

Arazi

d)

İmarethane

e)

Nakit para

2)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı vakıf kurumunun amaçları ve yararları
arasında değildir?
a)

Çalışanlar için istihdam alanı olmak

b)

Bulundukları yerlere sosyo-ekonomik canlılık getirmek

c)

Halkın boş vakitlerini geçirebileceği kurumları oluşturmayı hedeflemek

d)

Halka ve bütün ihtiyacı olanlara karşılıksız hizmet etmek

e)
Devlet yerine, ama devlet kontrolünde, sosyal, dinî, bayındırlık, eğitim, sağlık
vs. alanlarında tesisler kurup halka sunmak
Vakfın oluşturulacak kurumlarını ve gelir getirecek vakıflarını ayrı ayrı tasvir eden,
gelir kaynaklarının nasıl işletileceğine ve hedeflenen hizmetlerin nasıl gerçekleştirileceğine
dâir ilkelerin belirlendiği resmî belgelere ……….. adı verilirdi.
3)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Vakfiye

b)

İzinnâme

c)

Berat

d)

Kaime

e)

Vakıf muhasebe defteri
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4)
Aşağıdakilerden hangisi bir Osmanlı külliyesinde caminin etrafına
yerleştirilmiş eğitim kurumlarından biri değildir?
a)

Sıbyan mektebi

b)

Tâbhane

c)

Dârülhadis

d)

Darülkurra

e)

Medrese

5)
oluşturur?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir Osmanlı imaret sitesinin üç ana bölümünü

a)

Külliye-çarşı-mesken

b)

Hayrât-çarşı-bedesten

c)

Cami-akârât-mesken

d)

Hayrât-bedesten-mesken

e)

Hayrât-akârât-mesken

6)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi medrese kütüphanelerindeki görevlilerden biri

a)

Hafız-ı kütüp

b)

Cildci

c)

Tabbâh

d)

Müzehhib

e)

Dersiâm

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
7)
8)
sıralayınız.
9)

Osmanlı Devlet politikası açısından vakıf kurumlarının önemlerini açıklayınız
Vakıf kurumlarının Osmanlı sosyal hayatındaki yerlerini maddeler halinde
Vakıf kütüphanelerinin amaçları, çalışanları ve işleyişi hakkında bilgi veriniz.
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10)
Vakıf kurumlarından biri olan imaretin idarecisi ve hizmet alanı hakkında
açıklama yapınız.

Cevaplar
1)d, 2)c, 3)a, 4)b, 5)e, 6)c
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5. OSMANLI SOSYAL HAYATINDA EĞİTİM

103

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.

Sıbyan Mektepleri

5.2.

Medreseler

5.2.1. Osmanlı Devletinde Medreselerin Kuruluşu ve Tarihî Seyrî
5.2.2. Dersler, Konular ve Medrese Dereceleri
5.2.3. Medrese Müştemilâtı ve Gündelik Hayat
5.3.

Enderun Mektebi

5.4.

Teknik Eğitim

5.5.

Tekke ve Zaviyelerde Sürdürülen Eğitim Faaliyetleri

5.6.

Serbest Eğitim ve Kültür Kurumları (Konaklar, Meclisler)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Araştırınız.

Osmanlı Medreselerinde hangi dersler nasıl bir nizam dâhilinde görülürdü?

2)

Osmanlı Devletinde teknik eğitim ne şekilde verilirdi?

3)

Enderun’un diğer eğitim kurumlarından farklarını tespit ediniz.

4)

Tekke ve zaviyelerde ne tür eğitim verilmiştir?Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sıbyan Mektepleri

Osmanlı Devletinde ilk
eğitimin verildiği kurum
olan sıbyan mekteplerinin
işleyişi ve medreselerdeki
eğitim anlayışı hakkında
bilgi sahibi olmak.

Tarihsel Analiz Yorum

Topkapı Sarayından
asırlarca mevcudiyetini
korumuş Enderun
Mektebinin özelliklerini
kavramak

Araştırma Anlatım

Medreseler

Enderun Mektebi

Görüş Geliştirme
Kronolojik Düşünme

Görüş Geliştirme

Tekke ve Zaviyelerde
Sürdürülen Eğitim
Faaliyetleri

Osmanlı Devletinde asırlarca Tarihsel Sorgulamaya
tekke ve zaviyelerde
Dayalı Araştırma
tasavvufa dayalı verilen
eğitim hakkında görüş sahibi Sebep-Sonuç İlişkisi Kurma
olup medrese eğitimiyle
farklarını tespit edebilmek

Serbest Eğitim ve Kültür
Kurumları (Konaklar,
Meclisler)

İlim sahibi zümrenin kendi
konaklarında oluşturdukları
meclisler vasıtasıyla ilim
öğreniminin sağlandığı
ortamların kavranılması

Kronolojik Düşünme
Tarihsel Analiz Yorum
Sebep-sonuç İlişkisi Kurma
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Anahtar Kavramlar


Medrese



Sıbyan mektebi



Darülhadis



Enderun mektebi



Zaviye



Tekke
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Giriş
Osmanlı dünyasında eğitim, yüzyıllarca resmî ve gayrı resmî müesseseler yolu ile
yürütülmüştür. Osmanlıda ilk eğitim ve öğretimin yapıldığı yer sıbyan mektebleridir. Bu
dersimizde öncelikle sıbyan mekteplerinin eğitim tarzı ve okutulan dersleri üzerinde duracağız.
Osmanlı eğitim kurumları arasında en önemlisi ve ilim ile ilgili faaliyetlerin başta gelen kaynağı
hiç şüphesiz kuruluşundan yirminci yüzyılın ilk çeyreğine kadar varlığını sürdüren
medreselerdir. Medreselerin kademeleri, her kademede okutulan dersler ve medresede gündelik
hayat bu dersimizin konuları arasında yer alacaktır.
Osmanlı Devletinde Enderun Mektebi ikinci bir eğitim sistemi olarak ortaya çıkmış ve
asırlarca mevcudiyetini korumuştur. Mülki, askerî teşkilatlara ve özellikle saraya adam
yetiştiren bu siyasî eğitim kurumu da dersimizde incelenecek diğer bir konuyu teşkil edecektir.
Ayrıca Tekke ve zaviyelerde verilen eğitim ve devlet adamları ve ulemanın konaklarında
yürütülen eğitim ayrı ayrı incelenecektir.
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5.1. Sıbyan Mektepleri
Osmanlı Devleti’nde ilk eğitim ve öğretimin yapıldığı yer Sıbyan Mektebi (ilk mektep)
idi. Çocukların eğitimi için teşkil edilen bu mektepler klasik İslâm medeniyetindeki “küttâb”
adlı okulların devamı mahiyetindedir. Bu okullar ayrıca dârü’t-ta’lim, dârü’l-huffaz, taş mekteb
veya sadece mekteb adlarıyla da anılmıştır.
Genellikle devlet ileri gelenleri ve padişahlar tarafından külliyelerin içerisinde,
camilerin bitişiğinde veya müstakil bir yapı halinde kurulan sıbyan mektepleri malî ve mekân
açısından fazla bir külfet gerektirmediğinden her köyde, her mahallede ve her semtte açılmıştır.
Ayrıca bu mektepler vakfiyelerinde belirtildiği üzere karma veya kız ve erkekler için farklı
binalarda olabilirdi. Vakıf sistemiyle kurulan ve yürütülen bu mekteblerin çalışma prensipleri
vakfiyede belirlenmesine rağmen eğitimin pek çok ortak yönleri mevcuttu.
Beş yaşına ulaşmış çocuklar “âmin alayı” ve “bed’-i besmele” adı verilen canlı ve
hareketli bir törenle bu mekteplerde derse başlarlardı. Bilebildiğimiz kadarıyla okula kayıtkabul gibi herhangi bir işlem söz konusu değildi. Müslüman olan her ailenin çocuğu bu
mekteblere gidebilirdi. Öğretmenler ise medrese eğitimi görmüş veya okuma yazma bilen
imam, müezzin, kayyum vb. kişiler arasından seçilirdi. Bunun yanında vakfiyede belirtilmişse
yazı dersleri için meşk hocaları görev alırlardı. Karma veya kız mekteblerinde ise belirli bir
yaşa ulaşmış, bilgili, tecrübeli ve hafız olan kadın öğretmenler ders verirlerdi.
Sıbyan mekteplerinin resmen belirlenmiş bir eğitim programının varlığı
bilinmemektedir. Ancak dersler hakkında vakfiyelerdeki şartlardan ve zaman zaman çıkartılmış
hükümlerden hareketle bazı bilgiler vermek mümkündür. Bu okulların genel amacı bir çocuğa
okuma yazma öğretmek, İslâm dininin kaidelerini ve Kur’ân-ı Kerim’i belletmektir. Bundan
dolayı mekteblerde elifba, Kur’ân-ı Kerim talimi, bazı surelerin ezberletilmesi, temel ilmihal
bilgileri, tecvid, yazı yazma ve kara cümle denilen dört temel aritmetik işlem öğrencilere
öğretilmeye çalışılırdı. Bunların yanında Sübha-i Sıbyanlar ve Tuhfe-i Vehbî gibi XVIII. yüzyıl
için klasikleşmiş bazı manzum lügatler okutulurdu. Sıbyan mekteblerinin eğitim dili konusunda
farklı görüşler olmakla beraber, genel olarak eğitim dilinin Türkçe olduğu kabul edilmektedir.
Mekteblerden mezuniyet yaşının belirtilmemiş olmasına rağmen mezun olabilmek için en az
bir defa Kur’ân-ı Kerim’i hatmetme mecburiyeti vardı.

5.2. Medreseler
5.2.1. Osmanlı Devletinde Medreselerin Kuruluşu ve Tarihi Seyri
İslâm eğitim sisteminin temel kurumu olan medrese Osmanlılar döneminde fizikî
şartları, mimari özellikleri, programı ve temsil ettiği zihniyetle önemli gelişmeler göstermiştir.
Medrese bu dönemde sıbyan mektebinden sonra orta, lise, yüksekokul ve üniversite eğitimine
tekabül eden, İslâmî kimliği sebebiyle sadece Müslümanların devam ettiği bir eğitim kurumu
özelliği taşır.
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Osmanlı Beyliği’nde ilk medrese olarak Orhan Gazi’nin 1331’de kurduğu, İznik
Orhaniyesi adını da taşıyan İznik Medresesi gösterilir. Bu medreseye önce Mısır’da yetişmiş,
eserleriyle tanınmış âlim Dâvûd-i Kayseri, ardından Tâceddin-i Kürdî, Alâeddin Ali Esved
müderris olarak tayin edildi. 1326’da Bursa’nın fethinden kısa bir süre sonra Orhan Gazi,
manastırdan çevrildiği için Manastır Medresesi olarak da bilinen Orhan Gazi Medresesi’ni
kurarak vakıflar tahsis etti. I. Murad, Yıldırım Bayezid, Çelebi Mehmed, II. Murad ve bunların
devlet ricalinin yaptırdığı yirmi bir medrese ile Bursa cazip bir ilim merkezi oldu. Bursa’daki
ilim ve medrese hayatı önemini kaybetmemekle birlikte 136l’de Edirne’nin fethiyle medrese
tarihinde yeni bir safha açıldı. Burada Çelebi Mehmed devrinde iki, II. Murad döneminde dokuz
yeni medrese tesis edildi. Özellikle II. Murad’ın Dârülhadis Medresesi, Sahn-ı Semân
medreseleri yapılıncaya kadar (1463-1470) en yüksek Osmanlı medresesi kabul edilmiştir.
Kuruluş yıllarından itibaren 1326-1451 devresinde seksen dört medresenin yapıldığı tespit
edilmektedir. Bunlardan on biri Orhan Bey, sekizi I. Murad, yirmisi I. Bayezid, yedisi I.
Mehmed, otuz yedisi II. Murad zamanında kurulmuş, bir medrese de fetret döneminde inşa
edilmiştir. Bunun elli üçü Anadolu’da, yirmi dokuzu Rumeli’de ve ikisi Kudüs’te idi.
Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethiyle başlayan yeni dönem, Osmanlı ilim hayatı
ve medrese teşkilâtı için önemli adımların atıldığı devreyi oluşturur. 1453’de fetihten sonra
İstanbul’da eğitim faaliyetleri Zeyrek kiliseleri ve Ayasofya’daki bazı keşiş odalarında yapıldı.
1459’da Eyüp Medresesi hizmete açıldı. 1470 yılında tamamlanan Fâtih Külliyesi içerisinde
sekiz medreseden oluşan Sahn-ı Semân (sekiz avlu) ve bunların bir sıra gerisinde yer alan sekiz
Tetimme Medresesi tesis edildi. Bu medreseler konumu, fizikî ve mimari özellikleri, sağlanan
maddî imkânlar ve bilhassa müfredat programı ile bir yükseköğretim ve araştırma kurumu
özelliği kazandı.
II. Bayezid biri Amasya’da (1481-1486), diğeri Edirne’de (1484-1488), üçüncüsü de
İstanbul’da (1501-1505) kendi adıyla anılan semtte inşa ettirdiği üç önemli külliye içerisinde
medreseler kurdu. İstanbul’daki medresesinde müderrislik görevini şeyhülislâmlara şart koştu.
Bu görev dönemin şeyhülislâmı Zenbilli Ali Efendi ile başladıysa da şeyhülislâmların yoğun
işleri sebebiyle fiilen ders vermeleri mümkün olmayınca bir vekil vasıtasıyla yürütülmesi
yoluna gidildi. Sahn-ı Semân’dan bir asır sonra inşa edilen Süleymaniye Külliyesi (1551-1557)
özellikle medrese-i evvel, sânî, sâlis ve râbi’ isimleriyle dört medrese, bir tıp medresesi ve
dârüşşifâ ile dârül-hadisten oluşuyordu ve Osmanlı Devleti’nde eğitimde varılan en yüksek
noktayı temsil ediyordu. Önce Sahn-ı Semân ile, ardından Süleymaniye medreseleriyle
Osmanlı medrese sistemi dereceler, dersler, gelir kaynakları ve yönetim bakımından önemli
gelişmeler kaydetti. Bundan sonra da devletin her vesile ile yeni medreseler teşkilini teşvik
ettiği görülür. 1675 sünnet düğününde tamamen boşalmış olan Galata Sarayı ve İbrahim Paşa
Sarayı’nın medrese haline getirilerek buralara müderrisler tayin edildiği bilinmektedir.
Osmanlılarda yeni fethedilen yerleşim birimlerine medrese inşası da yerleşmiş bir âdetti.
Osmanlı idaresine giren yerlerde medrese teşkili sadece eğitim amacına değil İslâm dini ve
kültürünün yaygınlaşmasına, devlet, aydın ve halk uzlaşmasının teminine ve yönetimin
toplumlara benimsetilmesine de yardımcı oluyordu. Özellikle Balkan şehirlerinde medreselerin
kurulmasına önem verildi. Osmanlı dönemi boyunca Bulgaristan’da 142 medrese, 273 mektep,
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Yunanistan’da 182 medrese, 315 mektep, eski Yugoslavya’da 223 medrese, 1134 mektep ve
Arnavutluk’ta yirmi sekiz medrese, 121 mektep olmak üzere toplam 575 medrese ve 1843
mektebin yapıldığı tespit edilmiştir. Fetihten XX. yüzyıl başlarına kadar İstanbul’da da yüzlerce
medresenin kurulduğu, XVII. yüzyıl ortalarında sadece sur içi kesiminde 122 medresenin
bulunduğu bilinmektedir. Hezarfen Hüseyin Çelebi 1675’de İstanbul’da 126 medresenin
mevcut olduğunu belirtir. 1869’da düzenlenen bir listeye göre şehirde faal medrese sayısı
166’dır. Yine İstanbul’da XX. yüzyıl başlarında 185 medrese tespit edilmişti, bunlardan 2000
yılına ulaşmış olanların sayısı harap olanlar da dâhil olmak üzere sadece doksan kadardır. Bu
rakama kazasker rûznâmçelerinde rastlanan yüzlerce dersiye dâhil değildir. Bilindiği kadarıyla
dersiye müstakil bir medrese olmayıp cami, medrese, dergâh gibi mekânlarda belirli dersin,
özellikleri vakfiyede belirlenmiş bir âlim tarafından verilmesiydi. Bunun için muayyen bir gelir
tahsisi gerekmekteydi.

5.2.2. Dersler, Konular ve Medrese Dereceleri
Medrese programında yer alan konular ve dersleri aklî ve naklî, dinî ve din dışı ilimler,
doğrudan ve dolaylı olarak programda okutulanlar olmak üzere sınıflandırılabilir. Medresede
okutulan dersler esas itibariyle cüz’iyyat denilen hesap, hendese, hey’et ve hikmet dersleri; alet
ilimleri (ulûm-ı âliye) kabul edilen belagat (meânî, bedîʻ, beyân), mantık, kelâm, Arap sarf ve
nahvi, dil ve edebiyatı dersleri; ulûm-ı âliye denilen tefsir, hadis ve fıkıh derslerinden
oluşmaktaydı. Derslerde belirli kitaplar takip edilirdi. Bu kitapların hemen tamamı Arapça idi,
ancak eğitim dili Türkçe, eğitim metodu ise genelde takrir tarzındaydı. Müderris İslâm
dünyasının Gazzâlî, Ebû Hafs en-Nesefî, Adududdîn el-İcî, Sa’deddin et-Teftâzânî, Seyyid
Şerif el-Cürcânî, Kâdî Beyzâvî, Ze-mahşerî ve Râzî gibi üstatlarının klasik metinler haline
gelmiş olan Arapça kitaplarını takrir eder, tartışmalar, soru-cevaplar Türkçe olurdu.
Medrese ders kitapları İslâm dünyasında meşhur olan, üzerlerine pek çok şerh ve
haşiyenin yazıldığı kitaplardı. Bunlar genellikle Osmanlı öncesi dönemde yazılmış eserler
olmakla birlikte içlerinde Molla Fenârî’nin Fuşûşü’l-bedâyiʻi, Molla Hüsrev’in Dürerü’lhükkâm ve Gurerü’l-ahkâm’ı, ayrıca Mirkâtü’l-vüsûl ile bunun şerhi Mir’âtü’l-usûl’ü, Molla
Gürânî’nin Gâyetü’l-emânî ve Ebüssuûd Efendi’nin İrşâdü’l-’akli’s-selîm adlı tefsiri,
Birgivî’nin nahivden “Avâmil ve İzhârü’l-esrâr’ı, İbrahim b. Muhammed el-Halebî’nin
Mülteka’l-ebhur’u gibi Osmanlı âlimleri tarafından yazılanları da vardı. Osmanlı âlimlerinin
önceki eserlere yazdıkları şerh ve haşiyeler de ders kitabı veya yardımcı kitap olarak
medreselerde takip edilirdi. XV-XVI. yüzyıllarda Osmanlı medreselerinde okutulan otuz üç
kitaptan on üçünün İran’da, onunun Mısır’da, yedisinin Mâverâünnehir, Hârizmşah ve
Fergana’da, üçünün Anadolu ve Horasan’da yetişen müellifler tarafından yazıldığı
anlaşılmaktadır.
XV ve XVI. yüzyıllarda felsefî konular ve matematik, mühendislik, tıp gibi teknik
konular Osmanlı medrese programında yer almakta ve okutulmakta iken felsefî ve teknik
konuların zamanla neden ve nasıl gerilediği meselesi en çok durulan bir husustur. Taşköprizâde,
daha 1540’larda medresede tartışmalı kelâm ve matematik bahislerinin ulemâ arasında önemini
yitirmesinden, ilim seviyesinin düşmesinden yakınmaktadır. Kadızâdeliler ve Sivâsîzâdeliler
arasındaki yersiz tartışmalara bizzat şahit olan Kâtib Çelebi muhtemelen bunun da tesiriyle artık
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seviyeli, faydalı kelâm ve felsefe tartışmalarının yerini lüzumsuz zıtlaşma ve inatlaşmaların
aldığını belirtmiştir. Kâtib Çelebi, medreselerde matematik derslerinin de eskisi gibi
okutulmadığına temas ederek fıkhî meseleler için matematik ve hesap derslerinin önemini
vurgulamaktadır.
Medrese programında tarih, coğrafya, Türk edebiyatı ve Fars edebiyatı yer almadığı
halde Osmanlı medreselerinden yetişen, daha sonra yıllarca müderrislik yapan birçok âlimin
tarih kitapları yazdığı, bunların içinde Dîvân sahibi şairlerin olduğu bilinmektedir. Medrese
programında doğrudan bulunmayan tarih ve coğrafyaya medresede çeşitli ders kitaplarının ve
konuların okunması sırasında ihtiyaç duyulduğu, bu sebeple medrese muhitinde yazılan veya
tercüme edilen birçok tarih ve coğrafya eserinin olduğu dikkati çeker.
Osmanlı devlet teşkilâtına dair anonim bir eser olan Hırzü’l-mülûk’e göre medreseye
devam eden bir talebe önce bir miktar sarf ve nahivle diğer başlangıç derslerini (muhtasarât)
ayrıca mantık, kelâm ve meânî okurdu. İstanbul’a gelince Hâşiye-i Tecrîd medreselerinin her
birinde üçer dörder ay kalarak her müderristen beş altı ders görüp dört beş yıl zarfında Semâniye
medreselerine ulaşırdı. Orada bir yıl kadar durur, ardından padişah medreselerine girer, birçok
âlimden yararlanarak yirmi beş-otuz yaşlarında mülâzım olup medreseye veya kadılığa talip
olurdu. Hezarfen Hüseyin Efendi’nin Telhîsü’l-beyân’ında ise medresede ders usulü muteber
kitapların yerleşmiş geleneğe göre sırayla okunması, müderristen hangi konu ve kitaplar nereye
kadar okunduysa elindeki temessüke düzenli işlenmesi, başka bir müderrisin temessüksüz
talebeyi kabul etmemesi, her ilimde aşağıdan yukarıya doğru gerekli kitapların sırayla
okunması şeklinde özetlenmiştir.
Osmanlı medreselerinde dereceleri göstermek üzere birbirinden ayrı gibi görünen,
aslında birbiriyle bağlantılı olan üç ayrı usulün kullanıldığı bilinmektedir. Bunlar Hâşiye-i
Tecrîd, Hâşiye-i Miftâh, Hâşiye-i Telvîh medreseleri şeklinde kitap adlarına; yirmili, otuzlu,
kırklı, ellili, altmışlı şeklinde müderrise ödenen günlük ücretlere ve nihayet hâriç, dâhil, Sahn,
altmışlı, Süleymaniye, dârülhadis şeklinde medreselerin statüsüne göre yapılmış
derecelendirmelerdir. Kelâmla ilgili Hâşiyetü’t-Tecrid adlı kitabın okutulduğu Tecrid
medreselerinde müderrise günlük 20-25 akçe arasında ücret ayrılmıştı. Bu medreselere bundan
dolayı yirmili de deniyordu. Belagata dair Miftâhu’l ʻulûm’un okutulduğu Miftâh medreseleri
30-35 akçelikti. Kırklı medreseler bunların bir üst kısmını oluşturuyordu. Bunun üzerinde hâriç
ellili medreseler vardı ve müderrise ayrılan tahsisat 50 akçeydi. Hâriç elliliyi dâhil ellili
denilenler izliyordu. XVI. yüzyıldan sonra devlet erkânının yaptırdığı medreselerin statüsü
dâhil kategorisindeydi. Sahn-ı Semân medreseleri de 50 akçe ücretli müderrislere veriliyordu.
Ayasofya Medresesi altmış akçelik olup buna altmışlı deniyordu. XVI. yüzyılda Süleymaniye
medreseleriyle bu tasnif sistemi değişip genişledi. XVIII. yüzyıldan itibaren giderek iki hâriç,
iki dâhil, iki Sahn, iki altmışlı, üç Süleymaniye ve bir dârülhadis olmak üzere ibtidâ-i hâriç,
hareket-i hâriç; ibtidâ-i dâhil, hareket-i dâhil; mûsıle-i Sahn, Sahn-ı Semân; ibtidâ-i altmışlı,
hareket-i altmışlı; mûsıle-i Süleymâniyye, hâmise-i Süleymâniyye, Süleymaniye, dârülhadîs-i
Süleymâniyye dereceleri oluştu. Bu sistem Osmanlı Devleti’nin sonuna kadar devam etti.
Esas itibariyle medrese bir vakıf kurumu olduğundan işleyişi, malî kaynakları, bunların
kullanılması ve denetlenmesi tamamıyla vakıf kuralları içinde yapılırdı. Ancak konu toplum
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eğitimini ilgilendirdiği için devletin daima sıkı bir denetimi vardı. Bütün medreseler önceleri
kazaskere bağlı iken XVI. yüzyıl sonlarından itibaren yüksek dereceliler şeyhülislâma verilmiş,
diğerleri kazaskerlerde kalmıştı. XIX. yüzyılda teşkilât meşihat makamına devredilmiştir. Her
bir medresenin yönetimi genellikle müderrisin sorumluluğunda idi. Talebenin gördüğü
derslerin deftere kaydını da müderris yapardı. Geliri ve kapasitesi küçük olan medreselerde ayrı
bir mütevelli olmayıp bu görevi de müderris yerine getirmekteydi. Talebenin çalışmasını,
medresedeki inzibatı ve gündelik hayatı müderris takip ederdi. Vakıfların ve bunun içerisinde
medreselerin nezareti farklı yetkililerin uhdesindeydi. Meselâ külliye olarak Fâtih sadrazamların, Beyazıt şeyhülislâmların, diğer bazı külliyeler ise Dârüssaâde ağalarının nezâretinde
bulunurdu. Ayrıca kadılar derslerin şartlara uygun yapılıp yapılmadığını, yolsuzluk vb. konuları
bazen şikâyet üzerine, bazen re’sen teftiş ederdi.
Medrese eğitiminin temel unsurunu müderrisler oluştururdu. Osmanlı sisteminde
talebelerin hangi medresede okuduğu değil hangi hocalardan ders aldığı önemliydi. Özellikle
icazetnâmelerde hoca silsilesine vurgu yapılırdı. Genel olarak Fahreddin er-Râzî ekolünün
medrese eğitim sisteminde büyük etkisi olmuş, Molla Fenârî, Molla Yegân, Hızır Bey ve
sonraki ulemâ ile bu ekol sürdürülmüştür. İlk Osmanlı medreselerinde ders veren müderrislerin
çoğu İslâm dünyasının tanınmış ilim merkezlerinde yetişmişler, sonradan gelerek ders vermek
üzere istihdam edilmişlerdir. Tarihî kayıtlara göre Molla Yegân hacda tanıştığı genç âlim Molla
Gürânî’yi Edirne’ye davet etmiş, II. Murad çok beğenip takdir ettiği Gürânî’-ye Bursa Yıldırım
ve Kaplıca medreselerini vermiş, ardından şehzadesine (II. Mehmed) hoca olmasını istemiştir.
Kuruluş asırlarında İslâm dünyasının çeşitli merkezlerinde tahsil görüp Osmanlı ülkesine
dönenlerin sayısı da oldukça fazladır. X1V-XV1.yüzyıllarda Anadolu’dan İslâm ülkelerine
giden âlimlerden ellisinin İran’da, yirmi yedisinin Mısır’da, onunun Mâverâünnehir’de,
dokuzunun Suriye ve ikisinin Irak’ta öğrenim gördüğü tespit edilmiştir.
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Resim 16: Fatih’in Hocası Molla Gürani, Tercüme-i Şaka’ikü’n-numâniyye.

5.2.3. Medrese Müştemilâtı ve Gündelik Hayat
Medreseler genellikle tek katlı, bir avlu etrafında bir dershane ile talebe odalarından
oluşan kâgir binalardır. Dershane, müderris odası ve dânişmend hücreleri hemen her medresede
bulunmaktadır. Medreselerde ayrıca bir mescid yer almaz, genellikle bir mihrap yeri olan
dershanelerde vakit namazları kılınırdı.
Medreselerin eğitim ve ilmî faaliyetlerini sürdürmesinde önemli bir unsur da buralarda
mevcut vakıf kütüphaneleriydi. Bazı medreselerde ise kütüphane odası olmayıp vakıf kitaplar
dershanenin dolaplarında istifadeye sunulurdu. Sahn medreselerinin dördünde de kütüphane
bulunduğu, ancak buradaki kitapların daha Fâtih Sultan Mehmed’in sağlığında veya II. Bayezid
devrinde cami kütüphanesine nakledildiği bilinmektedir. Mahmud Paşa, İstanbul ve
Hasköy’deki medreselerinde birer kütüphane kurmuştu. XVI. yüzyılın ikinci ve üçüncü
çeyreğinde yaptırılan medreselerin çoğunda artık kütüphanenin medreseyi tamamlayıcı bir
unsur olarak düşünüldüğü görülmektedir. XVII ve XVIII. yüzyıllarda çeşitli hizmetlerde
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bulunan ümerâ ve ulemâ, Anadolu ve Rumeli’nin muhtelif şehir ve kasabalarında medrese
kütüphaneleri oluşturdular.
Büyükçe bir oda hacminde ve genellikle kubbe ile örtülü olan dershane zemini hasır
veya kilimle kaplanırdı. Öğrenciler minderler üzerine oturur, müderris büyükçe bir rahle
önünde oturduğu yerden ders anlatırdı. Süleymaniye ve Fâtih medreselerinin her birinde
merkezî konumda birer dershane bulunmaktadır. Genelde ise her medresede bir dershane
mevcuttur. Medrese avlusunda çoğunlukla bir kuyu, müstakil suyu olan medreselerde ortada
bir şadırvan veya bir köşede sebil yer alırdı. Bunun dışında çamaşırhane, gusülhane, abdesthane
için ayrılmış mekânlar vardı.
Medrese hayatının belirli ve sade bir özelliği vardı. Medreselerde haftanın beş günü ders
verilir, salı ve cuma günleri tatil olurdu. Molla Fenâri ders kitaplarını istinsah edebilmeleri için
pazartesiyi de ekleyerek tatil günlerini üçe çıkarmıştı. Hoca Sâdeddin Efendi kendi zamanında
bu usulün devam ettiğini belirtir. Bununla birlikte iki gün tatil İslâm dünyasında köklü bir
gelenekti.
Medresede dersler sabah ve ikindi namazı sonrası olmak üzere iki devre olurdu. Ancak
icazete esas olan dersler sabah dersleriydi. Hücre denilen medrese odaları genellikle icazet alma
seviyesine gelmiş kıdemli, yetenekli, dânişmend denilen öğrencilere verilirdi. Medreselerde
okuyan talebe mevcudu bugünün okullarında olduğu gibi çok değildi. Meselâ XVI. yüzyılda
Bursa’daki elli medreseden otuz üçünde her birinde beş-yirmi iki arasında olmak üzere toplam
363 hücre bulunmakta, bunlarda 348 talebe kalmaktaydı. Normal olarak medreselerde on-on
beş oda bulunurdu.
1792 yılında Fâtih medreselerinin Sahn ve Tetimme kısımlarında toplam 445 kişi
mevcuttu. Bunların onu müderris, kırk beşi mülâzım, üçü muîd, 198’i molla, 181’i refik, sekizi
çömezdi. Yirmi bir kişi de o sırada taşradaydı. Bu tarihte Süleymaniye medreselerinde toplam
131 hücrede on bir müderris, iki bevvâb ve bir nâib dışında 223 kişi oturmakta olup bunların
128’i hücre sahibi talebe, doksan ikisi refik ve çömezdi. Üç kişi de geçici olarak kalıyordu.
Medrese hücreleri aslında bir talebe için olmakla beraber zaruretler sebebiyle bazı hücrelerde
muhtemelen geçici olarak üç dört talebenin kaldığını sayımlar göstermektedir.
Birçok medresede yer darlığı yüzünden oda sahibi olan mollanın rızası ile “refik”
denilen ikinci bir talebe bulunurdu. Ayrıca kıdemli talebenin yemeğini pişirmek, mangalını
yakmak, odasını temizlemek, çamaşırını yıkamak, suyunu getirmek üzere “çömez” veya “sarf
mollası” adı verilen genç bir talebe de aynı odada kalırdı. Bu hizmetleri karşılığında dânişmend
ona derslerinde yardımcı olur, çalışmalarını kontrol eder, pişen yemekten de yedirirdi. Aslında
medresede hocaya ve talebeye, diğer personele medresenin bağlı olduğu imaretten genellikle
yemek ve yiyecek dağıtılıyordu. Fakat XVIII ve XIX. yüzyıllarda vakıf gelirlerinin azalması
veya ortadan kalkması yüzünden birçok medresede yemek çıkmamış ve sadece fodula (bir çeşit
ekmek) verilmiştir. Bazılarında bu imkân bile kalmamıştır. İlim taliplerine destek verilmesi bir
gelenek olduğundan medrese civarındaki evlerden ve konaklardan da öğrencilere yiyecek
maddeleri gönderilirdi, ayrıca ihtiyaçları olan kışlık odun ve giyecek yardımı yapılırdı. Medrese
talebesiyle toplum arasında yüzyıllar boyunca gelenek halini almış bir ortak anlayış oluşmuştu.
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İhtiyaç sahibi talebeler, üç aylarda ve özellikle ramazanlarda medresenin tatil
olmasından faydalanıp kasaba ve köylere dağılırlar, buralarda imam-hatiplik, vaizlik yaparak
elde ettikleri parayla geçinmeye çalışırlardı. “Cerre çıkma” denilen bu uygulama medrese
talebelerinin halkı tanımasına, onlarla bütünleşmesine de yardımcı olurdu.
Medrese talebesi arasında zaman zaman zorbalık ve ahlâk dışı işler yapanlar olurdu.
Daha XVI. yüzyıldan itibaren devletin resmî kayıtlarına intikal eden şikâyetler dikkat çekicidir.
Özellikle suhte / softa denilen medrese talebelerinin isyanı XVI. yüzyılın ikinci yarısına
damgasını vurmuştur. Taşra medreselerinde sayıları çok artan talebeler gruplar oluşturarak
çeşitli eşkıyalık hareketlerine karışmışlar, yüzyılın sonlarına doğru âdeta bütün Osmanlı
Devleti’ni sarsan Celâlî isyanlarının öncüleri olmuşlardır. Sadece taşra medreseleri değil
İstanbul’daki büyük medreselerde de talebelerin zaman zaman devleti müdahaleye zorlayacak
problemlere yol açtıkları dikkati çekmektedir. Osmanlı kroniklerine intikal eden bu türden
birçok olayın mevcut olduğu belirtilmelidir. Bilhassa öğrencilerin “kemerbaşı” denilen bir nevi
temsilci seçtikleri ve bunların seçiminde bazen sert bir mücadelenin yaşandığı görülmektedir.
Ayrıca Tetimme medreselerinde bazı kapıların geceleyin kapanmaması sebebiyle dışarı çıkıp
uygunsuz işlere karışan talebelerden şikâyet edildiğine ve kefilsiz talebenin medresede
barındırılmaması istendiğine dair kayıtlara rastlanır.
Osmanlı Devleti’nde medrese kuruluştan XIX. yüzyıla kadar ilmî ve fikrî hayatta etkili,
devlet ve toplumu belirli seviyelerde yönlendiren bir kurumdu. Şer’î ve hukukî mevzuatın
tedvini, idarî ve askerî müesseseler yanında vakıf sistemi gibi toplumsal kurumların teşkili ve
benimsenmesinde, devletin zorlandığı yerlerde çözümler üretilmesinde sistemin temel bir
unsuru olarak faaliyet göstermişti. Osmanlı dünya görüşü ve zihniyetinin oluşmasında, devlethalk, devlet-asker ilişkilerinde dengeli ve uzlaştırıcı ortamın sağlanmasında, dinî ilimler başta
olmak üzere tarih, coğrafya ve edebî sahalardaki eserlerin telifinde, her alandaki tercüme
eserlerin özellikle II. Murad ve III. Ahmed dönemlerinde heyetler halinde yapılan tercüme
faaliyetlerinde, devlet kanunnâmeleri ve birçok arazi kanunnâmesinin, büyük vakfiyelerin
hukuk ve örf ile uyum içerisinde hazırlanmasında, XIX. yüzyıl öncesinde ve sonrasında
girişilen ıslahat faaliyetlerinde, değişik dinî ve ırkî zümreleri kucaklayan anlayışın oluşmasında
ulemânın ve medrese eğitiminin önemli rolü olduğu söylenebilir. Bununla beraber başlangıçta
dinamizm kaynağı olan medrese zamanla hantal duruma gelerek esnekliğini kaybetmiş, daha
da önemlisi kendini yenileyecek zihniyet gelişim ve dönüşümünü sağlayamamıştır.
İçeride ve özellikle dışarıda çok hızlı ve çok defa da aleyhte gelişmelerle sarsılan
Osmanlı Devleti alternatif olabilecek çözüm arayışları içerisine girmişse de medrese sistemi
kendini yenileyememiştir. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Mühendishâne-i Bahrî-i Hümâyûn
ve Mühendishâne-i Berri-i Hümâyûn’un kurulmasıyla daha önce önemli ölçüde bünyesinde
barındırdığı teknik eğitimden mahrum kalmış, XIX. yüzyılın birinci yarısında Tıphâne’nin
teşkiliyle tıp tahsilinden, Avrupa tarzı mekteplerin, ardından mülkiyenin kurulup devlet
imkânlarıyla donatılması sonucunda önemli ölçüde fikrî ve idarî alandan uzak kalmıştır.
1826’da Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti teşkil edilip bütün vakıf gelirleri devlet hazinesine alınınca
medrese ve ulemânın malî imkânları daralmış, nizamiye mahkemelerinin teşkili ve daha sonra
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hukuk mektebinin ortaya çıkmasıyla büyük ölçüde yargı alanından uzaklaştırılmış, sadece din
hizmetleri ifa eden bir konuma gelmiştir.
XIX. yüzyılda II. Mahmud ve II. Abdülhamid dönemlerinde eğitim konusunda ıslahat
ve yenilikler yapılırken en çok ıslaha muhtaç olan medrese ihmal edildi. Bu tutum muhtemelen
medresenin ve temsil ettiği zihniyetin ıslahının çok zor, hatta mümkün olmadığı kanaatine dayanmaktaydı. II. Abdülhamid’den sonra İttihatçılar devrinde Şeyhülislâm Mûsâ Kâzım ve
Mustafa Hayri efendiler zamanında ciddi olarak medrese ıslahı yapılmak istendi. Islâh-ı
Medâris Komisyonu oluşturulup çeşitli nizâmnâmeler hazırlandı. Geleneksel yapısından
tamamen farklı, mektep tarzında yeni program dârü’I-hilâfe medreselerinde uygulanmaya
başlandı. Ayrıca Medresetü’l-kudât, Medresetü’l-eimme ve’l-hutabâ (1913), Medresetü’lvâizîn (1913), Medresetü’l-mütehassısîn (1914), Medresetü’l-hattâtîn (1914), kuruldu. Ancak
I. Dünya Savaşı ve arkasından imparatorluğun tasfiyesi sebebiyle bu okullar uzun süreli olmadı.
Medreseler, 3 Mart 1340 (1924) tarihli Tevhîd-i Tedrisat Kanunu ile Maarif Vekâleti’ne
devredildi ve kanunun neşrinden on üç gün sonra bütün medreseler kapatıldı.

5.3. Enderun Mektebi
Enderun mektebi Osmanlı Devletinin idarî mekanizmasını yürütecek seçkin elemanların
yetiştirildiği saray teşkilatı içerisinde yer alan bir eğitim müessesesidir. Dolayısıyla bu
özellikleriyle Enderun mektebi Osmanlı Devleti’nde medrese dışında ikinci köklü eğitim
kurumu olmuştur.
Osmanlı Devleti’nde Hıristiyan ailelerden devşirilen küçük çocuklar önce Müslüman
Türk ailelerinin yanında yetişir, sonra acemi oğlanlar saray ve kışlalarında eğitim görürlerdi.
Buradaki eğitimden sonra “çıkma” adı verilen dağıtıma tabi tutularak çeşitli askerî zümreler
içerisine gönderilirlerdi. Bu zümrelerde kabiliyet ve üstün yeteneklerini gösterenler daha
yüksek seviyede eğitilmek üzere Enderun’a alınırdı.
Medreselerde okutulan naklî ve aklî ilimlerden Kur’ân-ı Kerim, hadis, kelam, hat,
Arapça yanında, Farsça, belagat, şiir, felsefe, tarih, riyaziye, coğrafya gibi dersler Enderun
mektebinde de okutulmaktadır. Enderun’un eğitiminde diğer okullardaki eğitimden asıl
farklılık, talebelerin askerî ve idarî konularda görmüş oldukları uygulamaların yoğunlaşmış
olmasıdır. Bu açıdan Enderun eğitiminin çeşitli becerilerin, sanatların, idarî ve siyasî bilgilerin
uygulamalı olarak öğretildiği ve neticede kabiliyetlerin tespit edildiği bir eğitim olduğu
söylenebilir. Bu eğitim Topkapı Sarayı’nın Bâbü’s-Saâde’den sonra gelen üçüncü avlusunda
bulunan çeşitli koğuşlarda yapılmaktaydı. Belirli bir program dâhilinde yapılan eğitimde bir üst
mertebeye geçmek için başarılı olmak şarttı. Başarısız olanlar veya disiplin cezası alanlar
“çıkma” adıyla taşradaki çeşitli görevlere gönderilirlerdi.
Enderun mektebi, bu düzeniyle Osmanlıların son dönemine kadar devletin idarî
kadrolarını işgal eden elit tabakanın büyük bir kısmını yetiştirmiştir. XIX. yüzyıl başlarına
kadar köklü bir değişikliğe uğramadan devam eden bu fonksiyonunu bu tarihten sonra Batı
tarzında açılan mekteblere bırakmıştır.
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5.4. Teknik Eğitim
Osmanlı medreselerinde riyâzî ve tabiî bilimlerin okutulduğuna dair bilgiler, bu
medreselerden bazılarının, son dönemlerde iddia edildiği gibi, “Fen” veya “Mühendislik”
medreseleri olduğunu gösterecek durumda değildir. Klasik dönemde aklî ve naklî ilimlerin bir
bütün olarak tahsil edildiği medreseler arasında eğitiminin tabiî ilimlerden tıpta yoğunlaşması
açısından tek istisnası Süleymaniye Tıp Medresesi’dir. Klasik dönemde askerî ve sivil teknik
eleman ihtiyacını karşılayacak insan gücünün yetiştirilmesi, sivil ve askerî meslek zümrelerinin
içinde usta-çırak geleneğine bağlı olarak, yenileşme döneminde görüleceği gibi, Avrupa’dan
mülhem yeni müesseselerin kurulmasına kadar devam etmiştir. Tophane’de topçular ve top
dökücüler bu usûl ile yetiştirilir, imtihana tabi tutularak memleketin değişik yerlerindeki
dökümhanelere ve kalelere gönderilirler. Tersane ile Humbaracı Ocağı’nda da bu türden meslek
içi eğitimin sürdüğü muhakkaktır. Bu ocaklara eğitilmek üzere alınan adaylar arasında gemi ve
silah yapımında maharet sahibi olup temayüz edenler olmuştur.
Osmanlı Devleti’nde esas itibariyle iki çeşit mimar vardı. Bunlar hassa mimarları ve
şehir mimarları idi. Hassa mimarları devlete ait olan inşaatları yapmakla mükellefti. Şehir
mimarları ise, her şehirdeki benna, neccar, taşçı, horasancı, keresteci ve sair inşaat ile ilgili işleri
yapan ehl-i hiref esnafına nezaret eden kimselerdi. Osmanlı Devletinin büyük mimarî eserlerini
yapan mimarların yetiştiği Saray’ın Bîrun teşkilatı içinde bulunan Hassa Mimarları Ocağı için
ise devrinin bir mühendislik ve mimarlık okulu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Küçük bir
ulufe ile okula girenler, mimarbaşıların ve kıdemli halîfelerin nezaretinde yetişir ve kademeleri
kat ederek Sermimarân-ı Hassa’lığa kadar yükselirlerdi. Ocak mensuplarının yetişmeleri için
tatbikatın yanında nazarî bilgilere de önem veriliyordu. Bu ocak, Osmanlı ve dünya mimarlık
tarihine büyük eserler veren Mimar Sinan, Dâvûd Ağa ve Sedefkâr Mehmed Ağa, gibi büyük
mimarların formasyonlarını aldıkları bir mimarlık ekolü idi.
Buna paralel olarak saray mimarlarının dışında kalan diğer mimarların ve yapı sanatı ile
ilgili ustaların yetişme düzeninin tamamıyla usta çırak ilişkisi içinde olduğunu söylemek de
yanlış olmaz. Zira şehir mimarları görevleri gereği ilm-i hendesede maharet sahibi kimseler
olmaları gerekmektedir. Mesaha ilmine mahir olmaları da belgelerde mimarlarda aranan
özelliklerden biri olduğu ifade edilmektedir. İstanbul’daki mimarlar, sedefkârlar kârhânesinde
nazarî olarak hendeseye dair okunan kitaplardan sonra büyük üstadların yanında yıllarca fiilî
olarak çalışarak mesleğin esasını öğrenirlerdi. Mimarbaşı tarafından ihtiyacı olan bölgeye
tayinleri yapılırdı. Ayrıca şehir mimarları tarafından yapılan inşaatların plan ve malzeme
kalitesinin kontrol yetkisinin Hassa mimarlarına verilmiş olması bunların hem eğitim
safhasında hem de daha sonra şehir mimarlarının denetiminde görev aldıkları göstermektedir.
Osmanlı Devleti’nde mühendishanelerin kuruluşuna kadar teknik eğitim bu şekilde devam
etmiştir.
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Resim 17: 1582 düğününde mimarların geçit töreni. 1582 Surname-i Hümayun: Düğün
Kitabı.

5.5. Tekke ve Zaviyelerde Sürdürülen Eğitim Faaliyetleri
Osmanlılara daha önceki İslâm devletlerinden miras kalan bir diğer eğitim müessesesi
tekke ve zaviyelerdir. Tekkeler her şeyden önce “dinî-tasavvufî” eğitim, öğretim veren ve bunu
bilfiil yaşama yeri olarak kabul edilmelidir. Diğer bir ifadeyle tekkeler öncelikle kendi tarikat
mensuplarına, daha sonra çevreden kendilerine müracaat eden kişilere, kabiliyet ve istidatlarına
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göre “şeriat, tarikat ve hakikat” konularında ders verilen ve “âdâb-ı İslâmiye ve insâniyenin”
talim ve telkin edildiği dinî mahiyette birer eğitim kurumlarıdır.
Tekkelerdeki dinî ve tasavvufî eğitim, halkın kültür hayatında büyük etkilere sahiptir.
Özellikle Anadolu Selçuklular döneminde geniş halk kitlelerinin İslâmiyet’i daha iyi anlaması
ve İslâmiyet’in yayılmasında bu tekkelerde yetişmiş mutasavvıflar büyük roller oynamışlardır.
Bunlar arasında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî gibi elit tabaka için Farsça yazdığı Mesnevi’si ile
halk edebiyatından eserler veren “dervişler” arasında Yûnus Emre, Hacı Bayram Velî ve Hacı
Bektaş Velî gibi halk şiirinde Anadolu’daki en büyük eserleri ortaya koyan şairleri
zikredebiliriz. Özellikle dinî ilimleri, Arapça’yı ve Farsça’yı bilen bu şahıslar halkın
anlayabileceği bir dille eserler hazırlamışlardır. “Halk için yazmak” düşüncesi onların çok
sevilip sayılmalarına sebep olmuştur. Bilhassa ilhamlarının kendilerine Allah tarafından
verildiğine inanılması sebebiyle, üzerlerine kudsiyet izafe edilmiş ve halk onlara sahip çıkarak
mezarlarını ve türbelerini ziyaret mahalli haline getirmişlerdir.
Her tekke eğitimini kendi mensup olduğu tasavvuf sistemine göre ele almaktaydı. Tekke
ve zaviyeler bilhassa medreselerin ulaşamadığı uzak yerlerde dinî-tasavvufî eğitimi sağlamıştır.
Bu durum aynı zamanda devletin halkı arasında din ve kültür birliğinin tesisinde yardımcı
olmuştur. Tarîkat törelerinin uygulandığı ilim, sanat ve tasavvuf sahalarında eğitim veren
tekkeler kuruluşundan yıkılışına kadar kendi bütünlüğü içerisinde, çok geniş bir sahaya yayılan
Osmanlı devletinin hudutları dâhilinde, yüzyıllar boyu “dinî-tasavvufî” bir eğitim müessesesi
olma keyfiyetini sürdürmüştür. XX. yüzyılın başlarından itibaren yeniden teşkilatlanmaya
çalışan tekkelerin faaliyetlerine 1925 yılında çıkan “Tekke ve Zaviyeleri Kapatma Kanunuyla”
resmen son verilmiştir.
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Resim 18: Mevlevihânede sema, Tableau, général de l’Empire otoman.

Resim 19: Mevlevî Tekkesi Dedesi,

Resim 20: Kadirî Tekkesi Şeyhi, Tableau, général

Tableau, général
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5.6. Serbest Eğitim ve Kültür Kurumları (Konaklar, Meclisler)
Osmanlı toplumunda medrese ve sair eğitim kurumlarında yapılan resmî tahsil yanında
umumiyetle camiler, tekkeler, kütüphaneler, zengin vezir ve âlimlerin konakları gibi eğitim ve
kültür merkezleri de bulunmaktadır. Bu merkezler bir yönüyle resmî medrese tahsilinin
tamamlayıcısı niteliğindedir. XIX. yüzyılda hâli vakti müsait ve ilmî kudrete sahip ulemâ,
durumuna ve ihtisasına göre hiç bir karşılık beklemeden ders verip talebe yetiştirdiği gibi, bazı
zengin konaklarının âdeta bir eğitim ve kültür merkezi fonksiyonuna sahip olduğu
görülmektedir. XIX. yüzyılın başlarında kendisi de medrese eğitimi yanında bu tür konak ve
meclislerde ders takip ederek yetişmiş, devrin mühim âlimlerinden Kethüdâzâde Mehmed Arif
Efendi bunlardan biridir ve bu tarz eğitim geleneğini sürdürmüştür. Midhat Paşa, Fuad Paşa,
Kabûlî Mehmed Efendi, şair Fehim Efendi, Emin Efendi, matematikçi Tevhid Efendi, Nusret
Paşa, Murad Molla Şeyhi, Müneccimbaşı İsmail Edhem Efendi, Sadrazam Yûsuf Kâmil Paşa
gibi XIX. yüzyılın bir çok devlet ve bilim adamı, şair ve edibini yetiştirdiğini bildiğimiz bu
mümtaz şahsiyet, kendi konağında isteyen talebeye ders vermiştir. Kethüdâzâde Mehmed Arif
Efendi’nin de dâhil olduğu, Beşiktaş semtinde oturan bir grup yüksek rütbeli bilim adamının
oluşturduğu serbest ve ileri görüşlü entelektüel bir muhitin varlığı bilinmektedir. Daha sonraki
nesiller tarafından “Beşiktaş Cemiyet-i ilmiyesi” olarak tanınan bu ulemâ grubu, Beşiktaş’taki
konaklarında bir araya gelerek hem ilmî sohbetlerde bulunur hem de talebeye ders verirlerdi.
Bu gibi ulemâ meclisleri, konaklarda sürdürülen eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir başka
tezahürü olarak yirminci yüzyılda da varlıklarını devam ettirmiştir.
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Uygulamalar
Uygulama:
Mübahat S. Kütükoğlu, XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri,(TTK., Yay., Ankara
2000) eseri okuyunuz ve inceleyiniz.
Kazanım:
1)
Osmanlı dönemine ait en fazla medresenin bulunduğu İstanbul’daki
medreselerin yerleri, eğitimleri, öğrenci sayıları hakkında bilgi edinilmesi.
2)
Medreselerin en fazla hangi semtlerde yoğun bir şekilde bulunduğunun tespiti
ve nedenlerinin araştırılması.
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Uygulama Soruları
Enderun Mektebi’nin faaliyette bulunduğu mekânları önceden tespit edip
hazırlanınız ve ardından Topkapı Sarayı’na giderek bu mekânları yerinde inceleyiniz.

1)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı dünyasında eğitim, yüzyıllarca resmî ve gayrı resmî müesseseler yolu ile
yürütülmüştür. Bunlardan ilk eğitimin başladığı kurum sıbyan mektepleridir. Değişik etnik
menşe’lerden gelen Müslüman halklar mozayiğinin eğitim ve kültür birliğini ve aynı dünya
görüşüne sahip oluşunu sağlayan medreseler aynı zamanda fertler arasında eğitim eşitliği ile
toplumdaki değişik tabakalar arasında hareketliliği (dikey ve yatay) sağlayan sosyal bir
fonksiyona sahipti. Medreseler aynı fikrî temele oturan kamu hayatının bir parçası olarak
zihniyet bakımından dinî müessesenin güdümünde, yapısı açısından vakıf sisteminin içinde,
malî yönden ise muhtar bir kuruluş olup hizmetini devletin denetiminde yüzyıllarca
sürdürmüştür.
Klasik Osmanlı dönemine damgasını vuran medresenin yanında, Enderun Mektebi
ikinci bir eğitim sistemi olarak ortaya çıkmıştır. Daha dar bir çerçevede oluşan bu sistem fikrî
yönden medrese ile aynı temele oturmakla beraber hedefi ve teşkilatlanması ve yetiştirdiği insan
gücü ile devlet ve toplumda icra ettiği fonksiyonu bakımından farklı bir durumdaydı. Mülkî ve
askerî teşkilatlara ve özellikle saraya adam yetiştiren bu mektep daha çok siyasî müessesenin
tesiri altında gelişmiştir.
Osmanlı eğitiminin bu resmî şekilleri dışında medrese eğitimine benzer bir eğitim de
cami ve kütüphanelerde, aynı zamanda zengin devlet adamları ve ulemânın konaklarında
yürütülmüştür. Edebiyat ve sanat ile zenginleştirilmiş bu paralel serbest eğitim ve kültürel
faaliyetler son döneme kadar sürdürülmüştür. Medrese eğitiminden farklı olarak daha çok halk
kitlelerinin eğitimini ve mensuplarının nefis terbiyesini hedef alan tekke ve zaviye gibi
dergâhlarda yaşanarak sürdürülen eğitimin Osmanlı eğitim, din, tasavvuf ve kültür hayatında
önemli bir yeri bulunmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı Devletinde dârüttâlim de denilen ilk eğitim ve öğretimin yapıldığı
yere ne ad verilirdi?
a)

Dârülkurrâ

b)

İlkokul

c)

Medrese

d)

Sıbyan mektebi

e)

Dârülhadis

2)
verilirdi?

Beş yaşına ulaşmış çocukların mektebe başlangıçlarında yapılan törene ne ad

a)

Okuma töreni

b)

Âmin alayı

c)

Surre alayı

d)

Mektep alayı

e)

Okumaya başlama töreni

3)
Osmanlı devletinde asırlarca dinî-tasavvufî bir kurum olarak faaliyet gösteren
tekke ve zaviyeler için çıkarılan Tekke ve Zaviyeleri Kapatma Kanunu kaç tarihlidir?
a)

1925

b)

1927

c)

1924

d)

1928

e)

1933
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4)
Osmanlı Devletinin idarî mekanizmasını yürütecek seçkin elemanların
yetiştirildiği eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Medrese

b)

Dârülhadis

c)

Teknik Eğitim Kurumu

d)

Enderun Mektebi

e)

Taş Mektep

5)

Osmanlı döneminde kurulan ilk medrese hangisidir?

a)

Fatih Medreseleri

b)

Selimiye Medresesi

c)

Süleymaniye Medresesi

d)

Çorlulu Ali Paşa Medresesi

e)

İznik Medresesi

6)
Neşrinden on üç gün sonra medreselerin resmen kapatıldığı kanun olan Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun çıkış tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

1926

b)

1924

c)

1923

d)

1933

e)

1936
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7)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı klasik dönemi faaliyet gösteren eğitim
kurumlarından biri değildir?
a)

Enderun Mektebi

b)

Hassa Mimarları Ocağı

c)

Medrese

d)

Sıbyan Mektebi

e)

Matbah-ı Amire

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız
8)
Osmanlı Devletinde şehir mimarlarının yetişme tarzları ve çalışma sahaları
hakkında bilgi veriniz?
9)
Tekke ve Zaviyelerde verilen eğitimi açıklayınız ve diğer Osmanlı eğitim
kurumları arasındaki farkı belirtiniz?
10)
Açıklayınız.

Osmanlı medreselerinde bir talebenin eğitimi ne şekilde gerçekleşirdi?

Cevaplar
1)d, 2)b, 3)a, 4)d, 5)e, 6)b, 7)e.
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6. OSMANLI ESNAF TEŞKİLATI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Esnaf Tabiri ve Osmanlı Esnafının Hususiyeti
6.2. Osmanlı Esnaf Teşkilatının Menşei
6.3. Osmanlı Esnaf Teşekküllerinin Çeşitleri
6.4. Esnaflıkta Hiyeraşi
6.5. Esnaf İdarecileri
6.6. Esnaf Nizâmnâmeleri
6.6. Esnaflıkta Oto-kontrol Sistemi
6.7. Esnaflıkta İnhisar / Gedik Sistemi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
veriniz?

Osmanlı esnaf teşkilatının hiyeraşik yapısı ve idarecileri hakkında bilgi

2)

Gedik nedir? Osmanlı Devletinde nasıl uygulanmıştır? Açıklayınız.

3)

Osmanlı Devletinde oto-kontrol sistemi nasıl bir işleyiş göstermiştir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Esnaf Tabiri, Hususiyeti ve
Menşei

Osmanlı esnaf teşkilatının
kendine has özelliklerinin
kavranılması ve menşei
hakkında bilgi sahibi olmak

Kronoloik Düşünme
Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
Bilgi Sahibi olma ve Görüş
Geliştirme

Osmanlı Esnaf
Teşakküllerinin Çeşitleri ve
Hiyerarşi

Esnaf İdarecileri,
nizamnameleri ve oto
kontrol sistemi

Esnaflıkta İnhisar ve Gedik
Sistemi

Osmanlı Devletinde devlet
için çalışan esnaf
örgütlerinin öğrenilmesi ve
serbes esnaf gruplarının
esasları hakkında bilgi
edinmek.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Esnaf birliklerinin idarecileri
ve görevlerinin öğrenilmesi,
esnaf nizamnamelerinin
kavranılması ve esnaf
teşkilatında uygulanan otokontrol sistemi hakkında
bilgi sahibi olunması.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Esnaflıkta XVIII. yüzyıldan
itibaren uygulanan gedik
sisteminin öğrenilmesi

Sebep-sonuç İlişkisi Kurma

Anlatım
Sebep-sonuç İlişkisi Kurma

Anlatım
Görüş Geliştirme

Görüş Geliştirme
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Esnaf nizâmnâmesi



Gedik



İnhisar



Oto-kontrol sistemi



Kethüda,



Yiğitbaşı,



Ehl-i hiref



Havaî gedik



Müstakar gedik



Lonca
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Giriş
Menteşei fütüvvetin kolu olan ahiliğe dayanan Osmanlı Esnaf teşkilatı XIX. yüzyıla
kadar Osmanlı şehirlerinde varlığını sürdüren iktisâdi ve sosyal teşekküllerdir. Bu dersimizde
öncelikle Osmanlı esnaf teşkilatının özellikleri ve menşei üzerinde durulacaktır. Ardından esnaf
teşekküllerinin devlet için çalışanları ve serbest olanları gibi bir ayırıma gidilecektir. Osmanlı
Devletinde her esnaf grubunun kendi içinde idarecileri bulunmaktadır. Bu idarecilerin görevleri
ayrı ayrı incelenecektir. Esnaf gruplarının idaresi ve çalışmaları ise belli nizamlara bağlıdır. Bu
husus da Esnaf nizamnameleri bahsinde ele alınacaktır. Esnafın toplum düzenini bozmadan
çalışmasını sağlayan oto-kontrol sistemi de ayrıca incelenecek konular arasındadır. Son olarak
ise Osmanlı esnaf teşkilatında XVIII. yüzyildan itibaren uygulanan gedik sistemi ele
alınacaktır.
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6.1. Esnaf Tabiri ve Osmanlı Esnafının Hususiyeti
Esnaf, şehir ve kasabalarda, mal ve hizmet üretimi ile ilişkili herhangi bir iş kolunun
belirli bir alanında uzmanlaşmış olarak çalışanların meydana getirdiği mesleki örgütlenmelere
verilen addır. Burada iş kolunun belirli bir alanı ifadesini açıklamakta fayda vardır. Osmanlı
dönemi esnaf örgütlenmeleri, bugün bildiğimiz anlamda belirgin bir iş kolunun bütününü, hatta
birkaç mal veya hizmeti ihtiva eden bir bölümünü kapsamaktan oldukça farklıdır. Çok dar ve
sınırlı zümreler halinde, her bir malın hammaddeden başlayarak nihaî tüketime hazır hale
gelinceye kadar geçirdiği üretim aşamalarının her biri ayrı bir esnaf birimi olarak
örgütlenmiştir. Ayrıca her aşamada, farklı mal türleri varsa, onlar da ayrı birer örgütlenme
birimi oluşturmuşlardır. Bu hususu örnekle açıklamak daha iyi öğrenilmesini sağlayacaktır.
Mesela deri incelenecek olduğunda hayvancılıktan başlayıp, nihaî tüketim malı olarak ayakkabı
haline gelinceye kadar geçtiği her teknik veya ticarî aşama birbirinden bağımsız birer esnaf
örgütlenmesine sahne olurdu. Canlı hayvan ticaretini yapan celepler, kesimi yapan kasaplar,
ham deriyi işleyen debbağlar, işlenmiş deriyi satan tâcirler, nihaî mamul olarak ayakkabı
yapanlar birbirinden bağımsız birimler halinde örgütlenmekle kalmaz, ayrıca her aşamadaki
farklı mallar da ayrı örgütlenmeye sahne olurdu. Sığır ve koyun kasapları birbirinden ayrıldığı
gibi, ayakkabı imalatında çizme, pabuç, mest, terlik vs. yapanlar da farklı örgütler içinde
birbirinden ayrılmakla kalmaz, ayrıca bu ayakkabıların çeşitli dinî zümrelere göre değişen renk
ve şekillerini imal edenler de birbirinden ayrı birimler halinde örgütlenirdi. Gıda, metal, inşaat,
dokuma imalatı alanlarında da durum pek farklı değildi. Mesela boyacılar kullandıkları boya
ham maddesine ve boyadıkları renklere göre ayrı ayrı örgütlendikleri gibi boya işini toptancı
tüccar için veya nihaî tüketici için yapmalarına göre de farklı örgütlere sahip bulunurlardı.
Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Kısaca toparlamak gerekirse uzmanlaşma ve onunla
birlikte farklılaşan örgütlenme yapısı bir ağacın dallarını andırır nitelikte son derece ayrıntılı
bir tablo teşkil ediyordu denilebilir. Buna göre Osmanlı esnaf örgütlenmesi kullandığı
hammaddenin çeşidine, faaliyetin yer aldığı üretim aşamasına, ürettiği malın sipesifik
niteliğine, hitap ettiği alıcı zümrelerine göre dallı budaklı mozaik görünümü arz etmektedir. Bu
parçalı örgütlenmenin normal mekân sınırı şehir ve kasaba merkezleri idi. Her şehirdeki
örgütlenme türü, nüfus miktarı ve iktisadî hayat tarzına göre muhtevada bazı değişiklikler
göstermekle birlikte yapı ve model itibarı ile benzer niteliğe sahipti. Ancak, bu benzer
örgütlenmeler arasında, bölge veya ülke çapında ilişkilere pek rastlanmazdı.

6.2. Osmanlı Esnaf Teşkilatının Menşei
Üreticilerin meşgul olduğu işe göre sınıflandırılmasından doğan esnaflık insanlık tarihi
kadar eskidir. Osmanlı toplumundaki esnaflığın kökenleri daha önceki Türk-İslâm devletlerine
kadar uzanır. Her esnaf kolunun kendine mahsus gelenekleri ve her mesleğin bir pîri vardır.
Meselâ Hz. Âdem çiftçilerin, Hz. İdrîs terzilerin, Hz. Yûsuf saatçilerin, Hz. Dâvûd demirci ve
zırhçıların, Hz. Lokman hekimlerin, Hz. Muhammed tacirlerin, Selmân-ı Fârisî berberlerin, Ahî
Evran ise debbâğ esnafının pîri sayılırdı. Yakın zamanlara kadar bazı esnafın dükkânında
mevcud olan
“Besmeleyle açılır dükkânımız,
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Hazret-i .... dır pirimiz üstadımız” gibi levhalar, fütüvvette her zenaatın
peygamberlerden birine kadar uzanan bir pirleri olmasının asırlar boyunca devam eden bir
gelenek ve inanç birliği olduğunu göstermektedir.
Esnaf birlikleri ile fütüvvet arasında derin bir bağ vardır. Tasavvufî bir cereyan olan
fütüvvet’in en mühim iki şartından biri müslüman olmak, diğeri ise bir meslek sahibi
bulunmaktı. İşsiz kimselerin teşkilâta kabul edilmemeleri, toplanma merkezi olan zaviyeleri bir
işsizler yurdu olmaktan kurtarmıştı. Diğer yandan zanaat sahiplerinin çoğunun fütüvvet
teşkilâtına girmeleri esnaflıkla fütüvveti birbirinden ayrılamaz iki unsur haline getirmişti. Hatta
esnaf, zaviyelerden uzaklaşıp gayri müslimleri de içine alan esnaf teşekküllerini kurmalarından
sonra dahi fütüvvet geleneklerine bağlı kalmışlardı.
Fütüvvet ehlinde aranan doğruluk, vefa, cömertlik, elinin bol, sofrasının açık olması gibi
şartlar, ilerleyen asırlarda da esnafın uymaya çalıştıkları prensiplerdir. Çoğu esnafın, sabahleyin
gelen ikinci müşteriyi henüz siftah etmemiş olan komşusuna göndermesi bu vefa ve cömertliğin
en iyi örneğidir.
Fütüvvetin Anadolu’daki kolu, teşkilâtın piri Ahi Evran’a izafeten Ahîlik adıyla anılır.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ahilerin rolleri bulunduğu ve ilk Osmanlı hükümdarlarından
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Resim 21: Sünnet düğününde esnaf alaylarının geçit töreni. En önde İstanbul çadırcıları,
onları takip eden kadın kuklanın ardından Çizmeciler, bakkallar, manavlar, takkeciler,
kavukçular. (Surname Sultan Ahmet’in Düğün Kitabı)
bazılarının da teşkilât mensubu oldukları hususlarına önceki derslerimizde temas
edilmişti. Ancak, bir taraftan şartların giderek bazı esnaf için ağır gelmeğe başlaması, diğer
taraftan Müslüman ve gayri müslim esnafın bir arada yaşama ve teşkilâtlanma ihtiyacı gibi
hususlar, bütün esnafın toplanabilecekleri yerlere ihtiyaç göstermiş; böylece esnaf yavaş yavaş
zaviyelerden uzaklaşarak loncalarda teşkilâtlanmağa başlamışlardır.
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6.3. Osmanlı Esnaf Teşekküllerinin Çeşitleri
Osmanlı Devletinde esnaf birliklerine genel olarak “ehl-i hiref” adı da verilmektedir.
Osmanlı esnaf birlikleri, devlete ait iş ve işyerlerinde çalışanlar ve serbest çalışanlar olmak
üzere iki kısımda incelenebilir.
Devlete ait iş yerlerinde maaş karşılığı çalışan esnafa “ehl-i hiref-i hâssa” adı verilirdi.
Devletin bunlar üzerinde doğrudan, esnaf teşekküllerine ve loncalara bağlı özel teşebbüsler
üzerinde ise dolaylı olarak bir kontrol sistemi vardır. Böylece bütün esnaf kuruluşları
hammadde temini, imalât, fiyat, pazarlama gibi üretim, fiyat koyma ve satış aşamalarında
devletin denetimi altında bulunur ve ihtiyaç anında serbest meslek sahipleri de devlet hizmetine
alınabilir. Buna genellikle savaş zamanlarında gıda temini, elbise, savaş malzemesi yapım ve
onarımı gibi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başvurulur. İhtiyaç sebebiyle orduya katılan
ve devlete ait olan atölye ve iş yerlerinde istihdam edilen esnafa “orducu esnaf” denirdi.
Devlet hizmetinde çalışan esnaflar genel olarak Osmanlı sarayının ve kapıkulu
askerlerinin zaruri ihtiyaçlarını karşılayan zümrelerden oluşurdu. Bunların bir kısmı sarayın
bîrun hizmetlileri arasında bulunurdu. Bu sanatkârların belli başlıları tabl ü âlem ve çadır
mehterleri, aşçı, helvacı, ekmekçi, çamaşırcı, terzi, mürekkepçi, kâğıtçı, kuyumcu, çilingir,
güğümcü, kürkçü, kazancı, hakkâk ve saraç gibi sınıflardı. Koçi Bey’in kaydettiğine göre XVII.
yüzyılda ehl-i hirefin mevcudu 2.000 kadardı. Sayıları ihtiyaca göre artan veya azalan saray
esnafı saraya alınan kabiliyetli acemi oğlanlarından seçilir, daha sonra bunlar çıraklıktan
ustalığa yükselirlerdi. Otlukbeli (1473) ve Çaldıran (1514) zaferlerinden sonra İran ve
Azerbaycan’dan getirilen bazı sanat erbabı da saraya alınmıştı. Bu ücretli saray esnafından her
bir zümrenin ayrı ustabaşısı, kalfası ve şâkird denilen çırakları olurdu. Saraya mensup diğer
sanatkârlar arasında kitap müstensihleri, hattat, mücellit, keçeci, sîmkeş, nakkaş, kazzâz, saatçi,
sorguççu, kalemkâr, zırhçı, okçu, yaycı, dülger, zamkçı, camcı, çizmeci, debbâğ, abacı, kandilci
gibi sınıflar da vardı.
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Resim 22: Esnafın geçit töreninde en önde yağ mumcuları, debbağlar ve berberler. (Surname,
Sultan Ahmet’in Düğün Kitabı)
Sarayın Istabl-ı Âmire denilen Has Ahur’unda çalışan ehl-i hiref de yaptıkları işe göre
yularcı, yapukçu, iplikçi, palancı, zincirci, kıl dokuyucu gibi ayrı zümreler halinde
teşkilâtlanmıştı. Osmanlı arşivlerinde, saraya alınan sanat erbabının dökümünü veren ve
aldıkları maaşları gösteren birçok ehl-i hiref-i hassa defteri vardır.
Devlet sektörüne bağlı bir başka esnaf grubu da Ağakapısı’ndaki imalâthanede çalışırdı.
Ağakapısı kârhânesi diye de anılan bu atölyedeki esnafın tamamı Acemi Ocağı’ndan alınır ve
çeşitli sanat kollarına dağıtılarak yetiştirilirdi. Terfileri ve cezalandırılmaları kendilerine
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nezaret eden kethüdaları vasıtasıyla olurdu. İmalâthanenin çizmeci, berber, kazzâz, ekmekçi,
aşçı, doğramacı, kuyumcu, demirci, cerrah, hallaç, semerci, nalbant, keçeci ve yaycı gibi bazı
esnafı Ağakapısı içinde; saraçhane, haymehâne, dikimhane gibi kısımları ise dışarıda
bulunurdu. Usta, kalfa ve çırakları bulunan her sanat kolunun bölükbaşı unvanı ile bir âmiri
olurdu. Ustalar çizmeci-başı, çadırcıbaşı, saraçbaşı, ekmekçibaşı vb. unvanlarla anılırdı. XVIII.
yüzyılın ikinci yarısında Ağakapısı kârhânesinde çalışan usta ve amelenin mevcudu 800
civarında idi. Devşirme sisteminin bozulmasından sonra devlete ait imalâthanelerin esnaf
ihtiyacı serbest çalışanlardan sağlanmaya başlanmıştır.
Serbest Esnaf grubu, ise Selçuklu dönemi esnaf birliklerinin devamı olan ve genellikle
şehir ve kasabalarda bulunan Osmanlı serbest esnaf kuruluşlarıydı. Bunlar rekabet prensibi
yerine karşılıklı kontrol ve yardımlaşma esasına göre teşkilâtlanmışlardı. Aynı meslek ve sanat
erbabı bir arada çalışır ve birbirlerini denetlerdi. Her şehir veya kasabadaki esnaf birlikleri diğer
şehir ve kasabadakilerden bağımsız ve birbiriyle ilişkileri olmayan teşekküllerdi.

6.4. Esnaflıkta Hiyeraşi
Esnaflıkta mertebeler alttan üste çırak, kalfa ve usta şeklinde idi. Sanat öğrenmek için
bir usta yanına çırak olarak giren kişinin ustasına tam anlamıyla itaat etmesi ve girdiği sanat
kolunun geleneklerine uyması şarttı. Çırak, başlangıçta dükkânda ustanın gösterdiği ufak tefek
işleri yapar, zamanla imalâtta yardımcı olmaya başlar ve haftalık bir ücret alırdı.
Çıraklar bir tek ustaya bağlı değillerdi; ancak birliğin izni olmadan çalıştıkları ustayı
terk edemezlerdi. Çıraklık döneminde ihtiyacına göre bir ücret alan aday, belli bir süre
çalıştıktan –ki bu çoğunlukla üç yıldı-ve mesleğinde ilerleyip kendini ispatladıktan sonra
kalfalığa yükseltilirdi. Kalfa mertebesine yükselmeye hak kazanan çırak o esnaf birliğinin idare
heyeti (sonra lonca hey’eti) önünde bir imtihan geçirir ve başarılı kabul edildiğinde kalfalar
arasına katılırdı. Bu katılma için idare hey’eti ile birlikte diğer ustaların da bulunduğu bir
merasim yapılırd ı ki, genç ilk defa burada mensup olduğu esnafa mahsûs olan elbiseyi giyer;
kendisine şedd kuşatılıp, nasihatlerde bulunulurdu. Osmanlı Devletinde her esnaf grubunun
kendine has özel kıyafetleri vardı.
Kalfalıkta da en az üç yıl çalışıldıktan sonra usta olunabilirdi. Ancak, usta olabilmek
için sadece zanaatta mahir olmak yetmezdi; kalfalık süresinde kendisinden hiç şikâyette
bulunulmamış olması, ustanın verdiği vazifeleri özenle yerine getirmesi, diğer kalfalar la iyi
geçinmiş, çıraklara gerekli ilgi ve titizliği göstermiş bulunması, müşteri ile münasebetlerinde
dürüst, ahlâklı ve geçimli olmas ı gibi bazı şartlar aranırdı. Bundan başka, dükkân açabilecek
bir sermaye sahibi olması ve o branşta boş bir dükkânın bulunması gerekliydi.
Bütün bu şartların bulunması halinde ustalığa kabul kararı en az bir ay evvelinden
kalfaya haber verilirdi. Merasim günü, kalfanın, dükkân bulduğunu, ustası vasıtası ile
kethüdaya bildirmesinden sonra, kararlaştırılırdı. Ustalığa yükselecek kalfaların merasimleri
aynı güne, baharda esnafın toplu eğlenceler düzenledikleri güne, denk getirilirdi. Bütün esnaf
kethüdaları, müftü, kadı, imam ve hatipler, vs. merasimde hazır bulunurlardı. Kethüdanın, usta
namzedine âdet üzere verdiği nasihatlerden sonra usta, kendisinden memnun olduğunu
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bildirerek kalfalık peştemalını çıkarıp ustalık peştemalını bağlar, tebrikleri müteakip eğlenceler
başlardı. Bu sırada usta olacak kalfanın yaptığı işler diğer ustalara gösterilirdi. Bunlar ustalar
ve zengin esnaf tarafından satın alınır, toplanan paralar yeni usta için bir sermaye olurdu.

6.5. Esnaf İdarecileri
Esnaf teşkilâtında, zaviyeler ve loncalarda toplandıkları zamanlardaki isimleri farklı
olmakla beraber, genelde iki idareci bulunurdu. Zaviyelerde iken şeyh ve nakib adını taşıyan
idareciler, muhtemelen XVI. yy.dan itibaren yerlerini kethüda ve yiğitbaşına bırakmışlardır.
Bununla birlikte, Ahi Evran’ın debbağ olması, debbağ, saraç ve ayakkabı dikicileri gruplarında
“şeyh” veya “ahî baba” adını taşıyan bir idarecinin son devirlere kadar mevcudiyetini
sürdürmesine sebep olmuştur. Bu idareciler, teşkilât üyesi ustaların seçimleri ve kadının
tasdikiyle iş başına getirilirlerdi. Her ne kadar esnaflıkla ilgisi olmayan ve maaşlarını devlet
hazinesine terk etmeğe razı olan bazı kimselerin, esnaf kethüdalığına getirildikleri olmuşsa da
bu gibi münferid olayları genele teşmil ederek bir devirde bütün kethüdaların devletçe tayin
edildiği tarzında yorumlamamak uygun olur.
Esnaf idarecilerinden kethüda, teşkilâtın birinci derecede yöneticisiydi. Kethüda esnaf
birliğinin maddî ve idarî işleriyle uğraşırdı. Kethüdanın esnafın yolsuzluklara karışmasını
önlemek, esnaf arasındaki anlaşmazlıkları çözmek, gerektiğinde bunları kadıya veya Dîvân-ı
Hümâyûn’a iletmek ve esnafı yönetmek gibi görevleri vardı. Esnafa ham madde temini, esnaf
arasındaki anlaşmazlıklarda ehl-i hibrenin de fikrini alarak ceza vermek, ileriki tarihlerde gedik
intikalleriyle ilgili işleri yapmak ise diğer vazife ve salâhiyetleri arasında yer alırdı. Esnaf
kethüdası esnaf tarafından seçilir ve kadı tarafından sicile kaydedilirdi. Daha sonraları bu görev
için hükümetten “berât-ı şerif” alınmaya başlanmıştır.
Yiğitbaşı ise esnafın iç işlerinden sorumluydu. Esnafla kethüda arasındaki
münasebetleri düzenlerdi. Ham maddeyi esnaf arasında eşitçe paylaştırmak, zaviye/loncanın
işleriyle uğraşmak, peştemal kuşanma merasimlerini idare etmek, ustalar arasındaki
anlaşmazlıkların giderilmesine çalışmak, halledemediği meseleleri kethüdaya götürmek diğer
vazifeleriydi. Müslim ve gayri müslimlerin aynı teşkilât içinde toplanmaları halinde, ilk
devirlerde kethüda ve yiğitbaşılar, Müslümanlardan olduğu halde, sonraları genellikle çoğunluk
grubundan seçilmeğe başlanmıştır. Bununla birlikte diğer grubun sayısının artması halinde,
yeniden seçime gidilerek yeni kethüda ve yiğitbaşı seçilebilmesi de mümkündü. Gayri
müslimlerin ayrı loncalarda teşkilâtlanmasından sonra ise önce yiğitbaşılar, sonra da kethüdalar
kendi aralarından seçilir oldular.
Yiğitbaşının yardımcısı durumunda olan işçibaşı ise daha çok teknik konularla
ilgilenirdi. Bağlı olduğu iş veya sanat kolunda üretilen eşyanın kalite kontrolünü yapar, bozuk
malların piyasaya sürülmesini önler, standartların korunmasıyla meşgul olurdu. Bu önemli
idarecilerden başka teşkilât içinde, tecrübeli ustalardan oluşan ve adına ihtiyarlar denilen bir
hey’et bulunurdu. Narh verilmesinde vazife gören, ölçü ve tartı âletlerinin damgalanmasına
bakan ve esnafa ceza verilmek gerektiğinde fikrine müracaat edilen ehl-i vukuf / ehl-i hibre
denilen bilirkişiler de bunlar arasından seçilmekteydi.
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Resim 23: Esnaftan kalafatçı. Fenerci Mehmet Albümü.

6.6. Esnaf Nizâmnâmeleri
Esnaf grubuna dâhil olanların uyacağı ve uygulayacağı nizamlar vardı. Esnaf arasında
geçerli olan ilk nizam, aynen veya bazı değişikliklerle onaylanarak çoğunlukla kadı, bazen de
doğrudan sadrazam tarafından yapılan tespit ve onay üzerine Dîvân-ı Hümâyûn kalemlerinden
birine kaydedilir ve söz konusu nizamı ihtiva eden ferman esnafa verilirdi. Böylece nizam resmî
bir hüviyet kazanırdı. Teşkilâtlanma açısından bu son merhaleye her esnaf birliğinin ulaşabilme
imkânı yoktu. Ancak başka bir esnaf birliğinin tekelinde olmayan bir meslek alanında teşkilâtlanmak mümkündü. Bir esnaf grubunun teşkilâtlı bir esnaf birliği haline gelebilmesi için
atacağı ilk adım belirli bir nizama sahip olmaktı. Bu grubun üretim faaliyetinde bulunabilmesi,
faaliyet gösterdiği mekânda aynı üretimi yapan, aynı tekel haklarını daha önce elde etmiş başka
bir esnaf birliğinin olmamasına bağlıydı. Eğer bir esnaf grubu başka bir esnaf birliğinin
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tekelinde olan alanda teşkilâtlanmak için faaliyetlere başlamışsa o alanda tekel hakkına sahip
esnaf birliği derhal kadıya veya doğrudan Dîvân-ı Hümâyûn’a başvurarak kendi tekeline
müdahale eden esnaf grubunun faaliyetten menedilmesini isteyebilir ve haklı görülmesi durumunda müdahale faaliyeti durdurularak grup dağıtılırdı.
Esnaf grubunun teşkili ortaklaşa bir faaliyetle oluyor ve bir nizam ortaya konuyordu.
Bu nizamda grubun otoritesinin belirlenmiş olması gerekiyordu. Yeni kurulan bazı esnaf
grupları faaliyet göstermeye başladıkları alanda geleneksel olarak uygulanan nizamı devam ettirme eğiliminde idiler. Fakat geleneksel nizamın birlik içinde düzeni sağlamasının mümkün
olmaması durumunda otoritenin hiyerarşik olarak belirlenmesi ihtiyacı ortaya çıkıyordu. Bu
ihtiyaca cevap vermek için esnaf otoriteyi elinde bulunduracak kethüdayı ya kendi seçiyor ya
da kadı veya Dîvân-ı Hümâyûn’a başvurarak tayin edilmesini istiyordu. Esnaf grubunun
teşkiliyle ilgili bu ilk nizama resmî olmayan esnaf nizamı denebilir. Bu safhada esnaf grubu
kendi nizamı ve otoritesinin denetimi çerçevesinde faaliyet gösterse bile henüz bu faaliyetinin
devletçe onaylandığına dair bir işaret yoktu. Ayrıca birliğin faaliyet göstermesi için devletten
onay alınması gerekmiyordu. Diğer taraftan esnafın seçtiği kethüdanın onaylanması da kadının
göreviydi. Kethüdayı seçmek, seçilmiş kethüdayı haklı bir sebeple değiştirmek veya devletçe
kendilerine kethüda tayin edilmesini istemek tamamıyla esnaf grubunun kendi elinde olup
kadının esnafın istemediği bir kimseyi kethüda tayin etmesi mümkün değildi. Kethüdanın kadı
tarafından onaylanması ve esnaf grubuna berat verilmesiyle faaliyet meşruiyet kazanmış
oluyordu. Kethüda olabilmek için berat almak gerekmiyordu. Birliğin yönetim kurulunu
oluşturan kethüda, yiğitbaşı ve diğer görevliler serbestçe seçiliyordu. Bununla birlikte beratlı
kethüda tayininin esnaf grubu için önemi, esnaf birliğinin devlet güvencesi altına alınmış olmasıydı. Resmî olmayan esnaf nizamı artık yarı resmî esnaf nizamına dönüşmüş oluyordu.
Birlik içi düzeni sağlayan yarı resmî esnaf nizamları esnaf birliğinin geçerli nizamına
uymasını teminde yetersiz kalabiliyordu. Bu yetersizliğin giderilmesi için carî nizamın Dîvânı Hümâyûn kalemlerinden birine veya kadı siciline kaydettirilmesi yönünde çaba gösteriliyor,
böylece nizamlara resmî bir mahiyet kazandırılıyordu. Öte yandan bu yolla esnafın üretim
faaliyetleriyle devletin ekonomik politikaları arasında bir koordinasyon sağlanmış oluyordu.
Nizamın onaylanmasından sonra esnaf birliğine ferman, berat veya hüccet şeklinde resmî bir
belge veriliyordu. Onayla resmî nitelik kazanan nizamlarda, birliğe verilen imtiyazlar ve temel
kurallar yer almaktaydı. Bu kurallar her esnaf birliği için az çok farklı olmakla beraber genel
olarak mesleğe ait üretme hakkının kimlere ve nasıl verildiği, ham maddenin temini ve tevzii
ile belirli mal ve hizmetleri üretme ve satma tekelleriyle ilgiliydi

6.6. Esnaflıkta Oto-kontrol Sistemi
Osmanlı esnafı, idarecilerinin kontrolünden dükkân sayısına, kaliteli mal üretilmesi,
narha riayet, birbirlerinin haklarına saygıya kadar her konuda kendi içlerinde işleyen bir kontrol
mekanizması kurmuşlardı. Teşkilât idarecilerinin, diğerlerinin zararlarına olmak üzere,
içlerinden bir üye veya gruba öncelik tanınması veya başka bir yolsuz harekette bulunması ve
uyarılara rağmen davranışını değiştirmemesi, esnafın, kadıya müracaatla bu idarecinin
değiştirilmesi talebinde bulunmaları için yeter sebepti. Böyle bir durumda kadı, şikâyeti haklı
görürse idareciyi görevden alabilirdi.
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Osmanlı esnafı mal kalitesini düşürmemek ve resmî makamlarca tayin edilen narhın
üstünde satış yapmamak, haksız rekabette bulunmamak gibi hususlarda birbirlerine kefil
oluyorlardı. Dolayısıyla bu şartlara uymayanlara ikazda bulunmak, dinlemeyenleri kadı
huzuruna çıkarmak hakkını kazanıyorlardı. Şer’iyye sicillerinde bunlara dair pek çok örnek
vardır. Osmanlı esnafı her ne kadar belli ham maddeyi işleyerek standart ürünler çıkarıyor
idiyse de diğer meslektaşlarından üstün kabiliyeti olan ve daha üstün kalitede veya farklı
vasıflarda imalât yapanların hakkı da korunuyordu. Sikke tashihlerini müteakip verilen narhları
ihtiva eden defterlerde ve esnaf meseleleriyle ilgili diğer bazı sicillerde bunun güzel örneklerine
rastlanmaktadır. Bu gibi hallerde malın kalitesine göre ya fiyat farklı olarak tespit ediliyor veya
o evsafta mal yapma hakkı sadece buluş sahibi olan ustaya veriliyordu. Esnafın ahlâk,
dürüstlük, birbirine saygı gibi vazgeçilemez prensiplerine aykırı hareket eden üyeler de teşkilât
içinde hoş görülmez; gerekli ikazlarda bulunulurdu.
Esnafın oto-kontrolü sadece lonca içinde değildi. Loncalar arası münasebetlerde de aynı
mekanizma çalıştırılırdı. Ortaçağ Avrupa esnaf teşkilâtında olduğu gibi Osmanlı esnafında da
inhisar vardı. Yani, hem zanaat kolundaki dükkân ve usta sayısı sınırlandırılmıştı, hem de bir
branştakiler diğerinin sahasına giremezdi. Belirlenmiş adetler, ancak, bir daldaki üretimin
ihtiyacı karşılayamaması veya ihtiyacın üstüne çıkması halinde resmî makamların müsaadesi
alındıktan sonra çoğaltılıp azaltılabilirdi. Bu, bir bakıma usta olmayanların zanaat icra etmeğe
kalkmalarına, bir bakıma da ihtiyaçtan fazla üretim yapılarak, her ustanın payına düşecek
kazancın azalmasına, dolayısıyla kalitenin düşmesi ve esnafın zaafa uğramasına mâni olunmak
üzere alınmış bir tedbirdi. Bu bakımdan özellikle birbirine yakın zanaatları icra edenlerin,
diğerinin işine müdahalesi yasaktı ve uymayanlar için de yine oto-kontrol müessesesi
çalıştırılıyordu. Birbirine iş yapan esnaf ise belli şartların yerine getirilmesi halinde devam eden
anlaşmalar yaparlardı. Belli bir esnaf grubunun kullandığı âletler, yine aradaki anlaşmaya
dayanılarak başka bir esnaf tarafından yapılırdı. Fakat kalite düşürüldüğü an, resmî müsaade
alınarak, aynı şeyi imâl edecek diğer bir grubun devreye sokulması mümkündü.

6.7. Esnaflıkta Gedik Uygulaması
Aynı Ortaçağ Avrupa’sında olduğu gibi bir Osmanlı şehir veya kasabasında mevcut
esnaf gruplarının her birinin dükkân ve usta sayısı ihtiyaca göre tespit edilmişti. İktisadî
şartların daha fazlasını kaldıracağı tespit edemediği müddetçe bu sayıların artması, ne teşkilât
mensupları, ne de resmî makamlarca müsamaha ile karşılanırdı. Ancak bu tavır nizamların
çiğnenmesine engel olmuyordu. Zaman zaman tespit edilenin çok üstünde dükkân ve tezgâh
sayısına ulaşıldığı; bozulan düzenin ıslahı için, ihtiyaç duyulan yakın branşlara kaydırmalar
yapıldığı olurdu. Meselâ, XVI. yy.da İstanbul’da serâser (dokumasında altın ve gümüş tel de
kullanılan pek makbul bir ipekli kumaş) tezgâhlarının sayısının ihtiyacın iki mislinin üstüne
çıkması ve dolayısıyla çok fazla gümüş ziyan olması üzerine, fazladan açılanların kapatılması
hususunda Dîvân-ı Hümâyûn’da karar alınmıştı. Yine bu yüzyılın sonunda çiçekçi
dükkânlarının sayısı normalin çok üstüne çıktığından sonradan açılanların kapatılmasına karar
verilmişti. XVII. yy. başında sirkecilerden başka, bakkal ve helvacıların da sirke imâl ve
satışına başlamalarına göz yumulmamış; sirkecilerden başkasının imalât ve satışı
yasaklanmıştı.
144

Aslında bunlar, münferit olaylar olmayıp, benzerleri sık sık meydana gelmekte ve
zaman içinde de giderek artmakta idi. Muhtemelen bu gibi olayların önüne geçilmek üzere
XVIII. yy.da gedik sahibi olmadıkça kimsenin dükkân açıp zanaat icra edememesi usûlü
getirildi. Arşiv belgelerinde bir zanaatın icrası için gerekli “âlât-ı lâzıme-i mâlûme” olarak
tarif edilen gediğin içinde “zanaatın icrası selâhiyeti” de bulunmaktadır. Gedik sahibi olmayan
kimse dükkân açmak ve esnaflık yapmak hakkına sahip değildi. Gedikler -tam veya 1/2, 1/4,
1/8 gibi tamın parçaları olarak- alınıp satılır, gediğin itibarına tüccardan mal alınır, ipotek
edilerek borçlanılabilinirdi. Borçlu ölen bir kimsenin gediği satılarak borcu ödenirdi. Gedik
intikal ve satışlarının yapılabileceği kimseler belliydi. İlk hak esnafın kendi oğluna tanınmıştı.
Oğlu olmadığı takdirde o branşta yetişmiş kalfa, münhal gediği satın alabilirdi.
Gedikler, genellikle içinde bulundukları dükkâna bağlı olup yer değiştirmeleri için bazı
formaliteler gerekliydi. Müstakar gedik adı verilen bu tür gediklerin yer değiştirmeleri, yeni
gedik verilir gibi tahkikat sonucunda mümkün olabiliyordu. Havaî gedikler ise bir dükkâna
değil şahsa bağlıydı ve bu tür gediğe sahip olanlar da istedikleri yerde icra-yı faaliyet
edebiliyorlardı. Mesela simidci esnafı havaî gediğe sahip esnaf birliğiydi. Bir branştaki
ihtiyacın artması ile gedik sayısı arttırılabildiği gibi, azalması ile de bazı gedikler bağlı oldukları
hazineye geri verilir veya aynı daldaki diğer gediklerle birleştirilebilir yahut da müsaade
alınarak başka bir branşa devredilebilirdi.
Esnafın bu derecede sıkı kaidelere bağlanmış olmasına rağmen, XVIII. yy. sonlarında
sadece başlangıçta Osmanlı tebaası iken yabancı tâbiiyetine girenler değil, yabancılar da
esnaflığa el atmağa başlamışlardı. Başlangıçta bunlar, münferit durumlar olması sebebiyle
nispeten müsamaha ile karşılanmış; şikâyet olmadıkça üzerine gidilmemiş; fakat zamanla
sayılarının artması ve Osmanlı esnafıyla ortaya çıkan çatışma sadece zarar gören esnafı değil
Devleti de zaman zaman zor durumlara düşürmüştür. Tanzimat’ın arefesine kadar bunlarla
kısmen mücadele edilebilmişse de 1838 Balta Limanı Muâhedesi’ndeki “her türlü ticaret”
ibaresi durumu daha da içinden çıkılmaz bir hale getirmiş; 1861 Muahedelerinden sonra ise
esnaflıkta inhisar kaldırılarak yerli ve yabancı her isteyenin istediği branşta çalışması mümkün
olmuştur.
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Resim 24: Sokakta bir simitçi. Warwick Goble, Constantinople.
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Uygulamalar
Uygulama: Sıdkı, Gedikler, (Dersaadet 1325-1909) adlı eseri inceleyiniz.
Kazanım:
1)
Osmanlıca matbu bir eser olup Osmanlı Devletinde uygulanan gedik sistemi
hakkında öncesi ve sonrasını da ele alan ayrıntılı malumat içerdiğinden bu konuda bilgi sahibi
olunabilir.

2)

Eser Osmanlıca olduğundan Osmanlıca okuma becerisi geliştirilebilir.

147

Uygulama Soruları
1)

Yayınlanmış Esnaf Nizamnâmelerini tespit edip okuyunuz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Menteşei fütüvvetin kolu olan ahiliğe dayanan Osmanlı Esnaf teşkilatı XIX. yüzyıla
kadar Osmanlı şehirlerinde varlığını sürdüren iktisâdi ve sosyal teşekküllerdir. Esnaf birlikleri
devlet için maaşlı çalışanlarla Osmanı şehirlerinde serbet olarak çalışanlar olmak üzere ikiye
ayrılır. Devlet için çalışanlara ehl-i hiref-i hassa adı verilmiştir. Osmanlı Devletinde her esnaf
grubunun kendi içinde kethüda ve yiğitbaşı adı verilen idarecileri bulunmaktadır. Bu
idarecilerin görevleri birbirinden farklılık gösterir. Esnaf gruplarının idaresi ve çalışmaları ise
belli nizamlara bağlıdır. Bu husus da Esnaf nizamnameleri yayınlanmıştır. Esnafın toplum
düzenini bozmadan çalışmasını sağlayan kendi içinde oluşturulmuş bir oto-kontrol sistemi de
bulunmaktadır. Osmanlı esnaf teşkilatında XVIII. yüzyildan itibaren dükkân sahibi olmak
manasına gelen gedik sahibi olmadan mesleği icra edememe anlamına gelen gedik sistemi
uygulanmaya başlamıştır.
Bütün bu düzene rağmen XIX. yüzyıldan itibaren büyük sıkıntılarla karşı karşıya gelen,
Avrupa menşeli fabrikasyon imalâtın rekabetine karşılık veremeyen, daha ziyade iç pazara,
yakın çevreye yönelik faaliyette bulunabilen esnaf teşkilâtı giderek dağılmaya başladı.
Tanzimat’tan sonra bazı düzenlemeler yapılıp yeni nizamnâmeler hazırlanarak esnafın tekrar
teşkilâtlanmasına çalışıldı. 1879’da açılan İstanbul Ticaret Odası bu gaye ile kurulmuştu. Ancak
esnafın kendi derneklerini kurmaları II. Meşrutiyet devrinden sonra yavaş yavaş gerçekleşti,
1913’te gedik ve lonca usulü kaldırıldı. Cumhuriyet devrinde esnafın durumuyla ilgili olarak
ilk defa 1924’te Ticaret ve Sanayi Odası Kanunu yayımlanmış, 1942’de kanunda değişiklik
yapılmış, altı yıl sonra da yeni değişikliklerle esnaf odaları lağvedilmiştir. Bugün, 1953’te
Ankara’da kurulan ve 1964’te 507 sayılı kanunla kuruluş kanunu kabul edilen Türkiye Esnaf
ve Küçük Sanatkârlar Konfederasyonu bütün esnaf derneklerini bünyesinde toplamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nda, “geliri sermayesinden çok emeğe dayanan ve ancak geçimini temin
edebilecek kadar kazancı olan kimse” şeklinde tarif edilen esnafın dernek kurması Sanayi ve
Ticaret Bakanlığının iznine tâbidir ve her esnaf kendi çalışma bölgesindeki derneğe kaydolmak
zorundadır. Esnaf ve sanatkâr dernekleriyle federasyonlarından oluşan konfederasyonun
Türkiye genelinde üye sayısı günümüzde 3 milyonu geçmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Esnaflıkta inhisar sistemine bağlı olarak XVIII. yüzyıldan itibaren bir zanaatın
icrası selâhiyeti ve dükkân açma yetkisi anlamına gelen uygulamaya ne ad verilmiştir.
a)

Berat

b)

Lonca

c)

Gedik

d)

Tapu

e)

Esnaflık belgesi

2)
Osmanlı Devletinde ayakkabıcıların imal ettiği ayakkabının hayvancılıktan
başlayıp nihai tüketim malı olarak ayakkabı haline gelinceye kadar geçirdiği teknik ve ticari
aşamalarda birbirinden bağımsız esnaf örgütleri hangileridir?
a)

Çoban- debbağ-tacir-ayakkabıcı

b)

Celeb-debbağ-tacir- ayakkabıcı

c)

Tacir- derici- ayakkabıcı

d)

Derici- celeb- ayakkabıcı- tüccar

e)

Celeb- tüccar- debbağ- ayakkabıcı

3)
Devlet hizmetinde çalışan esnafların büyük bir kısmı Topkapı Sarayı’nın ………
hizmetlileri arasında yer alırlardı.
Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Enderun

b)

Harem

c)

Birun

d)

Hasoda

e)

Kapıkulu
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4)

İhtiyaç sebebiyle orduya katılan ve savaşa katılan esnafa …………. adı verilirdi.

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Orducu Esnafı

b)

Yiğitbaşı

c)

Ehl-i Hiref

d)

Eh-i Hibre

e)

Yeniçeri

5)
Aşağıdakilerden hangisi bulundukları dükkâna bağlı olup yer değiştirmeleri için
bazı formaliteler gereken gedik çeşididir?
a)

Havaî Gedik

b)

Münhal gedik

c)

Sabit gedik

d)

Müstakar gedik

e)

Müstahfız gedik

6)
Osmanlı esnaf teşkilatında inhisar kaç tarihli antlaşmalarla tamamen
kaldırılmıştır?
a)

1861 Muahedeleri

b)

1838 Muahedesi

c)

1855 Muahedeleri

d)

1896 Muahedesi

e)

1807 Muahedesi
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7)
Osmanlı asırlarında tutulan, Topkapı Sarayı’na alınan sanat erbabının dökümünü
veren ve aldıkları maaşları gösteren defterlere ne ad verilirdi?
a)

Mühimme defteri

b)

Maaş defteri

c)

Ehl-i hiref-i hassa defteri

d)

Müşaheron defteri

e)

Kuyudât defteri

Aşağıdaki sorulara Doğru (D) veya Yanlış (Y) şeklinde cevap veriniz
8)
Osmanlı Devletinde her bir malın hammaddeden başlayarak nihaî tüketime hazır
hale gelinceye kadar geçirdiği üretim aşamalarının her biri ayrı bir esnaf birimi olarak
örgütlenmişti.
9)

Osmanlı esnaf teşkilatında herhangi bir hiyerarşik yapılanma mevcut değildir.

10)

Osmanlı Devletinde şehir ve kasabalarda teşkilatlanan esnaf grupları maaşlıdır.

Cevaplar:
1)c, 2)b, 3)c, 4)a, 5)d, 6)a, 7)c, 8)D, 9)Y, 10)Y.
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7. ESNAFIN YAYGIN ÜRETİM ALANLARI VE XIX. YÜZYILDA
KÜÇÜK SANAYİİ VE ESNAFI KALKINDIRMA GAYRETLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.

Esnafın Yaygın Üretim Alanları

7.1.1. Dokumacılık
7.1.1.1.Yünlü Kumaşlar
7.1.1.2. İpekli Kumaşlar
7.1.1.3. Pamuklu Kumaşlar
7.1.2. Boyacılık
7.1.3. Debbağlık
7.1.4. Saraçlık
7.1.5. Simkeşlik
7.2.

XIX. Yüzyılda Sanayi’i Kalkındırma Çabaları

7.2.1. Fabrikalar Kurulması
7.2.2. Sergiler
7.2.2.1. Uluslararası Sergiler
7.2.2.2. Uluslararası Osmanlı Sergisi
7.2.3.

Islah-ı Sanayi Komisyonu ve Şirketler Kurulması

7.2.4.

Sanayi Mektepleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Esnafının en yaygın üretim alanları hangileridir?

2)
Osmanlı Devletinde sanayii kalkındırma amacıyla XIX. yüzyılda ne gibi
girişimlerde bulunulmuştur ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Esnafın Yaygın Üretim
Alanları

Osmanlı Devletinde asırlarca Araştırma Anlatım
esnafın en fazla rağbet ettiği
Tarihsel Analiz Yorum
ve üretim yaptığı meslek
alanlarının ve üretim
Bilgi Sahibi Olmak
yerlerinin öğrenilmesi

XIX: yüzyılda Sanayii
Kalkındırma Çabaları

Devletin Sanayii
kalkındırmak için yaptığı
hamleler kavranılacak,
kurulan fabrikalar, iştirak
edilen sergiler ve kurulan
şirketler hakkında bilgi
sahibi olmak

Bilgi Sahibi Olma
Görüş Geliştirme
Araştırma
Sebep-sonuç İlişkisi Kurma
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Anahtar Kavramlar


Sof



Çuka



Muhayyer



Serâser



Atlas



Kutnu



Alaca



Tülbent



Mirî Fiyat



Boyacılık



Dokumacılık



Simkeşlik



Sarraçlık



Ticaret Ve Ziraat Komisyonu



Şirketler



Sanayi Mektebi
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Giriş
Bu dersimizde öncelikle Osmanlı esnafı tarafından en çok üretim yapılan sahalar ayrı
ayrı incelenecektir. Bu sahaların başında da hiç şüphesiz dokumacılık gelmektedir. XIX.
yüzyıldan itibaren Osmanlı esnafı çöküş dönemine girer. İşte bu süreçte devlet sanayii
kalkındırmak amacıyla bazı teşebbüslerde bulunmuş, bir yandan da esnafa destek vermeye
yönelmiştir. Dersimizin bu kısmında öğrencilerimize fikir vermek amacıyla devlet tarafından
kurulan fabrikalarımıza değinilecek, ardından esnafa destek için açılan ve katılınılan sergiler,
kurulan şirketler ve sanayi mektebi üzerinde durulacaktır.
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7.1. Esnafın Yaygın Üretim Alanları
7.1.1. Dokumacılık
Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar el tezgâhlarındaki dokumacılık hayli ileri idi.
Büyük atölyelerden ziyade dokuma merkezlerinde evlerdeki el tezgâhları daha yaygındı.
Dokumada yünlü, ipekli ve pamuklu olmak üzere üç farklı alanda üretim mevcuttu. Yünlü ve
ipekli dokumacılığın belli yerlerde toplanmış olmasına karşılık pamuklu dokumacılık yaygın
olarak daha çok yerde yapılıyordu.

7.1.1.1. Yünlü Kumaşlar
XVI-XVIII. yüzyıllarda Anadolu’nun en ünlü yünlü dokuması softu. Sadece tiftik
keçisinin kılından yapılan bu kumaş, Ankara ve civarı dışında pek az yerde dokunuyordu.
Ankara’da ise hemen her evde sof dokuma tezgâhı bulunmakla beraber en kesif olarak
toplandıkları yer Avancık semti idi. XVI. asır sonlarında Ankara’daki sof tezgâhı sayısının bin
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Bu yöredeki sof dokumacılığı o kadar meşhurdu ki,
Ankara’yı ziyaret eden seyyahlar, sof dokumacılığına da muhakkak yer ayırmışlardır. Hatta
Ankara’yı resmeden tablolar içinde bile sof dokumacılığıyla ilgili görüntüler bulunmaktadır.
Ankara’dan sonra sof dokumacılığıyla ünlü bir şehir de Tosya idi. Fakat Tosya sofları
Ankara ayarında değildi. Ayrıca iktisadî bazı ihtiyaçlar XVI. yy. sonlarından itibaren
kumaşların uzunluklarında da azaltılma yapılmasına sebep olmuştu.
Tiftik keçileri mayıs ayına doğru kırkılıp yünler eğrildikten sonra sof dokunurdu.
Ancak, kullanılabilir hale gelmesi için boyama, yıkama ve perdahtlama işlemlerine tabî
tutulurdu. Bu son işlemler, sofu ham olarak alan tüccar tarafından müşterinin isteğine bağlı
olarak diğer esnafa yaptırıldıktan sonra sevk edilirdi. Sevkiyat, memleket içinde başta İstanbul
olmak üzere Bursa, Haleb gibi şehirlerle Avrupa memleketlerine idi.
Memleketin ihtiyacı olan sof için gerekli malzeme bulunamaması ve sofcu esnafının
işsiz kalması ihtimaline karşı, sof ipliğinin ihracı zaman zaman yasaklanıyordu. Buna rağmen
Venedik, Leh, İngiliz, Hollandalı tüccarlar Ankara’da yerleşmek veya ajanlar bulundurmak
suretiyle geniş çapta sof ve sof ipliği alımları yaparak memleketlerine ihraç ediyorlardı.
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Resim 24: Sünnet düğünü sırasında yapılan esnafın geçit töreninde Kumaşçı esnafının
geçişi. Surname, Sultan Ahmet’in Düğün Kitabı.
Sof kadar olmasa da, Ankara ve Tosya’nın meşhur bir dokuma türü de muhayyerdi. Bu
kumaş da tiftik ipliğinden dokunmaktaydı. Kelime Avrupalılar tarafından tiftik keçisinin kılı
kasd edilerek mohair şeklinde yazılmış; zamanla dilimize de girmiş ve “muhayyer” yerine
“moher” kullanılır olmuştur.
P. de Tournefort ve R. Pococke gibi seyyahların, kıllarını ipek gibi ince olarak tavsif
ettikleri Ankara keçileri 1830’lara kadar dünyanın başka bir yerinde yetiştirilemediğinden
Ankara’da sof dokuma sanayisi de çok gelişmişti. Fakat ilk defa 1830’da Güney Afrika’da,
daha sonra Amerika’da tiftik keçisi yetiştirilmesi Ankara’nın önemini azalttı ve dolayısıyla sof
ve muhayyer dokumacılığı da ömrünü tamamlamış oldu.
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Devrinin çok tutulan bir diğer yünlü kumaşı çuka / çuha idi. Ancak, çukanın daha
ziyade Avrupa’dan gelen Venedik, Fransız ve en çok da İngiliz ve Hollanda malı olanları
kullanılıyordu. Osmanlı ülkesinde çuka dokumacılığı, XV. yy. sonlarında Almanya, İspanya
(1492) ve Portekiz (1496)’den çıkarıldıktan sonra Osmanlı ülkesini kendilerine ikinci vatan
olarak seçen Selânik’deki Yahudiler tarafından yapılıyordu. Sultan II. Bayezid, bunlara,
yeniçeriler için çuka dokumaları karşılığında, Rumeli’de mîrî fiyatla yün toplamaları için izin
vermişti. Selânikli çuka dokuyucular, her yıl belli bir miktar çuka teslim etmek zorunda idiler.
XVI. yy. başlarında 95.000 zira’ kadar olan bu miktar aynı asrın sonunda 280.000 zıra’a yükselmişti. Bunun için de Selânik’i terk edip başka şehirlerde yerleşmelerine müsaade edilmiyordu.
Selânik’de dokunan çukalar, bârânî denilen yağmurluk ve mîrahûrî denilen elbise
dikiminde kullanılırdı. Çözgü ipliklerinin mîrî çuka standardında, atkı ipliklerinin ise 40 çile
(kamış taraklarda her 40 diş bir çile addedilir) olması gerekliydi. Çukanın sık dokunması, yani,
tarak dişleri arasından geçirilen iplik sayılarının fazla olması, bacak yapağısı gibi düşük evsaflı
yün kullanılmaması, çivit ile boyanması tercih edilirdi. Yeniçeri çukasının dokunması
tamamlanmadan diğer çukalar ve velençe / velense (bir yüzü uzun tüylü örtü) dokunması da
yasaklanmıştı. Buna rağmen XVII. yy.da yerli çukanın kalitesi giderek bozulmuş, asker dahi
bunu kullanmaz hale gelmişti. Dışa olan bağımlılığı azaltabilmek üzere devlet, 1703’de Edirne
ve Selanik’de çuka imalâtına başlamağa karar verdi. Ancak bu teşebbüs Patrona isyanı ile bir
süre kesintiye uğradı. 1708’de ise İstanbul’da Selanikli ustaların kullanıldığı bir çuka
imalâthanesi faaliyete geçirildiyse de Avrupalı çukalarla rekabet edemeyip uzun süre faaliyet
gösterememiştir.
Osmanlı şehirlerinde, aba ve şayak dokumacılığı da hayli gelişmişti. Bugünkü
Bulgaristan sınırları içindeki Filibe, Lofça, Tatarcık, İslimye, Kızanlık gibi bazı şehirlerle
Usturumca’da ve Batı Anadolu’da Balıkesir’de abacılık hayli yaygındı. Daha XVI. yüzyıl
ortalarında Filibe abalarının ünü sınırları aşmış bulunuyordu. XVIII. yy.da bu şehirlerde
üretilen abalar sadece Osmanlı şehirlerine sevk edilmekle kalmıyor, ülke dışına da ihraç
ediliyordu.
XIX. yy.ın ikinci çeyreğinde askerî alanda yapılan reformdan sonra gerek Rumeli,
gerekse Batı Anadolu’daki aba merkezleri faaliyetlerini arttırmak zorunda kaldılar. Her
merkezde dokunan abaların enleri ile top uzunlukları ve dolayısıyla fiyatları farklıydı.

7.1.1.2. İpekli Kumaşlar
Osmanlı Devletinde en meşhur önemli ipekli dokuma merkezi Bursa olmakla beraber,
İstanbul, Haleb, Şam, Bilecik, Amasya ve Sakız’da da hayli gelişmiş ipekli dokuma sanayii
vardı. İpekli kumaşlar dokuma tekniklerine göre farklılıklar gösteriyordu. Hiç şüphe yok ki en
makbul ve en pahalı olanlar, dokumasında altın ve gümüş tel bulunan serâserlerdi. Bunların
çözgü ipliklerinin ipek olmasına karşılık atkı ipliklerinde altın ve gümüş de kullanılıyordu.
İpekleri ise tek cins olmayıp Bursa, İran ve Trablus ipekleri bir arada kullanılıyor ve gerek altın
ve gümüş, gerekse ipeklerinin miktarları kumaşın cins ve kalitesine göre farklılık gösteriyordu.
XVI. yy. ortalarından itibaren İstanbul’da devlet atölyelerinde dokunmasına başlanan
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serâserlerin ipek iplikleri Bursa’da hazırlanmakta, altın ve gümüş telleri ise Simkeşhane’den
temin edilmekteydi.
Atkı iplikleri pamuk olan, Avrupalıların Osmanlı kumaşı manasına “ottoman” demeleri
dolayısıyla zamanla asıl adı unutulup Türkler tarafından da bu isimle anılmaya başlanan
kemhalar, kalın kumaşlar olup, giyim eşyasından başka döşeme de yapılan bu kumaşlar, Bursa,
İstanbul, Edirne, Amasya ve Sakız’da dokunmaktaydı.
Atkı ipliklerinin gizli kalıp satıhta tamamen çözgü ipliklerinin göründüğü bir teknik
kullanılan atlaslar, XVI. yüzyıla kadar daha ziyade İran, Şam ve Venedik’ten getirilmiş; bu
yüzyılda İstanbul, Bursa, Alaşehir ve Maraş’ta da dokunmuştur. Çözgü telleri pamuk ve ipek,
atkı telleri ise pamuk olan kutnu, renkli ipekler kullanılması ve atlasa benzeyen dokuma tekniği
dolayısıyla çizgili parlak bir kumaştır. Dokunduktan sonra pişirilip perdahtlanan kutnu, en
mükemmel olarak Şam ve Bağdad’da dokunur ve bu iki şehirde yapılanlar, renkli çizgilerinin
kalınlıkları ile birbirinden ayrılabilirdi.
Dokuma tekniği halıyı andıran kadifeler Türklerin çok rağbet ettikleri bir kumaş
cinsidir. Elbiselik ve döşemelik cinsleri farklı olan kadifelerin kabartma havlı olanlarına çatma
kadife adı verilirdi. Kadifeyi dokuyanlar (hamcılar)la boyatanlar (sabbaglar) ayrı idi. En makbul
olan kırmızı kadifenin lök (boyacılıkta kullanılan “lak” denilen Hind zamkı)le boyanması
gerektiğinden fiyatı da diğerlerine nazaran yüksekti. Kadifeler sırf ipekten dokunabildiği gibi
altın tel de katılıyordu. Çatma kadifelerde çözgü ipliğinin ham ipekten olmasına karşılık atkıda
pişmiş ipek kullanılıyordu. Ham ipeğin kumaşa verdiği sertliği bertaraf edebilmek yanında daha
ucuza da mal edebilmek endişesi zamanla çözgü ipliklerinde önce keten, sonra pamuk
kullanılmasına sebep olmuş; kadifelerin kalitesinin bozulmasıyla gerileme başlamıştı. En çok
kadife dokunan yerler Bursa, İstanbul (kesif olarak Üsküdar’da), Bilecik, Aydos, Bağdad,
Göynük ve Karaman’dı.
Türk ipekli kumaşları bunlardan ibaret değildi. Düz ipekli kumaşlardan dokunduktan
sonra pişirilmeyen taftalar ve tafta ile aynı ayarda olup dokunduktan sonra pişirilmesiyle ondan
ayrılan valeler, bürüncükler, sereng ve fıta / futalar bunlar arasında sayılabilir.
Osmanlılar, bu kadar gelişmiş bir ipekli sanayiine sahipken, hatta XVI. yüzyılda Türk
ipeklileri, Avrupa’da pek beğenilip aranılırken bu asrın sonlarından itibaren durumun
değişmeğe, Avrupalıların artık kumaş yerine ipek almağı tercih etmeğe başlamaları, ipek
dokumacılığının yavaş yavaş gerilemesine sebep oldu. Avrupalılar, XIX. yüzyılda daha da ileri
giderek ipek yerine koza ihracını tercih ettiler. Diğer taraftan, XVII. yy.dan başlayarak Osmanlı
sınırları içinde özellikle Venedik ipekli kumaşları hayli geniş bir pazar buldu. Bununla birlikte
XVIII. asır ortalarında bile Fransızlar, Türk altın ve gümüş telli kumaşlarını inceleyerek apre
tekniğini öğrenmek ihtiyacı duydular.
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7.1.1.3. Pamuklu Kumaşlar
Osmanlı topraklarında, pamuklu dokumacılık çok yaygındı. Pamuk zıraati yapılan
yerler, bu şehir ve kasabaların başında yer alıyordu. Anadolu’da pamuk yetiştirilen yerlerin
başında ise Çukurova ve Menderes nehirleri çevresi gelmekte, onları Alanya, Erzincan ve
Malatya çevresi takip etmekte; az miktarda olmak üzere Amasya-Merzifon ve Tokat çevresinde
de ekim yapılmaktaydı. Ayrıca Kıbrıs Adası’nda ve Mısır’da da pamuk ekiliyordu. Pamuklu
dokumacılık, sadece pazara mal vermek için değil, halkın kendi ihtiyacını temin için de
yapıldığından şehir ve kasabalarda lonca mensubu dokumacılar yanında, köylere kadar
yayılmış evlerdeki küçük tezgâhlar da faaliyet gösteriyordu.
Pamuklu dokumalar, özelliklerine göre değişik adlar almış olup her birinin kullanım
yerleri farklıydı. Bogası denilen kumaştan kaftan, kapama (astarlı kaftan veya pamuklu hırka),
şalvar, zıbın, iç çamaşırı ve entari yapıldığı gibi astar olarak da kullanılıyordu. İstanbul, Manisa,
Denizli, Hamid, Borlu, Diyarbekir, Tokat, Kastamonu, Musul, dokumaları İstanbul piyasasında
satılan, en belli başlı bogası dokuma merkezleriydi.
Değişik renkteki ipliklerle boyuna çizgili olarak dokunan daha ziyade kadın kaftanı ve
zıbın yapımında kullanılan alacaların en meşhurları Manisa, Beyşehir, Tire ve Mısır
alacalarıydı.
Daha ziyade sarık sarmada kullanılan ince bir pamuklu dokuma olan tülbentlerin Hind
menşe’lilerine rağbet fazla olmakla birlikte Musul, Ermenek, Çine gibi yerlerde tülbent
dokunduğu tespit edilmektedir.
Daha çok gömlek yapımında kullanılan ve bez adıyla anılan dokumalar ise Rize’den
Edremit’e, Sinop’tan Mısır’a kadar pek çok yerde dokunmaktaydı.
Günlük hayatta kullanılan pamuklulardan başka ordu için çadır, donanma için yelken
yapımında da bol miktarda pamuklu kumaşa ihtiyaç vardı. Arşiv kayıtları bunların, Batı
Anadolu’da Aydın ve Saruhan sancaklarıyla Bergama kazası, Soma ve Gelibolu ile civarından
temin edildiklerini göstermektedir. Yelkenlik kumaşlardan mayestra (gemilerde, önden ikinci
direğin en altta ve en uzun sereni üzerindeki yelken) ve alborta (gemi direklerinin güverteden
itibaren üçüncü parçaları üzerine açılan yelken) yelkenlerinde kullanılan dokumaların cinsleri
ayrı olup bunlar daha ziyade Gelibolu ve civarından satın alınırdı. XVIII. yüzyılda kalyonların
sayılarının artmasıyla daha çok yelken bezine ihtiyaç duyuldu. Ancak, alımların mîrî fiyat
üzerinden olması, miktar arttıkça dokumacıları daha fazla etkilediğinden, istenilen miktarı
temin etmedikleri gibi kaliteyi de düşürmelerine yol açtı. Bu şartlar altında devlet bir taraftan
ithalâta müracaat ederken diğer taraftan da Tersane’de bir dokuma atölyesi kurdu.
İmalâthanenin kapasitesi donanmanın savaş yıllarındaki yelken bezi ihtiyacına göre ayarlandı.
Barış zamanında üretim fazlasının özel gemi sahiplerine satılması yoluna gidildi. Ayrıca, bu
müesseseye İstanbul ve civarında yelken bezi dokuma inhisarı verilerek artan talep karşısında
pamuk ipliği fiyatlarının yükselmesine de engel olunmağa çalışıldı. Fakat asrın son çeyreğinde
iplik fiyatları ve dolayısıyla maliyet yükseldi. Pamuk ipliğinin temin edildiği mîrî mubayaa
sistemi iyi çalışmadığından imalât seviyesi düştü. Bunun üzerine, 1826’da Tersane bünyesinde
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bir de iplik imalâthanesi kurulmasıyla -sadece donanma için üretim yapacak olan- ilk Osmanlı
entegre tesisi faaliyete geçirildi. Bununla birlikte askerin yazlık elbiselerinin yelkenlik
kumaşlardan yapılması dolayısıyla 1826’dan sonra da Gelibolu ve çevresinden Asakir-i
Mansûre için kumaş tertibine devam edildi. Çadır için ise Soma bezi kullanılıyordu.

7.1.2. Boyacılık
Beyaz olarak satışa sunulanlar dışında dokuma yapılan hemen her merkezde boyacılık
da vardır. Anadolu’daki boyahaneler, XVI. yy.dan başlayarak en kesif olarak Tokat, Çorum,
Merzifon, Bursa, Hamid, Ankara, Kayseri, Adana, Urfa, Malatya, Maraş, Anteb gibi belli başlı
şehirlerde toplanmıştı. Bu hususu Tahrir ve Temettuat defterlerinde de görmek mümkündür.
Boyahane sayıları, Tahrir defterlerinde boyahanelerden alınan vergiler dolayısıyla tahmin
edildiği halde Temettü defterlerinde boyacılar isim olarak belirtildiği gibi her birinin bu
zanaattan elde ettikleri gelire de yer verilmiştir.
Bu boyahanelerde, anilin boyalar çıkıncaya kadar hep tabiî boyalar kullanılmaktaydı.
Boyaların bir kısmı devlet eliyle satılırdı. Üç ana renkten kırmızı için kökboya ve kırmız; mavi
için çivit; sarı için alacehrî kullanılırdı. Kökboya, alacehrî ve çivit bitki, kırmız ise Hint inciri
üzerinde yaşayan ve Avrupalıların cochineal dedikleri bir böcekti. Kökboya, Orta ve
Güneydoğu Anadolu’da da yetişmekle beraber en iyi kalitesi Batı Anadolu’da bulunurdu. Daha
ziyade volkanik arazide yetiştiği için en iyi cinsleri Kayseri civarından elde edilen alacehrî ise
Orta ve Güneydoğu Anadolu’da yetiştirilirdi. Çividin en makbulü Lahor’da yetişeni idi. İthal
malı oluşundan dolayı kıymeti fazla idi. İyi boya tutabilmesi ve renginin sabit olması için
kumaş, şapla muameleye tâbi tutulurdu. En iyi şap Anadolu’da Gediz havalisi ile Trakya’da
çıkarılmakta ve Avrupalılar da bu maddeyi buralardan almaktaydılar.
Boyacı esnafı aralarındaki anlaşmalar gereği boyayacakları maddeleri tespit etmişlerdi.
Pamuk ve ipek ipliği, kumaş, deri, kâğıt gibi maddelerin her birinin hangi esnafça boyanacağı
belliydi. Meselâ, XVIII. yy.da İstanbul’da tülbent, ipekli ve ipeksiz bez, bürüncük, kalpak
derisi, kâğıt ve tüylü kebe Yenikapı’daki parça boyacıları; Cezayir ve Previşte ihramları, şal,
Mısır kuşağı, çuka, kebe, keçe, Hint ve Mağrip şallarının mükemmelleri Fazlı Paşa boyacıları
tarafından boyanıyordu.

7.1.3. Debbağlık
Deri, ayakkabı, at koşum takımı, sofra, kırba, matara gibi çok çeşitli yerlerde
kullanılması bakımından gerek halk, gerekse ordunun son derecede ihtiyaç duydukları bir
maddeydi. Başlıca sığır, öküz, inek, koyun, kuzu, keçi gibi eti yenen hayvanlardan elde edilen
derinin kullanılabilir hale getirilebilmesi için bazı kimyevî muamelelere ihtiyaç olduğu
bilinmektedir. Deri terbiyesi işine debâgat (sepicilik), bu işi yapan esnafa ise debbağ adı
verilirdi. Osmanlı salhaneleri ve kasap dükkânlarında kesilen hayvanların derilerinin debbağ
esnafına satılması gerekiyordu. Devlet, halk ve ordunun ihtiyacı olan eşyalarda kullanılacak
deri bulmakta sıkıntı çekilmesini önlemek üzere, zaman zaman deri ihracı yasakları koyuyordu.
XIX. yy.da bu yasaklar kaldırıldıktan sonra deri fabrikasının ihtiyacını karşılama taahhüdünde
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bulunan debbağ esnafı, ham derilerin, daha yüksek fiyat veren yabancı tüccar tarafından satın
alınması dolayısıyla zor durumda kalmıştı.
Ham derinin terbiyesi birkaç safhada yapılırdı. Önce yıkanıp yabancı maddelerden
temizlenen deriler, kıllarının giderilmesi için sönmüş kirece yatırılır; alttaki tabaka da
temizlendikten sonra, sepileme yapılırdı. Bu safhada en çok kullanılan madde palamut, ikinci
derecede ise şaptı. Deriler, aralarına palamut serpilerek bir yıl kadar havuzlarda bekletilirdi.
Sepilenmiş deriler, üstlerindeki pürüzler giderilip kullanılabilir hale getirilmek üzere bazı
işlemlere daha tâbi tutulurdu.
Debagatta kullanılan palamut, aynı maksatla kullanılmak üzere, Avrupalılar tarafından
da aranan ve ihraç edilen bir madde idi. Ancak, dericilerin ihtiyacı karşılanmadan dışarı
satılmamasına çalışılırdı. Osmanlı hudutları içindeki bir kasabada, ancak oradaki debbağlara
yetecek kadar palamut varsa, İstanbul’a gönderilmesine bile karşı çıkılırdı.
Osmanlılarda dericilik çok gelişmiş bir sanayi koluydu. İstanbul başta olmak üzere
Edirne, Bursa, Kayseri, Tokat, Ankara, Diyarbekir, Urfa gibi şehirlerde çok mükemmel deriler
yapılırdı. Bunlardan Tokat, en iyi sahtiyanların yapıldığı şehirdi. XIX. yüzyılda birçok sanayi
kolunda çöküş başladıktan sonra bile Tokat’ta hâlâ şöhretli debbağlar bulunuyordu.

7.1.4. Saraçlık
Debbağlar tarafından terbiye edilen derilerden bir kısmı ayakkabı, çizme vs. imâlinde,
bir kısmı da at takımları, araba koşumları gibi saraçlar tarafından yapılan eşyalarda
kullanılıyordu. İstanbul’un fethinden sonra saraçlar Bezzazistan civarında faaliyet göstermeğe
başlamışlarken Fatih Sultan Mehmed 1475’de bugün de Saraçhane adıyla anılan semtte
yaptırdığı çarşıya nakil ve bunun gelirini de Ayasofya Câmi’i evkafına vakfetmişti. XVII.
yüzyıl sonundaki (1693) yangından önce buradaki dükkân sayısı 300’ü geçmiş bulunuyordu.
Diğer zanaat kolları gibi saraçlık da XVIII. asırda zaafa uğramaya başlamış olmakla
beraber Tanzimat’a kadar saraçlara ait eşya yapımı bu esnafın inhisarında kaldı. XIX. yüzyılda
debbağlıkta baş gösteren çöküntü saraçları da etkiledi ve saraçlar ancak XIX. asrın ikinci
yarısında toparlanmaya çalıştılarsa da pek başarılı olamadılar.

7.1.5. Simkeşlik
Simkeş, Farsça “sim” (=gümüş) ile “keş” (=çekmek)’den meydana gelen birleşik bir
kelime olup gümüş ve altın tel çeken esnafa verilen isimdir. Bunların çalıştıkları
imalâthanelerin bulunduğu binaya da simkeşhane denilirdi. Bursa ve Selânik’de de simkeşhane
olmakla beraber en büyüğü, Fatih tarafından İstanbul’da yaptırılan idi. XVIII. yüzyıldan önce
Binbirdirek ve Çarşıkapı’da faaliyet gösterdiği sanılan Simkeşhane bu asrın başından itibaren
Koska’da şimdi İl Halk Kütüphanesi olarak kullanılan binada faaliyetini sürdürmüştür.
İşlenilen maddelerin altın ve gümüş gibi çok kıymetli madenler olması sebebiyle Simkeş
esnafı, kullanacakları madeni, Darphane’den temin etmek ve -çok özel hallerde evde çalışmak
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müsaadesi verilmek dışında- simkeşhanede imalât yapmak ve işlenen günlük gümüş belli bir
miktarı aşmamak gibi sıkı kaidelere bağlı olarak çalışırlardı
Simkeşhane esnafı üç gruptu. Bunlardan sağıcılar, Darphaneden çubuklar halinde
alınan altın ve gümüşü, sırma ve kılabdan yapımı için elverişli inceliğe getiren; simkeşler, sırma
ve tel imâl eden; kılabdancılar ise gümüş teli ipek üzerine saran sanatkârlardı.
Simkeşhanede imâl edilen tel ve kılabdanlar, kullanılan malzeme ve kalitesine göre
değişik adlarla anılmaktaydı. Ağır altınlı üç yaldızlı sırma gayet saf altından yapılır ve iki defa
haddeden geçirilirdi. Sırma ve kılabdanlar, devlet ricalinin elbiselerinde, sancaklarda, kılıç ve
gaşiye denilen eyer örtülerinde vs.; gümüş ve altın teller ise -dokumacılık bahsinde de işaret
edildiği gibi- ipekli dokumalarda kullanılırdı.

7.2. XIX. Yüzyılda Sanayi’i Kalkındırma Çabaları
Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl boyunca sanayi kalkındırma gayretiyle bir yandan
fabrikalar kurarken diğer yandan gitgide üretimi durma noktasına gelen esnafın faaliyetlerini
yeniden canlandırmak amacıyla bir takım teşebbüslerde bulunmuştur. Bunlar esnaf ve üreticiler
için yurt dışı ve yurt içi sergiler düzenleme, Islah-ı sanayi komisyonu kurarak en fazla rağbet
gören esnaf dallarında şirketler kurma ve çeşitli sanat dallarında vasıflı eleman yetiştirmek
üzere sanayi mektepleri açmaktır. Şimdi sırasıyla bu faaliyetler incelenecektir.

7.2.1. Fabrikalar Kurulması
XIX. yüzyıl başlarından itibaren yine çoğu askerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere
Osmanlı Devletinde fabrikalar kurulmağa başlanmıştır. III. Selim saltanatında, askerî ıslahat
yanında sanayide gelişmeye de önem verilerek Beykoz’da bir kâğıt ve çuka fabrikası kuruldu.
Darphane sermayesi ile kurulan fabrikanın Kasım 1805’de faaliyete geçmesinden sonra
Üsküdar matbaasıyla ordunun ihtiyacı olan hartuçluk kâğıt buradan temin edildiği gibi esnafa
da çeşitli cinsteki kâğıtlar satılmağa başlandı. Ancak, Beykoz fabrikasının imalâtı ihtiyacı
karşılayabilecek düzeyde olmadığı için bir taraftan da ithalât devam ediyordu. Bu tarihlerde
Avrupa’da mekanik makinelerle imalâta başlanması sebebiyle kâğıt fiyatlarında düşüş
kaydedilmesinden başka Beykoz fabrikasının, çuka yapımında kullandığı yapağıyı teminde
güçlük çekmesi ve krediyle yaptığı satışlar dolayısıyla bir zaman sonra Darphaneden aldığı
borcu ödeyemez hale gelmesi de eklenince tesisin önce çuka, sonra kâğıt kısmı faaliyetlerini
tatil etmek mecburiyetinde kaldılar.
Beykoz’daki kâğıt fabrikasından sonra 1843’de İzmir’de de su kuvvetiyle çalışan bir
kâğıt fabrikası kuruldu. Eser-i cedid adıyla anılan ve devlet dairelerinde kullanılması emredilen
bu kâğıtların oldukça kaliteli olmasına rağmen ucuz Avrupa kâğıtlarıyla rekabet edememesi
sebebiyle fabrika faaliyetini uzun zaman devam ettiremeyip 1850’li yıllarda kapandı. XIX. yy.
sonlarında İstanbul’da Serkarin Osman Bey’e Hamidiye adıyla bir kâğıt fabrikası kurması için
imtiyaz verildiyse de âletlerin alındığı Masson Scott firmasına olan borcun ödenememesi
sebebiyle kuran firma tarafından el konulan fabrika, I. Cihan harbinin çıkışından sonra dağıtıldı.
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II. Mahmud devrindeki askerî ıslahatı müteakip 1828’de Beykoz fabrikasının çuka
kısmının yeniden faaliyete geçirilmesine teşebbüs edildi ve mevcut tesisin ihtiyacın ancak
1/3’ünü karşılayacak durumda olmasından dolayı 1832’de genişletilmesi için Fransa’dan
makine ve ustalar getirtilmesi kararlaştırıldı ise de bir müddet sonra bu karardan vazgeçildi.
Diğer taraftan devlet, İslimye’de Dobro Celeskov’un kendi imkânlarıyla kurmuş olduğu çuka
fabrikasından faydalanmak istediğinden, yeni yapılacak tezgâh ve âletlerin masraflarını
karşılayarak 1836’dan itibaren faaliyete geçirdi. 1841’de devletin tayin ettiği müdür tarafından
idare edilen fabrikada maliyetler düşürüldü; 1842’de ise yanına ikinci bir fabrika kuruldu.
Yine Mansûre askerinin ihtiyacını karşılamak üzere Kumkapı’da Cündî Meydanı’ndaki
ilk feshanenin ihtiyaca cevap vermemesi üzerine Eyüb’de Defterdar semtinde 1833’de Feshane
faaliyete geçmiştir. Feshane 1843’de -sermayesinin 2/3’si Darphane’den, 1/3’i Feshane
kârından olmak üzere- ilâve edilen dokuma tezgâhlarıyla aynı zamanda bir çuka fabrikası haline
getirilmiştir. 1844’de buhar makineleri kullanılmaya başlanan fabrikaya iplik ve apre
makineleri de eklenmiştir. Fabrika, Cumhuriyet’ten sonra Sümerbank’a bağlı olarak faaliyetini
devam ettirmiştir.
Bu dönemde kurulan bir diğer fabrika 1843’de Hereke’de de 50 pamuklu, 20 ipekli
tezgâhından oluşan tesisti. İpekli dokumaları pek mükemmel olan fabrika haklı bir rağbet
kazandığından 1850’de 100 jakarlı tezgâh daha eklenirken pamuklu dokuma tezgâhları
Zeytinburnu Bez Fabrikası’na nakledilip Hereke fabrikasının faaliyeti, sarayın elbiselik ve
döşemeliklerinin teminine hasrolundu. 1891’de ise Manisa ve Sivas’tan ustalar getirtilerek dış
pazarlarda da rağbet gören halı kısmı açıldı. Bunlara 1902’de çuka ve şayak, 1905’de fes
kısımları ilâve edildi.
1812’de Beykoz’da debbağhane olarak kurulan tesis, daha sonra geliştirilerek ayakkabı
imalâtına da başlandı. 1841-42’de buharlı makinelerle genişletilen tesis, bir süre sonra ayakkabı
fabrikası olarak faaliyetine devam etti. XIX. yüzyılın sonuna doğru fabrikaya orduya ayakkabı
yapacak ustaların yetiştirilmesini temin maksadıyla bir kısım ilâve edildi. 1908’de Harbiye
Nezâreti’ne bağlandıktan sonra deri kısmı makineleştirildi. 1912’de ikisi dizel olmak üzere
modern makineler konuldu. Fabrika 1933’den itibaren Sümerkank’a bağlı olarak çalışmasına
devam etti.
Tanzimat devrinde kurulan veya geliştirilen fabrikalar bunlardan ibaret değildir.
Baruthanede, ilk demir vapurun da yapıldığı bir küçük demir fabrikası; Zeytinburnu’nda, demir
fabrikası makine ve âletlerinin yapıldığı, büyük demir fabrikası ile tüfenk vs. silâhların imâl
edildiği tüfenkhaneyi içine alan bir manzume vücûde getirildi. Bunlardan demir fabrikası için
gerekli modern teknolojiye uygun makine ve âletler İngiltere’ye ısmarlandı. Zeytinburnu Demir
Fabrikası, bu dönemde kurulan devlet fabrikaları arasında, en fazla masrafla (50.000 guruş)
kurulan fabrika olmuştu. Yapımına 1843’de karar verilen fabrika, henüz tamamı bitirilmeden,
1846’da izabe fırını faaliyete geçirildi, 1850’li yıllarda tam kapasite ile çalışmağa başlayan
fabrikada top, kılıç ve süngü parçaları, mızrak başlan, tüfek çakmakları, demir direk ve borular,
çelik ray, pulluk, koşum takımları, bağ ve bahçe âletleri imâl edildi. Askerî malzemeye ihtiyacın
artmasından sonra tamamen bir mühimmat fabrikası haline gelen tesis modern makinelerle
donatıldı.
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XIX. yy.ın ikinci yarısı başlarında önce Dolmabahçe Sarayı’nın ihtiyacını karşılamak
üzere faaliyete başlayan, fakat kısa zamanda halkın ihtiyaçlarına da cevap verecek duruma
gelen Dolmabahçe Havagazı Fabrikasından sonra 1887’de Yedikule, 189l’de ise yabancı
sermaye ile Kadıköy Kurbağalıdere’de de birer, havagazı fabrikası yapıldı.
II. Abdülhamid dönemindeki sanayileşme hareketlerinden biri olan Yıldız Porselen
Fabrikası ise 1894 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Fabrikanın kurulma amacı, saray ve
kasırların porselen ihtiyacını karşılamaktır. Aslında daha da önemlisi Sultan Abdülhamid’in
başta Sevres olmak üzere Avrupa saraylarına bağlı porselen işletmelerinin bir benzerini
Yıldız’da kurdurması ve üretilen porselen eşyaların dünyada, Osmanlı ve Sultan II.
Abdülhamid kimliğiyle tanıtılmasıdır. Fabrika idarî ve malî olarak Hazine-i Hassa Nezareti’ne
bağlıdır. Giderlerinin tamamı Hazine-i Hassa Nezareti bünyesindeki Emlâk-ı Hümâyûn
İdaresi’nin gelirlerinden karşılanmıştır.

Resim 25: Hadika-i Şâhânelerinde Çini Fabrika-i Hümâyûnu’nun Haricen Bir Kısmının
Manzarası
(İ.Ü. Nadir Eserler Kütüphanesi, Yıldız Albümü, no. 90552/83)
Devlet eliyle kurulanlardan başka büyük kısmı ecnebî olan hususî müteşebbisler
tarafından da İstanbul, İzmir, Bursa, Beyrut gibi şehirlerde çeşitli fabrikalar açılmıştır ki
bunlardan başlıcaları Beykoz’daki cam ve kâğıt, Bursa ve Lübnan’da ipek ipliği, İzmir ve
Afyon’da halı ipliği, Adana ve Tarsus’da pamuk çekirdeği ayırma ve iplik fabrikalarıdır.
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7.2.2. Sergiler
7.2.2.1. Uluslararası Sergiler
Devlet bir taraftan öncelikle mîrî ihtiyaçları karşılamak üzere modern teknolojiye göre
yapılmış makinelerle donatılmış fabrikalar açarken, küçük esnafın da bir süredir imalâtı durmuş
ve kalitesi bozulmuş ürünlerini bu teknolojiye ayak uydurarak yeniden canlandırmak için çeşitli
yollar denemiştir. Bunlardan biri de malların sergilerde teşhiridir. İlk olarak 185l’de Londra’da
açılan milletlerarası sergiye Osmanlı Devleti çeşitli yünlü, ipekli ve pamuklu dokumalar, deri,
ahşap, çini, altın ve gümüş süs eşyaları ve çeşitli toprak mahsullerinden ibaret 700 civarında
mamul ve mahsulle katılmıştır. Bunlardan Beykoz fabrikası mamulleriyle kâğıt, deri, ipek,
Tunus fesleri ve bazı el işlemeleriyle toprak mahsulleri teşvik mükâfatları kazanmıştır.
1855’deki Paris sergisine gönderilecek eşyaların seçimi için daha iyi bir organizasyon
yapılmış; vergi ve gümrük muafiyeti tanınmıştır. Anadolu ve Rumeli’den yollanan halı, yünlü
kumaşlar, bakır, bronz ve ahşap eşya, bazı maden ve toprak mahsulleri dâhil 2.000 mamul ve
mahsul arasında İzmit, Hereke, Zeytinburnu, Ereğli fabrikaları ile Feshane ve Tophane
mamulleri de yer almıştır. Bunlardan incir, üzüm, susam, buğday gibi toprak mahsulleri
yanında bazı Hereke ve Feshane imalâtı, keçe, el işi yün ve örgü, altın ve gümüş işlemeler,
keten ve pamuklu elbiseler, ağızlıklar, vs. başta olmak üzere 27 madalya ve 20 mansiyon
kazanılmıştır. 1862’deki ikinci Londra sergisinde ise bu rakamlar 83 ve 44’e yükselmiştir.

7.2.2.2. Uluslararası Osmanlı Sergisi
İkinci Londra sergisinin ertesi yıl İstanbul’da bütün çiftçi ve esnafa açık bir sergi
tertiplendi. Bundan maksat, öncelikle ziraat ve sanat erbabının birbirleriyle tanışıp kaynaşması,
problemlerini tespit etmesi ve bunları ilgililere duyurmasını temindi. Diğer yandan da en iyi
mamul ve mahsullerin üretilmesi ve böylece ziraat, ticaret ve sanayi’e canlılık
kazandırılmasıydı. Bu amaçla teşhir edilecek mallar için gümrük ve vergi muafiyeti tanındığı
gibi kendisi gelmek istemeyenlerin mallarının emin kimselerce gönderilmesi ve bunların her
türlü masraflarının mal sandıklarınca karşılanması; sergide satılmayan şeylerin devlet
tarafından satın alınması; ayrıca, Avrupa’daki sergilerde olduğu gibi en iyi mamul ve
mahsullere mükâfatlar verilmesi kararlaştırıldı. Sergiye gönderilecek eserlerin seçimiyle taşra
idarecilerinin başkanlığındaki komisyonlar vazifelendirildi. Serginin gayesi memleket mamul
ve mahsullerinin teşhiri olmakla beraber, buraya gelecek çiftçi ve san’atkârların Batı’da
kullanılan modern makine ve âletleri görüp tanımaları ve modern âletlerle çalışma ihtiyacını
duyarak ziraat ve sanayi’i kalkındırabilmeleri için sergide, Avrupa’da imâl edilmiş bazı makine
ve âletlere de yer verildi.
27 Şubat 1863’de Sultanahmet’de 3500 m2lik bir alanda açılan sergide 10.000’den fazla
madde bulunmakta olup bunlar içinde de ilk sırada ziraat mahsulleri yer alıyordu. Beş ay açık
kalan sergi Osmanlı Devletinin zengin kaynaklara sahip olduğunu, değişik bölgeler arasında
mal ve eşya mübadelesinin şart bulunduğunu; kaynakların akıllıca kullanılmasıyla dışa
bağımlılığın azalacağı, üretimde modern teknolojiye yer verildiği takdirde kalitenin
yükseleceği, buna bağlı olarak kısa zamanda imalâtın da artacağını ortaya koydu. Dönemin
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padişahı Sultan Abdülaziz tarafından da sergi desteklenmiştir. Açılışı bizzat padişah tarafından
yapılan sergiyi Sultan Abdülaziz pek çok kez dolaşmış şahsı ve sarayının kullanımı için 159
parça eşya satın almıştır. Ayrıca bu sergide padişahın isteği ile Hazine-i Hümâyûn’da bulunan
bazı kıymetli eşya mücevherler halkın görmesi için teşhir edilmiştir.

7.2.3. Islah-ı Sanayi Komisyonu ve Şirketler Kurulması
Küçük sanayi’i canlandırmak için alınan tedbirlerden biri de Islah-ı Sanayi Komisyonu
kurulması oldu. Muhtemelen 1864’de faaliyete başlayan komisyonun gayesi, esnaf ve
zanaatkârların mevcut şartlar altında hamle yapmalarının hemen hemen imkânsız olması
sebebiyle bunların sermayelerini birleştirip şirketler meydana getirerek birlikte çalışmalarını
temin etmekti. Böylece dağınık bir halde bulunan esnafın, devlet desteği de temin edilerek, zabt
u rabt altına alınıp intizam içinde çalışmaları sağlanabilecek, disiplinli bir çalışma ortamında
yardımlaşma, kalitenin yükseltilmesi ve vasıflı eleman yetiştirilmesi mümkün olabilecekti.
Kurulacak şirketlerin mamullerinin kalitesinin ıslahı kadar fıyatının da ucuzluğu
makbul olduğundan bunların kontrolü komisyona bırakılmaktaydı. Bozuk mal çıkaranların
Şehremaneti nizamlarına göre cezalandırılması yoluna gidilecek; esnaf arasındaki
anlaşmazlıkların, vukuf sahibi kimselerin de görüşleri alınmak suretiyle, komisyonda
incelenerek neticenin Meclis-i Vâlâ’ya sunulacaktı. Ayrıca, orijinal bir buluşu olup da imtiyaz
verilmeğe hak kazananların durumlarının da komisyonca Meclis-i Vâlâ’ya bildirilecekti.
Komisyon tarafından yapılan çalışmalar sonunda simkeş, saraç, debbağ, kumaşçı,
dökmeci, demirci, zilci esnafının şirketler kurmalarına karar verildi. Ancak, şirket halinde
birleşmek isteyen esnafın sayısının artmasıyla komisyonda yeni bir teşkilâtlanmaya gidildi. Bu
ikinci dönemde kurulmuş olan şirketlerin problemlerinin halline ağırlık verildi. Komisyon beş
yıllık faaliyetten sonra devamını lüzumsuz görerek faaliyetine son verdi (Ağustos 1874).
Ancak, esnafın yine sahipsiz kalması hamleyi sekteye uğrattığından iki yıl sonra Islah-ı Sanayi
Komisyonu’nun vazifelerini yüklenmek üzere Ticaret ve Ziraat Komisyonu adıyla yeni bir
komisyon kurulmasına ihtiyaç duyuldu.
Islah-ı Sanayi Komisyonunun kararı üzerine kurulan şirketlerin ilki Simkeşhane
esnafının birleşmesiyle meydana geldi (Ağustos 1866). Tanzimat sonrasında zevklerin
değişmesi yanında ucuz Avrupa mallarına rağbetin artması Simkeşhane’nin faaliyetinde de
gözle görülür bir düşüşe sebebiyet vermiş; devlet desteği ise yetersiz kalmıştı. Islah-ı Sanayi
Komisyonunun araştırmaları sonucunda tespit edilen bu durumu giderebilmek ve
Simkeşhane’yi yeniden eski günlerine döndürebilmek için devletin vereceği 1000 keselik
sermaye ile şirket kurulmasına, Devlet daireleriyle askerî ve mülkî erkânın ihtiyaçları olan
sırmaların buradan peşin para ile satın alınmasına karar verildi. Ancak, simkeş esnafı çoktandır
mesleklerini icra etmediklerinden böyle ince işler yapmakta tereddüt gösterdiler. Islah-ı Sanayi
Komisyonu’nun daha uygun şartlarla hazırladığı yeni program da, Hazineden verilmesi
kararlaştırılan meblâğın tamamının ödenmesi kabil olmadığı için yürümediğinden, teşebbüs
başarısızlıkla sonuçlandı.
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Debagâtın ham deri terbiyesinde kullanılan başta palamut ve sumak gibi maddelere
ihtiyaç göstermesi, bunların ise XIX. yüzyılda giderek artmak üzere, yabancı tüccar tarafından
memleket dışına taşınması, debbağlığın XIX. yy. ortalarında zaafa uğramasına sebep
olduğundan esnafın birleşmesinin bahis konusu edildiği sırada debbağlar da, şirket halinde
birleşerek kuvvetlenmek istemişlerdi. Nizamnameleri Avrupa’dan getirilecek âlet ve
makinelerin altı yıl için gümrük ve damga resimlerinden muaf olması; şirkete on iki yıl süreyle
imtiyaz verilmesi; ithal derilerde şirket üyelerine öncelik tanınması ve Bâb-ı Seraskerî,
Tophane vs. devlet kurumlarının ihtiyacı olan derilerin şirketten temin edilmesi gibi hususları
ihtiva ediyordu. Debbağlar Şirketi başarılı bir politika ile yabancı mamullerle kalite ve fiyat
bakımından rekabet edecek düzeye gelmiş ve ilk yıl sonunda bir taraftan hissedarlarına %5l,5
kâr dağıtırken diğer taraftan da yeni hisse senetleri çıkararak sermayesini arttırma yoluna
gitmişti. Debbağlar Şirketindeki bu olumlu gelişme saraç, dokumacı, dökümcü ve demircileri
de benzer şekilde teşkilâtlanmaya sevk etmişti.
Debbağlar Şirketinin başarılı faaliyeti saraçları da heveslendirdi. Haziran 1867’de
debbağlarla hemen aynı şartları ihtiva eden bir nizâmnâme ile faaliyete geçtiler. Saraç
eşyasından başka ayakkabı ve terlik yapımı müsaadesini de aldılar. İlk altı ay sonunda hisse
senetlerine ancak %13,5 kadar kâr isabet etti. Ne var ki, gerek sermaye yetersizliği, gerekse
yapılan vadeli satışlarda alacak tahsillerinin muntazam yapılamaması şirketin maddî
durumunda hissedilir bir zaafiyete sebep olduğundan kısa zamanda duyulan alâka kayboldu.
Yabancı rekabetinden en fazla etkilenen sanayi kolu dokumacılıktı. Özellikle XIX.
yüzyılda giderek artan bir şekilde Avrupa kumaşları Osmanlı pazarını hemen hemen istilâ
etmiş; yerli kumaşlara rağbetin azalması sonunda tezgâhlar kapanmağa başlamıştı. İstanbul ve
Üsküdar’da eskiden 2.750’ye varan dokuma tezgâhı sayısı 25’e kadar inmişti. Aynı durum, en
çok pamuklu dokumacılıkta olmak üzere, diğer Osmanlı şehirleri için de geçerliydi. İşte bu
zanaat kolunu yeniden canlandırmak için Nisan 1868’de dokumacıların da Kumaşçılar Şirketini
kurmalarına karar verildi. Diğer şirketlere verilen imtiyazlar yanında, gerekli âlet ve
makinelerin geçici olarak Hereke Fabrikası’ndaki fazlalıklardan karşılanması imkânı da
tanındı. Başlangıçta şirket pek fazla rağbet görmedi. Buna rağmen ilk yılın sonunda hisse
sahiplerine %40 civarında kâr dağıtılması rağbeti arttırarak diğer hisse senetlerinin de
satılmasını temin etti.
Şirket kurma faaliyetine dökümcüler de katıldılar. Şubat 1868’de Süleymaniye, Toptaşı,
Ayazma, vs. yerlerde çalışan dökümcüler şirket kurmak için müracaatta bulundular. Diğer
şirketlere tanınan haklar bunlara da tanınarak Nisan 1868’de Dökümcüler Şirketi kurulduysa
da pek rağbet görmedi.
Demirciler şirketi de Nisan 1868’de kuruldu. Diğer şirketler için kabul edilenlerden
başka İstanbul’da devlete ait uygun bir arsanın demir fabrikasına tahsisi; fabrika kuruluncaya
kadar Topkapı Sarayı civarındaki demirhanedeki âletlerin kullanılması; Ereğli’den, Tersane ve
Tophaneye verilen fiyat üzerinden kömür temini gibi haklar tanındı. İmal edecekleri eşya tespit
edildi. Burada da sermaye toplamak için hisse senetleri çıkarıldı. Ayrıca gündeliklerinden birer
kuruş kesilerek çıraklar da şirkete ortak edildiler. Buna rağmen gerekli sermayenin toplanması
geciktiğinden şirket ancak kuruluşunun ikinci yılında faaliyete geçebildi.
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7.2.4. Sanayi Mektepleri
İstanbul’da ilk defa 1848’de bir sanayi mektebi kurulmasına teşebbüs edildi. Mekteb,
Zeytinburnu Fabrikası’nda staj imkânı sağlanması da düşünülerek burada inşa edildiyse de
öğretime başlanılamadı. İkinci teşebbüs Tuna valisi Midhat Paşa tarafından yapıldı. Önce
1863’de Niş’de, daha sonra da Ruscuk’da öğrencilerinin ekseriyetini din ve dil farkı
gözetilmeksizin alınan kimsesiz çocukların teşkil ettiği bir Islahhane kuruldu. Burada okuma
yazma, hesap, defter tutma gibi dersler yanında çeşitli atölyelere dağıtılan öğrencilere pratik
olarak bazı san’atlar da öğretildi. Bu okulların başarılı olması üzerine diğer şehirlerlerde de
benzerleri açıldı.
Tuna vilâyetlerinde ıslahhaneler kurulurken İstanbul’da da çeşitli san’at dallarında
vasıflı elemana olan ihtiyacı karşılayacak bir Islah-ı Sanayi Mektebi açılması için çalışmalar
yapılmaktaydı. Madencilik, tahta işçiliği, tuğla, boyacılık, debbağlık gibi branşların açılması
düşünülen bu mektebin öğrencilerinin Karaağaç tuğla, Bakırköy bez ve Beykoz deri
fabrikalarında staj yapmaları plânlandı. Fakat malî güçlükler, düşüncenin tatbikini geciktirdi.
Okulun açılması Kasım 1868’de gerçekleşebildi. Demircilik, marangozluk, dökmecilik,
makinecilik, mimarlık, terzilik, kunduracılık ve mücellitlik branşları olan mektebe yatılı olarak
13, gündüzlü olarak ise 30 yaşın altındakiler alındı. Burslu okuyan çocukların burslarının bir
kısmı Emniyet Sandığı’na kesilip, mezun olduktan soma atölye sermayesi olarak verildi. Daha
sonra bu okullar Anadolu’ya da yayıldı. II. Abdülhamid saltanatında ise Hamidiye Sanayi
Mekteb-i Alîsi adıyla eski ıslahhanelere yeni bir şekil verildi.
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Uygulamalar
Uygulama: Klasik Dönemde Osmanlı Esnafının en yaygın üretim yaptığı meslek
alanlarının daha çok hangi bölgelerde yoğunlaştığını tespit ediniz.
Kazanım:
1)
Osmanlının en yaygın üretim merkezlerinin ortaya konulması ve neden bu
üretimlerin tespit edilen bölgelerde yapıldığının araştırılması.
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Uygulama Soruları
1)

Osmanlı Devletinin katılmış olduğu bütün yurt dışı sergilerini tespit ediniz?

2)

Osmanlı Devletinin yurt içinde uluslar arası ve ulusal kaç tane sergi açmıştır?

Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Klasik dönem boyunca Osmanlı esnafı tarafından en çok üretim yapılan sahalar
dokumacılık, boyacılık, debbağlık, saraçlık ve simkeşlik gelmektedir. Bunlar arasında en
yaygın yapılanı hiç şüphesiz dokumacılıktır. Dokumacılık kendi arasında yünlü, ipekli ve
kpamuklu kumaşlar olmak üzere üç kısımda incelenmiştir. Hayvancılığın yaygın olmasına
paralel olarak yünlü dokumalarda Osmanlı Devletinde yaygındır. Özellikle sof ve yeniçeriler
için çuka üretimi önde gelmektedir. İpekli kumaşlar içinde serâser, kemha, atlas, kadife gibi
kumaşlar özellikle sarayın en önde itibar ettiği kumaş türleridir.
Osmanlı Devleti XIX. yüzyıl boyunca sanayi kalkındırma gayretiyle bir yandan
fabrikalar kurma yoluna gitmiştir. Diğer yandan gitgide üretimi durma noktasına gelen esnafın
faaliyetlerini yeniden canlandırmak amacıyla bir takım teşebbüslerde bulunulmuştur. Bunlar
esnaf ve üreticiler için yurt dışı ve yurt içi sergiler düzenleme, Islah-ı sanayi komisyonu kurarak
en fazla rağbet gören esnaf dallarında şirketler kurma ve çeşitli sanat dallarında vasıflı eleman
yetiştirmek üzere sanayi mektepleri açmaktır.
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Bölüm Soruları
1)
XVI-XVIII. yüzyıllarda Anadolu'nun en ünlü yünlü dokuması olan kumaş, hangi
hayvanın yününden dokunmaktaydı?
a) Kıvırcık koyun
b) Kara keçi
c) Tiftik keçisi
d) Karaman koyunu
e) Merinos koyunu
2)

İlk Osmanlı Uluslararası Sergisi İstanbul Sultanahmet’te hangi tarihte açılmıştır?

a)

14 Ekim 1865

b)

27 Şubat 1863

c)

28 Mart 1863

d)

12 Ağustos 1860

e)

28 Şubat 1890

3)
Aşağıdakilerden hangisi Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun çalışmaları sonucu
kurulan şirketlerden biri değildir?
a)

Debbağlar şirketi

b)

Kumaşçılar şirketi

c)

Demirciler şirketi

d)

Madenciler şirketi

e)

Dökümcüler şirketi
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4)
Kumaşların maviye boyanması için kullanılan Çividin en makbulü nereden
temin edilirdi?
a)

Selanik

b)

Ankara

c)

Balıkesir

d)

Lahor

e)

Kayseri

5)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde üretilen bir ipekli kumaş türü

a)

Atlas

b)

Tülbent

c)

Futa

d)

Sereng

e)

Çatma kadife

6)
Debbağlıkta sepileme denilen ham derinin terbiyesi işleminde Osmanlıda ve
Avrupa’da en çok kullanılan ve ihracı sürekli kontrol altında tutulan madde aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Palamut

b)

Kireç

c)

Kebe

d)

Kırmız

e)

Alborta
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7)
Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Sanayii kalkındırma gayretleriyle
kurulan fabrikalardan biri değildir?
a)

Beykoz Kâğıt Fabrikası

b)

Feshâne

c)

Hereke Dokuma Fabrikası

d)

Zeytinburnu Demir Fabrikası

e)

Beykoz Otomobil Fabrikası

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız
8)
Osmanlı Devletinde yünlü kumaşların çeşitleri ve dokundukları şehirler
hakkında bilgi veriniz.
9)
katılmıştır?

Osmanlı Devleti ilk defa hangi uluslararası sergiye ve ne tür mamullerle

10)
veriniz.

Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kuruluş amacı ve çalışmaları hakkında bilgi

Cevaplar
1)c, 2)b, 3)d, 4)d, 5)b, 6)a, 7)e.
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8. SOSYO-EKONOMİK HAYATTA HALKIN REFAHI İÇİN
UYGULANAN BİR SİSTEM: NARH
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Narhın Tarifi ve Devlet Teşkilatına Dair Eserlere Göre Narhın Önemi
8.2. Narhı Gerektiren Haller
8.2.1.Olağan Narhlar
8.2.2.Olağanüstü Hallerdeki Narhlar
8.3. Narhın Tespiti
8.4. Narhın Teftişi
8.5. Piyasalarda Narh Uygulanmasının Sonu
8.6. Narh Hususunda En Önemli Kaynak: İhtisab Kanunnâmeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Devletinde neden narh sistemi uygulanmıştır?

2)

Narhın tespiti ve kontrolü ne şekilde yapılmaktaydı?

İhtisap Kanunnâmelerinin Osmanlı sosyo-ekonomik hayatı için önemi
nedir?Açıklayınız.

3)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Narhın Tarifi ve Devlet
Teşkilatına Dair Eserlere
Göre Narhın Önemi

Narhın anlamı ve Osmanlı
devlet teşkilatına ait kaynak
nitelikteki eserlerde narhın
öneminin nasıl
vurgulandığının
kavranılması

Görüş Geliştirme

Osmanlı Devletinde üretilen
ve satılan mallara olağan ve
olağanüstü hallerde narh
konma durumları
öğrenilecek.

Görüş Geliştirme

Narh tespit edilirken nelerin
gözönünde bulundurulduğu
ve piyasada narhın ve
standartlara uygun malların
kontrolünün ne şekilde
yapıldığının öğrenilmesi.

Görüş Geliştirme

İhtisap Kanunnâmelerinin
Osmanlı sosyal hayatını
anlayabilmek adına
öneminin kavranması

Sebep-Sonuç İlişkisi
Kurmak

Narhı Gerektiren Haller

Narhın Tespiti ve Teftişi

Narh Hususunda En Önemli
Kaynak: İhtisab
Kanunnâmeleri

Tarihsel Analiz Yorum
Anlatım

Tarihsel Analiz Yorum
Anlatım

Tarihsel Analiz Yorum
Anlatım

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
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Anahtar Kavramlar


Kadı



Narh



İhtisap



Asafnâme



Kol gezme



İhtisap kanunnâmesi



Yeniçeri ağası



Gümrük emini



Hububat nazırı



Kethüda
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Giriş
Osmanlı Devletinde narh piyasa fiyatlarının ve satılan malların kalitelerinin tayin ve
kontrolünü yapan bir kurumdur. Bu sayede halkın refahının sağlanması amaçlanmıştır. Bu
dersimizde önce narhın tanımı yapılarak devlet teşkilatına dair eserlerde narhın öneminin ne
şekilde vurgulandığı üzerinde durulacaktır. Olağan ve olağanüstü hallerde uygulanan narhın
çeşitleri belirtildikten sonra ise narhın ne şekilde tespit edildiği ve kontrolünün nasıl sağlandığı
ortaya konulacaktır. Bir şehirde üretilen mamullerin cinslerinden üretim tarzlarına ve
fiyatlarının tespitinden hijyene kadar pek çok hususta bizlere bilgi veren ihtisap kanunnâmeleri
ise son kısımda ele alınacaktır.
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8.1. Narhın Tarifi ve Devlet Teşkilatına Dair Eserlere Göre Narhın
Önemi
Narh, bir mal veya hizmet için, ilgili resmî makamların tespit ettiği fiyattır. Günümüzde,
ancak ekmek, et, şeker, tekel maddeleri, petrol gibi muayyen bazı tüketim mallarına narh
konduğu halde, Osmanlı idaresinde her türlü mal ve hizmet narha tâbi idi.
Narh kurumu gerçekte, halkın refahının sağlanması bakımından çok eski devirlerden
beri idarecileri meşgul etmiş ve daha orta çağlarda Asya’da olsun, Avrupa’da olsun fiyatların
«kayıtsız-şartsız» teşekkülüne izin verilmemişti. Narhla ilgili olarak İslâm âlimleri farklı
görüşlere sahiptir. Bir kısmı narhı câiz bulurken bir kısmı da karaborsayı teşvik edici olduğu
görüşündedir. Kıymetleri Allah’ın alçaltıp yükseltebileceği hadisi de narha dair düşünceleri
etkilemiştir. Buna rağmen narh konusunda özellikle Osmanlılar büyük hassasiyet göstermiştir.
Her zaman ve her yerde aynı titizlikle uygulanamamakla beraber padişah ve sadrazamların narh
işine büyük önem verdikleri dikkati çekmektedir. Nitekim sadrazamların çarşamba günleri
çıktıkları büyük kolda esnafın kalite, halk sağlığı ve fiyat hususunda tespit edilen standartlara
uyup uymadığını denetledikleri ve uymayanları anında cezalandırdıkları bilinmektedir.
Bazı İslâm hukukçularının görüşlerinin aksine olarak Devlet idaresiyle nazarî olarak
uğraşan müellifler de, hemen daima narh konusuna da temas ile devletin icra organlarının
narhın kontrolüyle bizzat meşgul olmalarını ehemmiyetle tavsiye etmişlerdir. Bu cümleden
olarak Kanuni devri sadrazamlarından Lütfi Paşa, kendinden sonra sadarete geleceklere bu
makamın «âdâbını» anlatmak üzere yazdığı Asafnâme’sinde konuya eğilmiş ve narhın devletin
mühim işlerinden olduğu, vezirlerin narhla ciddî bir şekilde ilgilenmeleri gerektiği üzerinde
durmuştur. O, bunun ilk şartının muhtesiblik vazifesi verileceklerin tecrübeli, dürüst ve dindar
kimselerden seçilmesi olduğunu, devlet adamlarının ticaretle uğraşmamaları, «hünkâr kulları»
nın ise esnaflık yapmamaları icap ettiğini vurgulamıştır. Hatta ağa ve kethüda dahi olsalar
esnaflığa teşebbüs edenlerin azil ile cezalandırılmalarının kanun olduğunu belirtmiş; böylece
devletin belli başlı kademelerinde vazife gören şahıslar ticaret ve esnaflıkla uğraştıkları takdirde, kendi kârlarını düşüneceklerinden narhı tatbik etmelerine imkân olmadığını ifade
etmiştir. Bu konuda daha da ileri giderek, ete, halk için verilen narhla yeniçerilerinkinin farklı
olmaması gerektiği üzerinde durmakta ve Yavuz Sultan Selim saltanatında yeniçerilere, çarşıda
satılandan bir akçe noksanına et satılması teklifinde bulunan Sadrazama, Padişahın “cümle narh
birdir, eğer yeniçeri ve eğer sair nâs, şöyle ki narhın hilafı zuhur ide, seni katl iderim” cevabını
verdiğini yazmaktadır..
Müverrih Âlî ise Fusûlü’l-hall ve’l-’akd ve usûlü’l-harc ve’n-nakd adlı eserinde,
padişahların mülk ve devletlerinin bekası şartlarını sayarken narh konusuna da temas etmekte
ve narh fiyatından satış yapılmasına itinâ gösterilmesi, narha uymayanların satıcı olsun, alıcı
olsun cezalandırılması gerektiği üzerinde durmaktadır. Ona göre narh, «umûr-ı cüz’i» değil
«umûr-ı külliye» dendir. Eğer padişah ve sadrazamlar, ufak bir mesele gibi görüp narha gereken
ehemmiyeti vermezlerse «siyâset etme» işi kendisine ait olmadığı için, şehrin kadısının bir şey
yapması mümkün değildir. Hal böyle olunca da herkes malını dilediği fiyattan satar; ancak bu
kazanç hiçbir şekilde helâl bir kazanç sayılamaz.
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Piyasa, devlet tarafından kontrol edilmeyince, askerliğe elverişli olmayan bir takım
kimseler gayr-ı meşru yollardan servetlerini arttırırlar. Buna karşılık memleketin ileri gelenleri
sefere gidecek olduklarından bütün mal ve mülklerini satıp iaşelerini temin etmek zorunda
kalırlar. Karaborsa fiyatlarından yapılan bu alımlar, neticede Müslüman askerinin aç ve çıplak
kalmasına sebep olur. Bu durum ise orduyu mağlûbiyete sürükleyeceğinden düşmanların işine
yarar. Padişahlar ise bütün bu yolsuzluklardan son anda haberdar olurlar. Onun içindir ki
vezirler, hâkimler ve ümerânın narh konusu ile bizzat ilgilenmeleri gerekmektedir.
Aslında, Âli’deki bu görüşlerinden bir kısmı, daha önce yazılmış siyâsetnâmelerde ve
meselâ Nizâmülmülk’ün Siyâsetnâmesi’nde de bulunmaktadır. Bu eserde, esnafın devletçe
kontrolü üzerinde durulmakta ve bu gerçekleştirilemediği takdirde halkın zarurete düşeceği
belirtilmektedir.
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda bu devlet idaresine dair eser kaleme alanlar da narh
konusuna temas etmişlerdir. Hezarfen Hüseyin Efendi gerek Tenkıh-ı Tevârih-i Mülûk, gerekse
Telhîsü’l-beyân fi Kavânin Âl-i Osman’ında Fusûlü’I-hall ve’l-’akd’ın narhla ilgili kısmını
aynen aktarmıştır.
Tevkiî Abdurrahman Paşa’nın adıyla anılan Kanûnnâme’de ise, sadrazamın vazifeleri
arasında, «ahyânen kol dolaşmak ve narhı yoklamak» dan başka, çarşamba Dîvânından sonra
kola çıkış tertip ve şekline de yer verilmiş; ayrıca «Kanûn-ı narh» adıyla bir fasıl açılarak
esnafın, fiyatları normalin üstüne çıkararak halkı zarara sokmaları halinde, padişahın narh tayin
etmesi gerektiği; bunun için önce sadrazamın, tarafsız ehl-i vukufla görüşmeler yaparak alıcı
ve satıcıdan herhangi birini zarara sokmamak şartıyla yiyecek v.s. ihtiyaç maddelerine narh
konmak üzere kadı veya meclise hitaben ferman göndermesi, onların da ferman gereğince narh
koyduktan sonra tatbikatıyla da meşgul olup uymayanları cezalandırmaları icap ettiği
belirtilmiştir.
Kanûnnâme’de, narhın herkesi ilgilendiren bir mesele olması dolayısıyla ferman
çıkmadıkça fiyatların yükseltilip düşürülemeyeceği, ayrıca, her iki halde de çok ihtiyatlı hareket
edilmesi ve halkın zarara uğraması söz konusu olmadığı takdirde narh hususunda ferman
çıkarılmaması, fermanın ise «bî-garaz ehl-i vukufla müşavere» olunduktan sonra verilmesi
üzerinde özellikle durulmaktadır.
Narh söz konusu edilirken, bütün eserlerde ortak nokta malı halka sadece tayin olunan
fiyattan satmak değildir. Bununla birlikte üretilen malın kalitesinin de bozulmaması lâzım
geldiği hususuna muhakkak dikkat çekilmektedir. San’atına hile katan, fiyata riâyet etmekle
beraber gramajı düşüren veya özellikle ekmeği çiğ çıkaranların affedilmeyip cezalandırılmaları
gerektiğine de temas olunmakta ve halkın huzur içinde yaşayabilmesini temin eden şartlardan
birinin çarşı-pazarın intizamına bağlı bulunduğu keyfiyetinin eski kanunnâmelerde de yer
aldığına işaret edilmektedir.
XVIII. yüzyılda birkaç defa defterdarlık makamına getirilmiş olan Sarı Mehmed Paşa
da gerek Nesâyihü’l-vüzerâ ve’l-ümerâ, gerekse Zübde-i Vekayi’ât adlı eserlerinde narh
konusuna temas etmiştir. Nesâyihü’l-vüzerâ’daki bahis hemen hemen Fusûlü’l-hall’in aynıdır.
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Zübde-i Vekayi’ât’da ise, «Sadrazamın narh hususunda âdem-i itibârları zikrindedir» başlığı
altında Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa’nın narh taraftarı olmadığı, yakınlarından bu konuda
kendisini ikaz edenlere ise «ahvâl-i narh, kitablarda musarrah değildir. Herkese lâzım olan
me’kûlât ü meşrubat u melbûsât her ne ise bâyi’inden rızâlarıyla iştira eylesünler» diyerek
fiyatların teşekkülünü serbest bıraktığını, bunu gören esnafın, mallarını istedikleri fiyattan
sattıklarını, İstanbul halkının şikâyetlerinin dinlenmemesinin ise zaruret içinde olanların
sayılarını arttırdığını, Fâzıl Mustafa Paşa’nın ölümünden sonra da bu durumu devam ettirmek
isteyen esnafı, narh fiyatından satmağa alıştırmanın hâkimler için hayli güç olduğunu ifade
etmiştir. Devamında ise, narhla ilgili olarak sadrazamın yapmakla görevli bulunduğu şeyleri,
kendisinden önceki müelliflerdekileri tekrarlayarak, sıralamaktadır.
Bozulan devlet düzeninin eski haline getirilebilmesi için ne gibi tedbirlerin alınması
gerekeceğine dâir IV. Murad’a sunduğu lâyihalarıyla şöhret yapan Koçi Bey, devlet işlerinden
habersiz bulunan Sultan İbrahim’e, öğretici ve yol gösterici mahiyette kaleme aldığı
risalelerinden birinde, narhın ne olduğu ve nasıl verileceğini şöyle izah etmiştir.
«Benim Saâdetlü Hünkârım, narh dedikleri, vezir kulun emreder ki, kasaplar koyun
etinin vakıyyesin on akçeye satsınlar, buğdayın kilesin altmış akçeye ve pirincin kilesin elli
akçeye. Her ne kadar şehir içinde alınur ve satılur var ise bahasın tayin ettiklerinden narh verildi
derler!»
«Benim Devletlü Hünkârım, her kaça murâd-ı hümâyûnunuz olsa bir nesne ferman
buyurmak, böylece hatt-ı şerif yazasız, Sen ki vezîr-i azamsın, kasablara tenbîh edesin oniki
akçayı narh veresin, şöyle bilesün. Böylece bir esbabın bahâsın tâyin buyurmağa narh derler»
Görüldüğü gibi, Osmanlılarda narh müessesesine çok önem verilmiş, narhın kontrolü
sadrazamın vazifelerinden sayılmış; prensip olarak narhın karşısında bulunanlar ise tenkit
edilmişlerdir. Bu sebepledir ki kurum XIX. asrın ortalarına kadar mevcudiyetini korumuştur.

8.2. Narhı Gerektiren Haller
Narhı, olağan ve olağanüstü hallerde verilenler olmak üzere iki kısımda incelemek
mümkündür.

8.2.1. Olağan Narhlar
Osmanlı Devletinde olağan günlük ve mevsimlik narhların verilmesi olağandı.
Mevsimlik narhlar gıda maddeleri üzerine konan fiyatları gösterirdi. Ekmek, et, süt ve
mamullerinin yaz ve kış aylarındaki fiyatları farklı idi. İlk kuzu kesimi rûz-ı hızırda yapıldığı
için, her sene bundan birkaç gün önce ete narh konur, daha sonra gerektikçe fiyat, yeniden
ayarlanıldı. Süt ve mamullerinin ise fiyatları, ilk ve sonbaharda tespit edilirdi.
Sebze ve meyve fiyatları da mevsimlere göre ayarlanırdı. Turfanda iken her gün veya
birkaç gün ara ile narh verildiği halde bollaştıktan sonra son turfanda mevsimine kadar fazla bir
değişme olmaz, son turfanda iken yeniden narh verilirdi.
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Harmandan sonra yeni mahsul buğday alınınca ekmek fiyatı yeniden belirlenirdi.
Ekmek en önemli gıda maddesi olduğundan fiyatı içindeki un cinsine göre çeşni tutularak tespit
yapılırdı. Bunun gibi, bazı mamul maddelerin fiyatlarının tespitinde kullanılan ham maddenin
miktar ve değeri göz önüne alınırdı. Yine kıymetli kumaşların da aynı usulle fiyatları belirlenirdi. Gıda maddelerine hangi tarihlerde narh verileceği ihtisab kanunnâmelerinde yer
alıyordu.
Her sene, yiyecek maddeleri fiyatlarının ayarlandığı bir ay daha vardı. Halkın ramazan
ayını huzur içinde geçirmesi düşüncesiyle genellikle Şaban ayında narh fiyatları belirlenirdi.
Ramazan ayı boyunca hemen bütün yiyecek maddelerinin satışı buna göre yapılırdı.

8.2.2. Olağanüstü Hallerdeki Narhlar
Kuraklık, zamansız ve fazla yağan yağmurlar, iyi mahsul alınamamasına sebep
olduğundan, fiyatlarda mecburi olarak yükseltme yapmak gerekirdi. Şiddetli geçen kışlar ise
gerek kara, gerekse deniz ulaşımını aksattığından stokların erimesi veya gelen malın
maliyetinin yükselmesine sebep olur ve neticede yeniden fiyat ayarlamasına gidilirdi. Nitekim
yeni narh verilirken, zaman zaman, hasadın iyi olmadığı veya hava muhalefeti gibi sebeplerle
kıtlık çekildiği, bu yüzden fiyatların arttırıldığına işaret olunmaktadır. Bunun tam aksi olan
haller de seyrek görülmez. Bereketli mahsul alınması veya şehre bol miktarda koyun getirilmesi
gibi hallerde ise narh fiyatlarında düşürmeler yapıldığına rastlanmaktadır.
Savaşlar ve ablukalar da halkın zaruri ihtiyaç maddelerinin piyasada azalması neticesini
doğururdu. Zira bir taraftan ziraat ve sanayide çalışanların harbe katılmasıyla istihsal azalır,
diğer taraftan sefer sırasında, ordu için gerekli maddeler ya parası ödenmek veya vergi olarak
toplanmak suretiyle müstahsilden alınırdı. Bu suretle halka intikal eden
miktar azalır ve fiyatlarda artış yapılması ihtiyacı doğardı.
Ablukalar ise -nadir de olsa- deniz nakliyatının ağır bastığı İstanbul gibi bir şehirde,
cidden büyük sıkıntılara sebebiyet veriyordu. Bu gibi hallerde imkân olduğu takdirde kara yolu
kullanılıyordu. Ancak, kara yoluyla yapılan nakliyat, deniz yoluna nazaran masraflı olduğu için
narh fiyatının da mecburen arttırılması gerekiyordu.
Paranın ayarının bozulması ve dolayısıyla kıymetindeki düşüşler, fiyatların zarurî olarak
yükseltilmesini gerektiriyordu. Fiyatların bu anormal yükselmesi, zaman zaman yapılan sikke
tashihleriyle düzeltilmeğe çalışılırdı. Paranın kıymeti yükseltilince, en az o oranda, mal
fiyatlarında da düşüş yapılırdı. Fakat paranın ayarının bozulduğu büyük devalüasyon
devirlerinde fiyatlar da bir başıboşluk içinde yükseldiğinden sikke tashihlerini müteâkıb verilen
narhlarda, fiyatlardaki düşüş oranları maldan mala hayli değişiklik gösterirdi.

8.3. Narhın Tespiti
Bazı hallerde, beyaz üzerine hatt-ı hümâyûnlarla padişahlar, narh verilmesini doğrudan
doğruya ferman ettikleri halde, aslında narhın tespit ve tanzimi ile kadılar vazifeli idiler.
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Narh tayini -yukarıda işaret edildiği üzere- mevsimlere bağlı olarak yapılabildiği gibi,
esnafın herhangi bir sebeple narhı az bularak müracaatları veya kadılıkça fiyat ayarlamasına
ihtiyaç duyulması halinde de yapılabilirdi.
Esnafın, narhın yükseltilmesi hususunda müracaatı olduğunda, mesele araştırılır, haklı
oldukları anlaşılırsa narh yükseltilir, aksi halde istekleri reddedilirdi. Ancak, gerekirse
reddedilmeden önce, fiyatı yükseltilmek istenen şey, mamul bir madde ise, kadılıkça
vazifelendirilen kâtib, mübaşir, eminler ve esnaf ilgilileri hazır bulunduğu halde çeşni tutularak
maliyeti hesaplanır, malın satılmakta olduğu fiyatla maliyet arasındaki fark, kâr için kâfi
görülürse yeni bir fiyat tayini yoluna gidilmezdi.
İstanbul şehri dört kadılığa ayrılmış olduğu halde, narh tespiti işi, İstanbul Kadısı’nın
vazifesiydi. Kadı, fiyatında değişiklik yapılmasına ihtiyaç görülen malları, fiyatın değişmesini
gerektiren sebepleri de izah eden bir takrirle sadrazama bildirir; sadrazam ise padişaha sunduğu
telhis üzerine yazılı olarak veya şifahen sâdır olan fermanı aldıktan sonra kadıyı fiyat tespiti ile
vazifelendirirdi. Şayet kadı, fiyat tespitinde bulunmuş ve uygun görülmüşse hatt-ı hümâyûn bu
şekilde çıkar ve bu husus yine sadrazam tarafından kadıya buyruldu ile bildirilirdi.
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Resim 26: İstanbul’da narhları koyan İstanbul kadısı. Tableau général de l’Empire
Ottoman.
Narh tespitiyle vazifelendirilen kadı, bu işi tek başına yapmazdı. Yeni fiyat tespit
edilmesi kararlaştırılan malların ait oldukları esnafın şeyh, kethüda, yiğitbaşı, ehl-i vukuf, daha
sonra nizam ustaları ve «bî-garaz müslimîn» narh tespiti sırasında hazır bulunurlardı. Ayrıca,
narh verilecek malın cinsine göre daha bazı kimseler de bu toplantıya davet edilirlerdi. Meselâ,
baharda kesilmeye başlanacak kuzu fiyatının tespiti Yeniçeri ağası veya Segbanbaşı ile Hassa
kasabbaşısının önlerinde, mandıracı, kasaplar kethüdası ve çiftlik sahihleri ile görüşülerek
yapılırdı. Ekmek fiyatı tespit edilmeden önce çeşni tutulurken ise Hububat Nâzırı, habbâzan
kethüdası, nizam ustaları v.s. bulunurlardı. Gümrükten geçerek gelen malların fiyatların
belirlenmesinde ise gümrük emini de hazır olurdu.
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İstanbul dışında narh verilirken kadı, âyân ve eşrafla müşaverede bulunurdu. Ayrıca,
yerleşme merkezinin büyüklüğüne göre, merkezde ferman ve buyruldu karşılığı vali, muhafız
gibi bir idarecinin uygunu alınırdı. Pazarbaşı da narhın tayininde rol oynardı.
Narh fiyatının tespitine gelince: Bu da büyük bir itinâ içinde yürütülürdü. Zira gerek
toptancı, gerek perakendeci olarak satıcıların, gerekse halkın hiçbir şekilde zarara
uğramamalarına çalışılması esas gaye idi. Malın maliyeti, tam olarak hesaplandıktan sonra
genellikle -onu on bir fayda şeklinde ifade edilen- % 10 oranında bir kâr konurdu. Ancak iş
güçlüğü olan mallarda bu oran % 20’ye çıkarılabilirdi. Nitekim II. Bayezıd devrinde tanzim
edilmiş İstanbul İhtisab Kanûnnâmesi’nde kâr konusu «bunlardan gayrı ne kadar san’at ehli
varsa anların sermâyelerini ve harçlarını hesab edüp san’atına ve zahmetine göre narh tayin
ideler; şöyle ki, onu onbire ola. Ve şol san’at ki gayet emeklidür, geç hâsıl olur, anlara onu
onikişere ola, andan ziyâdeye olmaya» şeklinde ifadesini bulmuştu.
Her ne kadar, narh tespitinde satıcı ve alıcının zarara uğramaması prensibi kabul
edilmişse de satıcının genellikle fazla kâr temin etmek isteyeceği göz önüne alınarak tatbikatta
daima mümkün olan en düşük fiyatın verilmeye çalışıldığı da gözden kaçmamaktadır. Bu
suretle kadılıkta hayli hararetli pazarlıkların cereyan ettiği de vesikalardan anlaşılmaktadır. Bu
pazarlıklar neticesinde genellikle bir orta yol bulunmakta, bazen de esnafın hakkı teslim
olunarak istedikleri fiyat veya ona çok yakın bir rakam kabul edilebilmekteydi.
Narh tespit edilirken getürücü denilen toptancıyla ile mukim yani perakendeci için ayrı
ayrı fiyat konurdu. Bu iki fiyatın birbirine karıştırılmaması lâzımdı. Özellikle zahire getirenlerin
perakendeciye toptancı narhından satmaları lâzım gelen malları, dükkâna koyup perakendeci
narhına satmalarına izin verilmezdi. Fiyat tespit edildikten sonra ise esnaf, anlaşmaya vardıkları
rakamların üstünde satmayacakları, sattıkları takdirde cezalarına razı olacakları hususunda
taahhütte bulunurlardı.
Narh kararlaştırıldıktan sonra Başmuhâsebe’ye kaydedilir, ayrıca bütün İstanbul’da
satışın tek bir fiyat üzerinden yapılmasını sağlamak gayesiyle yeni fiyatlar, İstanbul kadısı,
İstanbul Bâb Mahkemesi naibi, muhtesib veya Çardak naibinin mühürlerini hâvi suretler
gönderilmek suretiyle Bilâd-ı Selâse (Eyüb, Üsküdar. Galata) kadılıklarına derhal bildirilirdi.
Her kadılık ayrıca kendi bölgesi dâhilindeki mahkemeleri yeni durumdan haberdar ederdi.
Gelen listeler sicillere geçirilir; münâdiler çıkarılarak, yeni fiyatlar esnaf ve halka ilân olunurdu.
Ayrıca muhtesib, her ay pazarbaşıya bir fiyat listesi vermekle mükellef tutulmaktaydı.
Taşradaki narhlara örnek olmak üzere zaman zaman civar şehirlere İstanbul’daki bazı
mallara ait narh listeleri gönderildiği gibi taşra şehirlerinde verilen narhlarla ilgili olarak
İstanbul’a da bilgi sunulurdu.
Esnaf yetkilileriyle görüşülmeden narh fiyatı tespit edilmemekle beraber esnafın lonca
içinde kendilerince tayin ettikleri fiyattan satış yapmalarına da müsâade olunmazdı. Buna
rağmen, zaman zaman lonca içinde bazı esnafın bir fiyat üzerinde anlaşıp zor kullanarak bunu
bütün lonca mensuplarına tatbik ettirmeğe çalıştıkları da görülmektedir.
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Lonca içinde, lonca idarecilerince fiyat tespiti, ancak o esnafa ait belli-başlı malların
narhı konduktan sonra, bu mallara kıyaslanmak suretiyle, diğerlerinin kıymetlerinin
belirlenmesi şeklinde ve resmî izine bağlı olarak gerçekleşebilmekteydi. Nitekim 1640 tarihli
Narh Defteri’nde buna dâir pek çok örnek bulunmaktadır ki normal zamanlara ait
görebildiğimiz narh defterlerinde, kayıtlı malların sayılarının, piyasada satılanlara nazaran pek
az olması, başlıca çeşitlerin fiyatlarının kadılıkça tespit edildikten sonra diğerlerinin esnaf
yöneticilerine bırakılmasının bir âdet hükmünde olduğunu destekler mahiyettedir.

8.4. Narhın Teftişi
Bir taraftan esnafın narh fiyatları üzerinden satış yapıp yapmadığının tespiti, diğer
taraftan satılan malın kalitesinin kontrolü gayesiyle teftişler yapılırdı. Padişahlar bile zaman
zaman tebdil gezerek kanun ve nizamlara riayet olunup olunmadığını bizzat kontrol ederler ve
gördükleri aksaklıkların giderilmesi için sadrazamlarına emir verirlerdi.
Sadrazamın piyasayı kontrol etmesi ise, başlıca vazifeleri arasında idi ve bu vazifesini
kola çıkmak suretiyle yerine getirirdi. Sadrâzam istedikçe yanında İstanbul kadısı, Yeniçeri
ağası, muhtesib gibi vazifeliler olduğu halde kola çıkardı. Kol esnasında şu tertib üzere
yürünürdü:
Paşakapısı’ndan hareket eden kortej, Hocapaşa-Bahçekapısı-Unkapanı’na gelir, burada
zahire yoklandıktan sonra tekrar hareket edilerek Zeyrek’ten Bayezid istikametine dönülür ve
Dîvânyolu’nu takiben Paşakapısı’na varılırdı. Bu dolaşma sırasında sadrâzam zaman zaman bir
dükkânın önünde durur, ihtiyaç duyduğu takdirde İstanbul kadısı veya muhtesibe narhla ilgili
sorular sorar, bir taraftan mamullerin, narh fiyatına satılıp satılmadığına bakarken diğer taraftan
da kaliteyi kontrol eder; özellikle fırınların ekmekleri iyi pişirip pişirmediklerini görmek üzere
ekmeği kırdırtır, tarttırarak gramajına bakardı. Bu arada fiyat, kalite ve tartı hususunda özrü
görülenlerden dirliği olmayanlar hemen cezalandırılır, olanlar ise zabitine teslim edilirdi ki, bu
sonuncular yeniçeri esnaf ve sanatkârlarının sayılarının arttığı XVII. ve XVIII. yüzyıllarda
gitgide ehemmiyet kazanmıştı.
İstanbul ve İstanbul dışındaki şehir ve kasabalarda çarşı-pazarı dolaşıp fiyat ve kaliteyi
devamlı kontrol etmekle vazifeli olan ise muhtesibdi. Muhtesib, esasen narhın ayarlayıcısı
olmaktan ziyâde, kontrolörüydü. Osmanlılar, prensip olarak her kadılıkta bir de muhtesib
bulundurulması esâsını benimsemiş olduklarından İstanbul ve Bilâd-ı Selâse’de ayrı ayrı
muhtesibler vardı. Kadı narh verirken muhtesibin fikrini almakla birlikte hiçbir zaman
muhtesibin kadıya danışmadan ve onun tasvibini almadan narh vermesine müsâade olunmazdı.
Ancak muhtesibin, kadı marifeti olmadıkça narh tayin edememesi hususu, kadı ile muhtesibden
her birinin, aksayan narh işlerinden dolayı, diğerini sorumlu tutmasına, bu ise piyasa
kontrolünün daha da bozulmasına sebep olabiliyordu.
Aslında, esnafla dâimi surette temas halinde bulunduğundan piyasayı en iyi bilen ve
fiyatları en uygun şekilde tesbit edebilecek olan şahıs muhtesibdi. O, bu işi yaparken esnaf
üzerine önceden konan vergileri de hesaba katmağa mecburdu. Muhtesibin gerek narh gerekse
şehir hayatını düzenleyen diğer alanlardaki görevleri bir sonraki derste incelenecektir.
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Resim 27: İstanbul’da esnafı denetlemeye çıkan Sadrazam. Ortada Sadrazam, sağda
Kapıcılar kethüdası ve çavuş başı, solda baş şatır ağa ve şatır. Arif Mehmet Paşa, Osmanlı
İmparatorluğunda Makamlar ve Kıyafetler.

8.5. Piyasalarda Narh Uygulanmasının Sonu
Kadıların narh verme ve narh kontrolü vazifeleri XIX. yüzyılın ortalarına kadar sürdü.
1851 ‘de narh işleriyle uğraşmak üzere Es’ar Nezâreti kurulduysa da çalışmaları pek olumlu
sonuç vermediğinden 1854’te İhtisab Nezâreti’ne bağlı Es’ar Meclisi teşkil edildi. Fakat kısa
süre sonra İhtisab Nezâreti’nin lağvı ve Şehremâneti’nin kurulmasıyla bu meclis de kaldırılarak
narh işiyle doğrudan Şehremâneti ilgilenmeye başladı. Şehremâneti’nin kuruluşundan sonraki
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iki yılda baharda et narhının kadı tarafından verildiği görülmektedir. 1856’dan itibaren
sicillerde artık narh kaydına rastlanmamaktadır. Esasen bundan birkaç yıl sonra da önce sebze
ve meyve, ardından ekmek hariç diğer maddeler üzerindeki narh kaldırılmış ve fiyatlar serbest
piyasada belirlenir olmuştu.

8.6. Narh Hususunda En Önemli Kaynak: İhtisab Kanunnâmeleri
İhtisab Kanunnâmeleri, ait oldukları şehrin ihtiyaçları göz önüne alınarak tanzim
edilmiş, imâl olunan ve satışa arz edilen malların tâbi olacağı esasların belirlendiği
kanunnâmelerdir.
Meselâ, İstanbul’a ait ihtisab kanunnâmesinde ne kadar miktar buğdaydan ne kadar un
elde edildiği, buğday fiyatı, nakliye, değirmen, hammâliye, kapan ücretleri ile birlikte unun
maliyeti hesaplanmaktadır. Ekmekçilerin, ekmeği çeşni tutarak narh üzere işlemeleri, eksik ve
çiğ çıkarmamaları, ellerinde daima iki aylık stok bulundurmaları vs. hususlar üzerinde
durulmakta, eksik ekmek çıkaranların tahta külaha vurulacağı veya cerime alınacağına işaret
edilmektedir.
Bursa’ya ait ihtisab kanunnâmesinde de yine çeşni tutulması ve ekmekte aranılacak
vasıflar kaydedilmiş, ancak bu hususları kontrolle vazifeli bulunanların suiistimali dolayısıyla
istenilen neticenin alınamadığına da işaret olunmuştur.
Kanunnâmelerde et konusuna da hayli yer ayrılmıştır. İstanbul’da celebler tarafından
getirilen koyunların kadı ve muhtesib marifetiyle sayıldıktan sonra, yine onlar tarafından,
koyunların kesileceği salhane ve kasab dükkânlarına dağıtılacağı, koyunların tamamı
kesildikten sonra, celeblerin ellerine hüccet verileceği, bu konuda suiistimale göz
yumulmaması gibi hususlar belirtilmektedir. Ayrıca mevsimine göre etin satış fiyatı da gösterilmektedir. Buna göre, yazın ilk iki ayı ile sonbaharın son iki ayında fiyat aynı olmakta, yazın
sonu, sonbaharın ilk ayında ucuzlamakta, kışın ise altı ay en yüksek fiyata satılması kabul
edilmektedir.
Bursa’da da senede üç defa et fiyatında değişiklik olduğu kanunnâmede kayıtlı olmakla
birlikte, İstanbul’a nazaran fiyatın biraz yüksek tutulmuş olduğu, buna rağmen kanunun tanıdığı
hakkın da üstüne çıkanlar bulunduğu görülmektedir. Edirne’de ise sene içinde üç değil iki defa
ete narh verildiğine, kuzu etinin, koyundan daha pahalı olduğuna işaret edilmektedir.
Yiyecek maddelerinin temizliği konusu da ihtisab kanunnâmelerinde yer alan
hususlardandır. Aşçılar, börekçiler gibi yiyecek îmâl ve satışı yapanların mallarını iyi
pişirmeleri, temiz kap kullanmaları, temiz su ile yıkamaları, kalaysız kap kullanmamaları,
içyağı kullanmamaları gerektiği; bunlara uymayanların cezalandırılacakları kaydolunmaktadır.
Bunlar gibi diğer esnaf için de bir takım şartlar bulunmaktadır. Meselâ, ayakkabıcıların
yaptıkları çizme, pabuç ve paşmakların akçe başına iki gün dayanması gerektiği, bu müddet
dolmadan sökülürse, dikicinin; gön veya sahtiyan delinirse, debbağın suçlu bulunup kıymeti
kadar cerime alınacağı kaydedilmiştir.
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Kazancıların eski bakır işlememeleri, hamamcıların, hamamlarda temizliğe riâyet
etmeleri kanunnamelerde geçen hükümler arasındadır. Dellâkların, dürüst ve çalâk olması, at
hamallarının hayvanlara fazla yük vurmaması; muhtesibin, bütün bu nizamlara riayet edilip
edilmediğini kontrol ve hilâfına hareket edenleri cezalandırması gibi çeşitli esnaf gruplarının
nasıl çalışacakları, neler yapıp neler yapmamaları gerektiğine dair bir takım prensipler
konulmuştur
İhtisab kanunnâmeleri, aynı zamanda, uzun süre geçerliliğini koruyacak birer narh
defteri olarak vazife görecek şekilde hazırlanmışlardır. Meselâ, yukarıda da temas edildiği gibi,
etlerin mevsimlere göre fiyatları, keza belirtildiği gibi, koyun etine göre kuzunun fiyatının ne
kadar yüksek, keçinin ne kadar düşük tutulacağına da işaret olunmuştur. İstanbul’a ait kanunnâmede hıyar, kavun, karpuz, armut, elma v.s. sebze ve meyvelerle mercimek, nohut gibi
bakliyata kadı marifetiyle narh verileceği kaydedilmiş olduğu halde, Bursa kanunnâmesinde,
sebze ve meyvelerin turfanda zamanındaki fiyatları ile bu fiyatların kaçar gün ara ile ne kadar
düşeceği ve ilk çıkışından itibaren kaç gün içinde normal fiyatını alacağı da ayrı ayrı
belirtilmiştir.
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Resim 28: Ayakkabıcılar. James Robertson, Constantinople of Today 1854.
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Uygulamalar
Uygulama: Mübahat S. Kütükoğlu, Osmanlılarda Narh Müessesesi ve 1640 Tarihli
Narh Defteri, (Enderun Kitabevi, İstanbul 1983), kitabı inceleyiniz.
Kazanım: 1640 tarihinde İstanbul piyasasındaki malların çeşitleri ve fiyatları hakkında
bilgi sahibi olunur.
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Uygulama Soruları
1)
Lütfi Paşa’nın Asafnâme’ adlı eserinde ve Tevkiî Abdurrahman Paşa’nın
Kanunnâmesi’nde narha ait etraflıca yer alan bilgileri okuyup değerlendiriniz ve karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlılar narh kurumuna çok önem vermiş, narhın kontrolü sadrazamın vazifelerinden
sayılmıştır. Olağan ve olağanüstü hallerde piyasa fiyatları devlet tarafından sürekli kontrol
altında tutulmuştur. Bununla birlikte fiyatı tespit edilen malın kalitesinin de düşürülmemesinin
kontrolü en önemli bir vazife olarak görülmüştür. Burada amaç halkın refahıdır. Narhın tespiti
ve tanzimi şehirlerde kadılar tarafından kurulan komisyonlarca gerçekleştirilmiştir. Her ne
kadar narh tespitinde satıcı ve alıcının zarara uğramaması prensibi kabul edilmişse de satıcının
genellikle fazla kâr temin etmek isteyeceği göz önüne alınarak tatbikatta daima mümkün olan
en düşük fiyat verilmeye çalışılmıştır.
Kadıların narh verme ve narh kontrolü vazifeleri XIX. yüzyılın ortalarına kadar
sürmüştür. 1851 ‘de narh işleriyle uğraşmak üzere Es’ar Nezâreti kurulduysa da çalışmaları pek
olumlu sonuç vermediğinden 1854’te İhtisab Nezâreti’ne bağlı Es’ar Meclisi teşkil edilmiştir.
Kısa süre sonra İhtisab Nezâreti’nin lağvı ve Şehremâneti’nin kurulmasıyla bu meclis de
kaldırılarak narh işiyle doğrudan Şehremâneti ilgilenmeye başlamıştır.
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Bölüm Soruları
1)
İstanbul ve İstanbul dışındaki şehir ve kasabalarda çarşı-pazarı dolaşıp fiyat ve
kaliteyi devamlı kontrol etmekle vazifeli olan görevi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kadı

b)

Yiğitbaşı

c)

Subaşı

d)

Beylerbeyi

e)

Muhtesib

Özellikle İstanbul’da narhın teftişi ve piyasanın kontrolü belirli bir güzergah takip
edilerek bizzat sadrazam tarafından yapılır ve buna ……………… adı verilirdi.
2)

Yukarıdaki boşluğa gelecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Narh kontrolü

b)

Tebdil gezmek

c)

Teftiş yapmak

d)

Kola çıkmak

e)

Çarşı-pazar teftişi

3) Aşağıdakilerden hangisi Kanuni devri sadrazamlarından Lütfi Paşa’nın kendinden
sonra sadarete geleceklere bu makamın «âdâbını» anlatmak üzere yazdığı eseridir?
a) Kanûnnâme-i Al-i Osman
b) Siyâsetnâme
c) Zübde-i Vekayi'ât
d) Asafnâme
e) Telhîsü'l-beyân fi Kavânin Âl-i Osman
4)
Ait oldukları şehrin ihtiyaçları göz önüne alınarak tanzim edilmiş, imâl olunan
ve satışa arz edilen malların tâbi olacağı esasların belirlendiği kanunâmelere ne ad verilirdi?
a)

Narh kanunnameleri

b)

İhtisap kanunnameleri
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c)

Teşkilat kanunnameleri

d)

Özel kanunnameler

e)

Piyasa teftiş kanunnameleri

5)
1851 yılında narh işleriyle uğraşmak üzere kurulan ve kısa süre faaliyet gösteren
nezaretin adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

İhtisap Nezareti

b)

Şehremini

c)

Nafia Nezareti

d)

Ticaret Nezareti

e)

Es’ar Nezareti

Aşağıdaki sorulara Doğru (D) veya Yanlış (Y) şeklinde cevap veriniz
6)
Narhın tespiti sırasında kadının başkanlığında kurulan komisyonda ihtisap ağası
ve fiyatı tespit edilecek malların ait oldukları esnafın kethüda, yiğitbaşı, ehl-i vukuf ve nizam
ustaları hazır bulunurdu.
7)

Esnaf narhın yükseltilmesi hususunda devlete müracaat edemezdi.

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız
8)

İhtisap Kanunnâmelerinin özellikleri hakkında bilgi veriniz.

9)
Osmanlı Devlet Teşkilatına dair kaleme alınmış eserlerin hangilerinde narhın
önemi ve uygulanması hakkında mühim bilgiler yer almaktadır?
10)
Osmanlı Devleti hangi durumlarda piyasa fiyatlarının değiştirilmesine onay
vermiştir? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevaplar
1)e, 2)d, 3)d, 4)b, 5)e, 6) D, 7) Y.
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9. OSMANLI ŞEHİR HAYATININ ÖNEMLİ BİR KURUMU:
MUHTESİBLİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.

Osmanlı Devletinde İhtisap Ağalığı Kurumu (Muhtesiplik)

9.2.

İhtisab Ağası’nın Yardımcıları

9.3.

Muhtesiblerin Vazifeleri

9.3.1.

Dinî Hayatla İlgili Görevleri

9.3.2.

Adlî Hayatla İlgili Vazifeleri

9.3.3.

İhtisap Ağalarının Sosyo-Ekonomik Hayata Dair Görevleri

9.3.3.1. Esnafın Kontrolü
9.3.3.2. İş Yeri Açma Ruhsatı
9.3.3.3. Vergi Toplama (İhtisâbiye)
9.3.3.4. İhtisâb Gelirlerinin Sarf Yerleri
9.3.3.5. Mürur Tezkirelerinin Kontrolü
9.3.3.6. Kıyafetler
9.3.3.7. Muhtesibin Sosyo-Ekonomik Alandaki Diğer Vazifeleri
9.4.

İhtisap Ağalığı’nın Nezaret’e Çevrilmesi ve Kaldırılışı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı İhtisap Kurumunun vazifeleri nelerdir?

2)

İhtisap Ağalığı’nın nezarete çevriliş ve ortadan kaldırılış süreci ne şekildedir?

3)

İhtisap Kurumunun menşeî ve özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Devletinde İhtisap
Ağalığı Kurumu

İhtisab Ağalığı kurumunun
menşeî ve Osmanlı
Devletinde uygulanış
özelliklerinin kavranması

Bilgi Sahibi Olma
Görüş Geliştirme
Tarihsel Analiz Yorum

İhtisap Ağası’nın
Yardımcıları

Mutebinin çok yönlü
Araştırma Anlatım
görevlerinde vazife gören
yardımcılarının özellikleri ve Görüş Geliştirme
belirlenme şekillerinin
Bilgi Sahibi Olma
öğrenilmesi

Muhtesip’in Vazifeleri

Muhtesiplerin dini, adli ve
sosyo-ekonomik hayattaki
görevleri hakkında bilgi
sahibi olunması

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

İhtisap Ağalığı’nın Nezaret
haline getirilmesi ve ortadan
kaldırılış sürecinin
öğrenilmesi

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

İhtisap Ağalığı’nın Nezarete
Çevrilmesi ve Kaldırılışı

Kronolojik Düşünme

Kronolojik Düşünme
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


İhtisap ağalığı



Muhtesip



Koloğlanı



Taş oğlan



Terazicibaşı



Kadı



İhtisap nezareti



Şehremaneti
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Giriş
Osmanlı Devletinde şehirlerdeki sosyal hayatın düzenli bir şekilde işlemesinde önemli
roller üstlenmiş olan Muhtesiplik bu dersimizin ana konusunu teşkil etmektedir. Öncelikle
muhtesipliğin doğuşu ve Osmanlı Devletinde uygulanışı ele alınacaktır. Muhtesip’in dinî, adlî
ve sosyo-ekonomik görevleri ayrı ayrı incelenecek, bu sayede sosyal hayattaki konumu ortaya
konacaktır. Her şehirde görev yapan muhtesipler yardımcılarıyla birlikte değişik alanlarda pek
çok görev ve sorumluluğu yerine getirmişlerdir. Bu dersimizde onun yardımcıları ve vazifeleri
üzerinde de durulacak ve neredeyse Osman Bey zamanından beri var olan kurumun XIX.
yüzyılın ortalarında kaldırılışıyla konumuz tamamlanacaktır.
.
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9.1. Osmanlı Devletinde İhtisap Ağalığı Kurumu (Muhtesiplik)
İslâm dünyasında, Hz. Peygamber devrinden itibaren varlığı bilinen hisbe, Hz. Ömer’in
halifeliği zamanında tam teşkilâtlı bir müessese haline geldi. İyilikleri emretmek ve kötülüklerden vazgeçirmek (emr bi’l-ma’rûf ve nehy ani’l-münker) gayesiyle kurulan bu
müessesenin başında bulunan ve “Muhtesib”, “İhtisâb emini”, “İhtisâb Ağası” gibi isimlerle
anılan görevli, dinin hoş karşılamayıp çirkin gördüğü her türlü kötülüğü (münker) ortadan kaldırmaya çalışırdı.
Osmanlı devlet teşkilâtının geniş kadrosu içinde yer alan ve hemen hemen bütün
Müslüman devletlerde “mutesib” diye isimlendirilen bu görevliyi Osmanlılar da genellikle aynı
şekilde isimlendirmişlerdir. Osmanlı Devletinde, ihtisâb vazifesini yerine getirmekle görevli
bir yetkilinin resmen bu vazifeye ne zaman getirildiği kesin olarak tespit edilememektedir. Bununla beraber, Osman Gazi zamanına ait bir rivayet, bu vazifenin Osmanlılardaki başlangıcı
hakkında bazı ipuçları vermektedir. Evliya Çelebi’deki bir kayda göre, Fâtih’in İstanbul’u
fethinden sonra şehrin ticarî, iktisadî ve buna paralel olarak sosyal düzenini sağlamak ve diğer
hizmetleri görmek için tayin edilen idarecilerden sekizincisinin muhtesib olduğu
anlaşılmaktadır. Bu kayıtta, muhtesibin yerine getirmekle görevli olduğu vazifelerine de şöyle
temas edilmektedir: “Bütün san’at ehline hükm edip ta’zir ve cezalandırma, alış verişlerinde
hile edenleri tekdir ve tevbihe me’mur”. Bu ifadeden anlaşıdığına göre daha o dönemlerde bile
ihtisâb işine büyük bir önem veriliyordu. Nitekim Fâtih Sultan Mehmed Han zamanında, bu
kurumun görev ve yetkileri kanunnâmelerle belirlenmiştir.
Bütün Müslüman devletlerde olduğu gibi, Osmanlılarda da bilhassa dinî emir ve
yasaklara nezâret ile ahlâk ve an’anelerin nesilden nesile bozulmadan intikalini sağlama
konusunda her zaman titizlik gösterilmiştir. Zira çirkin ve gayr-i ahlâkî hareketler karşısında
sükût edilemeyeceği prensibi, Osmanlı toplumunda da aktif sosyal bir kontrolü sağlıyordu.
Bununla beraber ihtisâb işi, Osmanlılarda daha ziyade günlük hayatın içinde görülmektedir.
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Resim 29: Muhtesip. Alay-ı Hümâyûn
Osmanlı toplumunun şehir hayatında muhtesiblik, vazgeçilmez bir unsur gibidir. Zira
Osmanlı cemiyet hayatında şehir yaşayışını sağlam temellere oturtmak ve kurulu sosyal düzeni
korumak en önemli meselelerden biri idi. Bunun yanında, zarurî günlük ihtiyaç maddelerinin
halkın eline uygun ve ucuz bir şekilde geçmesini sağlamak da gerekiyordu. Bunun için esnaf
ve diğer ticaret erbabının kontrol altında tutulması icap ediyordu. Arşivlerdeki pek çok belge
ile kanunnâmelerde değişik şehirlerin ihtisâb işi ve muhtesibinden bahsedilmektedir. Hatta
Osman Nuri Ergin’in ifadesine göre kadısı bulunan her kaza merkezinin bir de muhtesibi
bulunmakta idi. Bu arada, sadece İstanbul’da, Galata, Üsküdar ve Eyüp gibi büyükçe yerleşim
merkezlerinin de müstakil birer muhtesibi bulunduğu belirtilmelidir.
Osmanlı şehirciliğinin, beledî mevzuatını uygulayan bir görevli olarak muhtesib, ya
doğrudan doğruya veya bi’l-vasıta otorite ve yetkisini kadıdan alırdı. Muhtesib, şehrin adlî
organizasyonunun başı olan kadı’nın önemli yardımcılarından biri olmakla birlikte, vazifesi ile
ilgili konularda şâhid, delil ve isbat aramaksızın hüküm verebildiği için, bazı konularda kadıdan
daha üstün ve daha geniş bir yetkiye sahiptir denebilir.
Osmanlılarda, Fâtih Sultan Mehmed zamanından itibaren, vazife ve buna bağlı olarak
yetkileri de artan muhtesibin, bilhassa XVI. asırda idarî fonksiyonunu yerine getirmede, daha
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önemli rol oynadığı anlaşılmaktadır. Vazifeye tayini, hükümdar emri ile gerçekleşen muhtesib,
umumiyetle bu vazifeyi iltizam suretiyle alıyordu. Bununla beraber, bazı bölgelerde çok nadir
de olsa, devlet hizmetinde yararlılıklar gösteren bazı kimselere bir mansıb (memuriyet) olarak
verildiği de oluyordu. Osmanlı idarî teşkilâtında, pek çok memuriyet ve hizmette olduğu gibi
ihtisâbta da vazife süresi prensip olarak bir sene idi. İltizâm usûlü ve bir sene müddetle ihale
olunan bu vazife karşılığında, tâlib olandan “Bedel-i mukataa” adıyla bir meblâğ alınarak eline
vazife ve selâhiyetini gösteren beratı verilirdi. Bu beratla muhtesib o şehir veya kasabanın
esnafından toplanacak olan vergilerden oluşan ihtisap gelirlerini mukataa olarak bir seneliğine
kendi hesabına toplamağı taahhüt ederdi. İltizam usulünde mültezimin kârı hazineye ödemeği
taahhüt ettiği miktarın üzerinde elde ettiği kazanç olduğundan zaman zaman muhtesibler ve
yardımcıları normalin üstünde resim toplayarak esnafı taciz ettikleri de pek ender rastlanan
olaylardan değildi. İşte bu yüzden muhtesibin doğru, dirayetli, iyi ahlâka sahip ve hürmete
şayan bir şahıs olması gerekiyordu.

9.2. İhtisab Ağası’nın Yardımcıları
Görevleri kısmında da görülebileceği üzere, Osmanlı şehir hayatında geniş yetkilere
sahip bulunan muhtesib, bütün görevlerini tek başına yerine getiremezdi. Onun için eskiden
beri muhtesibler, kendilerine bağlı olarak çalışan bazı yardımcılar kullanmışlardır. Bunların
(yardımcıların) seçimi de bizzat muhtesib tarafından yapılıyordu. Yardımcıların, vazifelerini
yaparken titizlik göstermeleri, hareket ve davranışlarında ölçüyü kaçırmamaları icap ediyordu.
Aksi takdirde bizzat muhtesib tarafından vazifelerinden alınırlardı. Bu bakımdan onlar, devamlı
surette muhtesibin kontrol ve gözetimi altında bulunurlardı.
Osmanlı Devletinde, muhtesibin en önemli yardımcıları, onun adına “Yevmiye-i
dekâkin”i toplayan ve hangi tarihte ortaya çıktıklarını henüz kesin olarak tespit edilemeyen
koloğlanlarıdır. Babadan oğula intikal eden bu mesleğe, intisâb edebilmek için ahlâklı, dürüst
ve her yönü ile güvenilebilir olmak gerekiyordu. Bir yerde manevî haslet denilebilecek bu
özelliklerin yanında bir de maddî bir müeyyide, bunların, hareket ve davranışlarında daha
dikkatli olmalarını sağlayacaktı. Bunun için, uzun müddet 15 kişilik bir kadrodan meydana
gelen bu görevli zümresinin, birbirlerine “Kefil bi’l-mal” ettirilerek, malî yönden birbirlerine
kefil olmaları sağlanıyordu. Böylece, vazife icabı esnafla çokça münasebette bulunmak zorunda
olan bu kimselerin, sıkı bir kontrol altında bulundurulması gerektiği düşünülmüş olmalıdır.
Uzun tarihî seyri içinde koloğlanlarının sayısı 56’ya kadar yükselir. Muhtesibin yardımcılarından bir kısmı da “Terazicibaşı” denilen ve 1682 senesi İstanbul’una aid bir defterde isimleri
de verilen 18 kişi, berât-ı hümâyûnla vazifeye getirilmişlerdi. Diğer bir yardımcı grubu da
“Taşoğlanları’dır.
1826’da İhtisâb Nezâreti kurulduktan sonra koloğlanlarının vazifesi askarlerce
yapılmıştır. Yine bu tarihten sonra İhtisap Nazırı’na her bakımdan inzibatı sağlamak gayesiyle
başka bir grup da yardımcı kabul edilmişti. “İhtisâb Ağalığı Nizamnâmesi”nde belirtildiğine
göre bunlar, Bostancıbaşı, Mimarbaşı, Hamam ve Hamallar yazıcısı gibi vazifelilerle,
mahallelerin nüfus kayıt ve yoklamasını yapan mahalle mukayyidleri ile mahalle imamlarıdır.
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9.3. Muhtesiblerin Vazifeleri
Muhtesiblerin Osmanlı Şehir hayatı içindeki görevleri çok çeşitli olduğundan bunları
birkaç başlık altında incelemek mümkündür.

9.3.1. Dinî Hayatla İlgili Görevleri
Osmanlılarda vazifesi, büyük ölçüde iktisadî hayatla ilgili bulunmasına rağmen
muhtesib, aynı zamanda dinî ve adlî vazifeleri de bulunan bir yetkilidir. Bu bakımdan o, meşru’
olmayan, dinin hoş karşılamayıp kötü ve çirkin kabul ettiği her türlü hareket ve davranışta
derhal harekete geçmek zorunda idi. Nitekim ilk ihtisâb kanunnâmelerinde, muhtesibin bu
vazife ve selâhiyetlerine açıklık getirmek için “ve Ramazan ayında oruç dutmayanun gerektir
ki hakkından gelüp teşhir edeler. Ve namaz kılmayana kıl deye. Namaz kılmayanı mahalle
imamından teftiş edip hakkından geline” denilmektedir.
Görüldüğü gibi muhtesib, Ramazan ayında oruç tutmayıp, oruçlu olan kimselerle alay
edercesine alenen yiyen kimseler ile namaz kılmayanları araştırmakla görevlendirilmişti. Keza
o, ahlâkın bozulmasına engel olmak, umumî yerlerde din ve geleneklere uygun olmayan
davranışlara meydan vermemek gibi vazifelerle de mükellef tutulmuştu. Gerek dinî, gerekse
adlî vazifelerini yerine getirmesi, onların başlangıç ve bitiş sınırlarını tespit edebilmesi için
muhtesibin, belirtilen konularda bilgi sahibi olması gerekir. Bu yüzden, Osmanlı dönemi
muhtesibinden bahsederken Bernard Lewis, onun ilmiye sınıfına mensup bir kimse olduğuna
dikkati çeker. Demek oluyor ki muhtesib, dinî ve ahlâkî bakımdan neyin yapılıp neyin
yapılmaması gerektiğini çok iyi bilmek zorunda olan bir kimsedir. Bunun için mümkün mertebe
muhtesiblerin, medreselerin eski talebeleri arasından seçilmelerine dikkat edilirdi. Zira şer’î
hukukun bilinip tatbik edilebilmesi, bunların vazifelerinin temelini teşkil ediyordu. Gerçekten,
İhtisâb Ağalığı Nizamnâmesi’nde de belirtildiğine göre, namazın şartlarını yerine getiremeyen
imamların vazifeden alınmasına delâlet eden muhtesibin, imamlık ve şartları hakkında bilgi
sahibi olması gerekmektedir.
Her ne kadar muhtesib, kadının emrinde ve onun yardımcısı gibi görünmekte ise de,
âmirinin kesif adlî meseleler yüzünden ilgilenemediği dinî ve ahlâkî konularda selâhiyet sahibi
sayılıyordu. Bu yüzden, içki içip sarhoş olanlar, talih oyunları ile uğraşanlar, mezarların üstüne
oturanlar, Müslümanları rencide edecek şekilde din ve emirleri ile alay edenler, fuhuşla
uğraşanlar vs. gibi umumî âdâb ve ahlâkı bozanlar, muhtesib tarafından sorgulanırlardı.
Osmanlı Devleti’nde muhtesibin dinî vazife ve selâhiyetleri o kadar geniştir ki, toplum
hayatının her safhasında bunu görmek mümkündür. Nitekim Osmanlı literatüründe “Dilsiz
canavar” (Konuşamayan, hakkını arayamayan hayvan), diye isimlendirilen hayvanına
taşıyamayacağı kadar fazla ve ağır yük vuranlar ile esir pazarlarında köle satanlar, onlara insan
haysiyet ve şerefine yakışmayacak şekilde hakaret edenler hep ona hesap vermek zorunda
idiler. Çarşı, pazar ile hamamlarda giyilen kıyafetlere varıncaya kadar her şey onun kontrolü
altında idi.
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9.3.2. Adlî Hayatla İlgili Vazifeleri
Osmanlı muhtesibinin meşgul olduğu ikinci bir vazife de adlî konularla ilgili idi.
Muhtesib, Osmanlı adalet mekanizmasının çalışmasında kadının yetkisi dâhilinde iş gören bir
görevlidir. O, ihtisâb kanunlarının kendisine verdiği selâhiyet yanında, geleneklere de
dayanarak gerektiğinde, bilhassa çarşı ve pazar kontrolü esnasında suçu sabit olan esnafı,
yanında bulundurduğu memurları vasıtasıyla falakaya yatırarak herkesin gözü önünde
dövdürtürdü. Böyle bir cezanın, hem anında uygulanmış olması, hem de bütün insanların gözü
önünde cereyan etmiş olması, muhtesibin adlî iktidarını artırıyordu. Bu uygulama, diğer esnaf
üzerinde de büyük bir tesir meydana getirerek onların alışverişlerinde daha dikkatli olmalarına
vesile oluyordu.
İslâm ülkelerinde kadılar, mahkemelerde cezaî, ticarî ve hukukî davaların tamamına
bakma yetkisine sahiptirler. Ancak kaza fonksiyonunun fiilen işletilişi kadıların inhisarında
değildir. Bunun için muhtesib de bazen bu fonksiyonu icra edebiliyordu.
Osmanlılarda, kapalı veya açık bütün pazarlar, devamlı olarak ihtisâbca kontrol edilirdi.
Bu esnada, ihtisâb nizamına aykırı hareketi görülenler, kusurları derecesinde cezalara
çarptırılırlardı. Bu cezalar, falakadan başlayıp sürgüne kadar vardığı gibi bazen de bizzat
muhtesib tarafından halk arasında teşhir edilmek suretiyle tatbik edilirdi. Muhtesib, suç
işleyenleri cezalandırırken, kadı gibi şahid ve delil istemezdi. Çünkü o, bunları gerektirmeyen
açık ve alenî suçlara bakardı. Muhtesib, ceza verme konusundaki yetkisini kullanırken örf ve
geleneklere de dayanırdı. Bu yüzden o, kadıya nazaran problemleri çözüme kavuşturma
bakımından daha geniş bir hareket serbestliğine sahiptir.

9.3.3. İhtisap Ağalarının Sosyo-Ekonomik Hayata Dair Görevleri
Osmanlı dönemi muhtesibinin önemli vazifelerinden biri de iktisadî ve içtimaî hayatla
ilgili olanıdır. Osmanlı Devletinde, Dîvân ve kadı’nın emirlerini yerine getiren İhtisâb
Ağasının, ekonomik ve sosyal hayatın tanziminde büyük bir rolü vardır. O, günlük hayatın akışı
içinde, halk ile esnaf (tüketici-üretici) arasındaki münasebetleri düzenleme ve esnafla ilgili
kanunların uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmekle de görevlendirilmişti. Görüldüğü gibi
muhtesib, şehirde hüküm süren ekonomik hayatın önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta onun sahip olduğu yetkiler kendisini, devletin belli başlı şahsiyetlerinden biri hâline
getiriyordu. Çünkü devlet, muhtesib vasıtasıyla hem işçi tabakasını kontrol altında tutuyor, hem
de onların haklarını koruyup, loncaların gaye ve standartlarını devam ettirmek amacıyla esnaf
loncalarını mümkün mertebe yakından denetliyordu. Keza yine bu vâsıta ile yerli mallarla
rekabet edebilecek ithal eşyasından “îhtisâbiye” (ihtisâbla igili bir vergi) almak suretiyle
işsizliği önlemeye çalışıyordu. O, kiraları kontrol ediyor ve yalnız ihtiyaç hâsıl olduğu zaman
yeni dükkân ve atölyelerin açılmasına izin veriyordu.
Şehirlerin güvenliğini sağlamak ve gıda ile ilgili problemlerini halletmek gibi önemli
vazifeleri de bulunan muhtesib, bunlara da dikkat etmek zorunda idi. Zira Osmanlılar
dönemindeki iktisadî şartlar, şehirlerin, bu arada başkent olan İstanbul’un, nüfus bakımından
fazla büyümesine pek müsait değildi. Burada, dışarıdan gelecek bir nüfus akını, güvenliğin
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yanında toplumsal düzenin bozulmasına da sebep olurdu. Çünkü büyük tüketim merkezlerinde
iaşe sıkıntısını meydana getiren sebeplerin başında, “Nüfus yığılması” gelmektedir. Kaldı ki
devlet, İstanbul gibi, arazisi fazla verimli olmayan bir yerin iaşesi için daima dışarıdan zahire
temin etmek ihtiyacını duyuyordu.
İhtisap Ağasının geniş sosyo-ekonomik görevlerinin kendi içinde esnafın kontrolü, iş
yeri açma ruhsatı, vergi toplama, ihtisâb gelirlerinin dağıtımı, mürur tezkirelerinin verilmesi,
kıyafetler ve diğer vazifeleri olmak üzere ayrı başlıklar halinde incelenmesi kurumun öneminin
daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

9.3.3.1. Esnafın Kontrolü
Osmanlı şehir hayatında önemli sayılabilecek bir mevkide bulunan muhtesib, esnafla
halk arasındaki münasebetleri kanun ve yönetmelikler çerçevesinde düzenleyen bir görevlidir.
O, esnaf teşkilâtlarını kontrol ettiği gibi mahallî pazarların organizasyonu ile de meşgul olur.
Keza o, temel gıda maddeleri ile diğer ham maddeyi esnaf arasında taksim eder. Bu sebeple
onun en önemli vazifesi, ekonomik ve sosyal hayatı sistemli bir şekilde düzene sokmaktır
denilebilir.
Muhtesib, esnafın nizam ve kanunlara uygun çalışıp çalışmadığını hem kendisi, hem de
memurları vâsıtasiyle kontrol ederek hileli satışlara engel olmaya çalışırdı. Şayet muhtesib bu
vazifesini gereği gibi yerine getirmez ve esnafın hileli satışlarına göz yumarsa o zaman kendisi
de kadı tarafından sorgulanıp cezalandırılırdı. Nitekim kanunnâmede: “Ve eğer muhtesib ehl-i
hazar ile biriküb eksik satanı gözlemezse kadı muhkem hakkından gelüp ve eksik satanı te’dib
eyleye. “ denilmektedir. İstifçi ve karaborsacıları takip, esnafın kullandığı ölçü aletlerini kontrol
ve uygunsuz davrananları cezalandırmak, muhtesibin en önemli vazifelerinden sayılıyordu.
Muhtesibin, farklı esnaf birliklerine mensup kimseler üzerindeki etkinliğini sağlayan
bazı âmiller vardır. Bunlar detayına girmeden sırlandığında kola çıkması, fiyat tespit ve
kontrolü (narh), esnafın fiyat ve diğer konularda nizamlara uygun hareket edip etmediğini
kontrolüdür.

9.3.3.2. İş Yeri Açma Ruhsatı
Osmanlı Devletinin ekonomik ve sosyal hayatında, uzun müddet varlığını devam
ettirmiş bir sistem olan, aynı mesleği icra edenlerin bir arada bulunma ve önceden tespit edilmiş
bulunan sayıyı geçmeme mecburiyeti, öteden beri pek çok devlet tarafından titizlikle
uygulanıyordu. Devlet, şehirlerdeki esnafı, devamlı olarak kontrol altında bulundurmak,
tüketici durumundaki halkın işini kolaylaştırmak ve bilhassa vergi memurunu gereksiz yere
dolaştırmaktan kurtarmak için, aynı işi yapan veya aynı malı satan esnafı mümkün mertebe bir
çarşıda toplama ihtiyacını hissetmişti. Bu sistemin, Osmanlı idaresindeki bütün şehirlerde
uygulandığı önceki derslerimizde belirtilmişti. Tekrara girmeden burada muhtesibin görevinin
şehirdeki esnafın dükkân sayısını sürekli kontrol edip yeni açılacak dükkânlara onay veren bir
kurum olduğunu belirtmek yeterli olacaktır.
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9.3.3.3.Vergi Toplama (İhtisâbiye)
Tarihî bir vakıa olan vergi, Osmanlı iktisadî hayatında önemli bir yer tutmakta idi. İslâm
vergi sisteminde olduğu gibi, Osmanlılarda da vergiler, birdenbire ve topyekûn konulup
uygulanmamışlardır. Denebilir ki Osmanlı vergi sistemi, devletin gelişmesine paralel olarak,
uzun asırlar sonunda tatbikî bir tekâmül göstererek müesseseleşmiştir. Bu devlette, cins ve
miktarları kanunnâmelerle tesbit ve tayin edilmiş bulunan vergilerden bir kısmı da “İhtisâb
Rüsumu” denilen vergilerdir.
Muhtesib, iktisadî vazifesinin en önemli kısmını teşkil eden vergi toplama işini,
emrindeki memurları (kol oğlanları) vâsıtasiyle yerine getiriyordu. Bu vergilerden bir kısmı,
sanatkâr ve tüccarın şahsı üzerine, bir kısmı da mallar üzerine salınmakta idi ki, bunlar, sadece
içeride tüketilen değil, aynı zamanda ihraç edilene de tatbik ediliyordu. Bu vergilerin tamamının burada tafsilatlı bir şekilde anlatılması mümkün olmadığından sadece isim olarak
verilebilir. Buna göre ihtisâbiye (ihtisâb vergisi) aşağıdaki şekilde bir sıralamaya tabi
tutulabilir:
a) Yevmiye-i dekâkin, b) Damga resmi, c) Bâc-ı bâ-zar, d) Gemi ihtisâbiyesi, e) Resmi bitirme, f) Diğer vergiler.

9.3.3.4. İhtisâb Gelirlerinin Sarf Yerleri
Yukarıda belirtildiği üzere muhtesib, değişik isimlerle çeşitli vergileri de toplayan bir
görevli idi. O, toplanan bu vergilerin büyük bir kısmını, hazine adına hak sahibi olan kimselere
bir nevi’ emekli maaşı olarak veriyor, bir kısmını da, emrinde çalışanlar ile diğer masraflara
harcıyordu.
İleride, dedikoduya sebep olmaması ve elinde sağlam belgeler bulunması için
muhtesibler, ferman mucibince para verdikleri kimselerin ellerinden, parayı aldıklarına dair
imzalı bir belge alıyorlardı. İhtisâb Nezâreti kurulduktan sonra bu vergiler yeni kurulan
“Asakir-i Mansure-i Muhammediye Ordusu”nun maaş ve ihtiyaç duyacağı diğer masrafları
karşılamak üzere harcanmıştır.

9.3.3.5. Mürur Tezkirelerinin Kontrolü
XIX. asrın ilk çeyreğine kadar Osmanlılarda kullanılmayan mürur tezkiresi (bir çeşit
kimlik belgesi) sistemi, 1821 senesinde ortaya çıktı. Mora isyanı ile birlikte, şurada-burada
Müslüman Türk kılığında bazı casusların yakalanması buna sebep olmuştu. Artık bundan böyle
İstanbul’a karadan veya denizden gelip gidenleri kontrol etmek üzere mürur tezkireleri ihdas
edildi. Tezkirelerin kontrol edilmesi ve tezkiresiz kimselerin ya cezalandırılması veya geldikleri
yerlere tekrar gönderilmesi işi ile muhtesib meşgul olmak zorunda idi. Nezâretin kurulmasından
sonra daha sıkı kontrol edilmesi İhtisâb Ağalığı Nizamnâmesi’nde açıkça belirtilmektedir.
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9.3.3.6. Kıyafetler
Osmanlı Devletinde, kıyafetlere dair dersimizde de gördüğümüz üzere toplumun sosyal
sınıflarını tespite ve onları tanımaya yarayan bir kıyafetler kanunu vardı. Bu uygulama
sayesinde, toplumda hem disiplin sağlanıyor, hem de ilgisi yokmuş gibi görünmekle beraber
fiyatların başıboş bir şekilde yükselmesi önleniyordu. Nitekim 22 Haziran 1568 tarihli bir
hükümden anlaşıldığına göre, İstanbul’daki Yahudi ve Hıristiyanlar, Müslümanlara tahsis
edilen kıyafetlerden bazılarını giydikleri için tülbent, çuka, kumaş ve ayakkabı fiyatlarında
artışlar görülmüştü. Üretim ve ulaşım teknolojisi bakımından imkânsızlıklar içinde bulunulan
o asırların dünyasında arz talep kanununa göre böyle bir durumda fiyatların yükselmesi
normaldi. Neticede bu durum, halkın zararına olacaktı. Bu yüzden, her sınıf ve grup, kendi
sınıfları için tahsis edilip belirlenen kıyafetlerden başkasını giyemezdi. Bu uygulama, öyle
köklü bir hal almıştı ki, toplumun sosyal yapısını meydana getiren sınıfların meslekî durumu
ile mesuliyetlerini de kıyafetlerden tespit etmek mümkündü. Kendisinin de özel bir kıyafeti
bulunan muhtesib bütün bu uygulamaların denetleyicisi olarak karşımıza çıkmaktadır.

9.3.3.7. Muhtesibin Sosyo-Ekonomik Alandaki Diğer Vazifeleri
Osmanlı ekonomik ve sosyal hayatının tanziminde önemli derecede rol oynayan
muhtesibin, tali ve bazen de belli bölgeler ile belli seneler içinde uygulama alanı bulan bu
alanda bazı vazifeleri vardır. Bununla bera ber muhtesibin vazifelerini ve yetkilerini sadece
sayıp işaret ettiklerimiz olarak kabul etmek de yanlış olur. Zira kanunnâmede “Her ne kim Allah
u Teâlâ yaratmıştır mecmûını muhtesib görüp gözetse gerektir.” deniliyordu. Bunun içindir ki
muhtesib, hemen her olaya müdahelede bulunma yetkisine sahipti. Onun bu yetkilerinden bir
kaçına kısaca işaret etmekle yetineceğiz.
Osmanlı Devletinde, zarurî bir kısım ihtiyaç maddeleri ile stratejik önemi haiz bazı
malların ihracı yasaklanmıştı. Muhtesib, dönem dönem ihracı yasak olan bu malların şu veya
bu şekilde yurt dışına çıkmasına mani olmaya çalışır ve böyle bir teşebbüste bulunanları
cezalandırırdı.
Yerli veya yabancı tüccarın, özellikle ziraî mahsul elde eden çiftçiyi aldatmamasını
sağlamak ve yeni kurulmuş bulunan “Asakir-i Mansûre-i Muhammediye” masraflarını da
karşılayabilmek için bazı kimselerin ticaretini engellemeye çalışıyordu. Bu uygulamanın
sağlam bir şekilde işlemesini temin maksadıyla ruhsat tezkirelerinin verilmesi gerekiyordu.
Ancak bu sayede, hem ihtisâbiye denilen verginin toplanması kolaylaşıyor, hem de çiftçi sınıfı
zarara sokulmamış oluyordu.
Yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonra kurulan Asakir-i Mansûre ordusuna
kaydolmak için memleketin değişik bölgelerinden insanlar İstanbul’a geliyordu. Bunlar içinde
çocuk denebilecek derecede yaşı müsait olmayanlar da vardı. İşte bu çocukların, durumlarına
göre bazı esnafın yanına verilip çırak olmalarının sağlanması ve bunların durumlarının devamlı
kontrol altında tutulması yine muhtesibin vazifelerinden idi. Böylece bu çocuklar, topluma
faydalı birer eleman olarak yetiştiriliyorlardı. Arşiv belgelerinde, hangi çocukların hangi
esnafın yanına verildiğine dair bilgiler mevcuttur.
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Muhtesibin yüklendiği vazifelerden biri de ihtiyaç içinde bulunan bazı bölge, müessese
ve ailelere zahire göndermekti.
Özellikle İhtisâb Nezâretinin kurulmasından sonra bazı bölgelerin posta işi bu nezârete
havale edilmişti. İzmir Postası’nın, İrâde-i Seniyye ile İzmir İhtisabı’na bağlandığı ve bu
uygulamanın güzel bir şekilde sonuç verdiği belgelerden anlaşılmaktadır.
İhtisâb kanunnâmelerinde belirtildiğine göre muhtesibler, bazı hekim ve hastaların
durumları ile de yakından ilgilenmek zorunda idiler. Bu bakımdan onlar, hekim (doktor)
olmadıkları halde, bu mesleği icra edenlere mani olmak ve onlara gereken cezayı vermek
zorunda idiler. Ayrıca, zaman zaman doktorların kontrol ve imtihanları ile de meşgul olmak,
bunların vazifeleri arasında idi.
Bilhassa, Nezâret’in kurulmasından sonra şehir içi yolların yapım ve onarımı 1828
yılından itibaren İhtisâb Nezâreti’nin faaliyet alanının içine alındı. Böylece, hem yol inşaatının
merkezî hale getirilmesi, hem de yolların daha sağlam yapılması sağlanacaktı. Bundan böyle
İhtisâb Nâzın, ihtiyaç hissedilen yerlerde yol ve kaldırımların yapılmasına nezâret edecekti.
Bunlardan başka muhtesibin, resm-i ruhsatiye gibi belli kesimlere ait vergiyi toplaması ve
devlete ait binaların kiralarını alması gibi konular ile de görevlendirildiğine işaret etmek
gerekir.

9.4. İhtisap Ağalığı’nın Nezaret’e Çevrilmesi ve Kaldırılışı
Bilindiği üzere Osmanlı devlet teşkilâtında köklü değişiklikler, Sultan II. Mahmud
zamanında yapıldı. 1826 yılında Yeniçeriliğin ortadan kaldırılmasından sonra şehir idaresinde,
daha geniş yetkilerle, kontrolü sağlayacak yeni bir idarî sistemin kurulması gerekliliği ortaya
çıkmıştı. Bu düşünceden hareketle başlangıçta muhtesib, ihtisâb ağası veya ihtisâb emini unvanı
ile ihtisâb işine bakan kimse 1826 tarihli nizâmnâme ile “İhtisâb Nâzırı” unvanını almıştır.
Belirtilen nizâmnâme ile ilk olarak İstanbul’da kurulan müessese sadrıazamlığa bağlanmıştı.
Geniş yetkiler verilen bu kurum daha sonra başta İzmir olmak üzere diğer şehirlerde de faaliyet
göstermiştir.
Nezaretin varlığı çok uzun süreli olmamıştır. 1845 Polis Teşkilatı ve 1846’da Zaptiye
Müşiriyeti kurulduklarından sonra, İhtisâb Nezâreti’nin bir kısım vazifeleri yeni kurulan bu
müesseselere devredilmiştir. Nezâret ise sadece narh ve esnaf işine bakar olmuştur. Nezâretin
görevlerinin sınırlanarak başka müesseselere devredilmesi ise memleketin içinde bulunduğu
durumda birçok aksaklığın meydana gelmesine sebep olmuştur. Neticede Bâb-ı Âli tarafından
16 Ağustos 1855 tarihinde yayınlanan bir resmî tebliğ ile İstanbul Şehremaneti idaresi kurulur.
Bu tebliğde İstanbul ve bağlı semtlerde Şehremaneti adı ile yeni bir memuriyetin kurulduğu,
buna karşılık İhtisâb Nezâreti’nin lağv edildiği bildirilir. Bunu takiben kademeli olarak diğer
Osmanlı şehirlerinde de Şehremanetleri yani bugünkü belediye başkanlıkları kurulacak ve
yetkileri gitgide azaltılan ihtisab kurumu ortadan kalkacaktır.
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Uygulamalar
Uygulama: Ziya Kazıcı, Osmanlıda İhtisap Müessesesi, (İstanbul 1987) adlı eseri
okuyunuz.
Kazanım:
Osmanlı Devletinde asırlarca varlığını sürdüren ihtisap kurumu ve hizmetlerinin
her yönüyle incelendiği bu çalışmayla, muhtesiplikle ilgili zihinlerde oluşacak sorulara cevap
bulunacaktır.

1)
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Uygulama Soruları
İhtisap kurumunun Polis Teşkilatı ve Zabtiye Nezareti’nin kurulmasıyla
görevlerindeki azalma ve Şehremaneti’nin oluşturulmasıyla tamamen ortadan kalkış sürecini
araştırınız.

1)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İslâm’ın ortaya çıkmasından bu yana kurulmuş bulunan bütün Müslüman devletlerde
çok geniş yetkilere sahip olan muhtesiblik Osmanlı sosyal yaşantısında da önemli bir yere
sahipti. Muhtesiplik kurumunu günümüzde yalnız bir müessesede toplamak mümkün değildir.
Esnaftan ihtisâbiye vergilerinin toplanması, ağırlık, ölçü, atölye ve pazarların denetlenmesi,
mamul madde ile gıda maddelerinin kalite kontrolü, şarap istimali ve talih oyunlarının
yasaklanması, umumî yolların düzen ve serbestçe hareket edilmeye müsait halde
bulundurulması, normal hayatın akışını bozmaması gereken inşaatların kontrolü ile ahlâk ve
âdabın, kıyafetlerin denetlenmesi gibi hususlar, bunlara ait vazifeler cümlesindendir.
Osmanlı şehir hayatında geniş yetkilere sahip bulunan muhtesib, bütün görevlerini tek
başına yerine getiremezdi. Onun için eskiden beri muhtesibler, kendilerine bağlı olarak çalışan
bazı yardımcılar kullanmışlardır. Bunların seçimi de bizzat muhtesib tarafından yapılırdı. Yardımcıların, vazifelerini yaparken titizlik göstermeleri, hareket ve davranışlarında ölçüyü
kaçırmamaları icap ederdi. Koloğlanları ve terazicibaşılar önemli yardımcılarındandı..
Netice itibariyle Osmanlı şehirlerinin sosyal hayatı çerçevesinde dinî, ahlâkî, adlî,
ekonomik ve sosyal alanlarda faal bir şekilde rol oyayan muhtesiblik önemli bir teşkilattı.
Osman Gazi ile başlayan ihtisâb, zamanla bir nezâret haline gelmiş ve nihayet 16 Ağustos
1855’de yerini “Şehremâneti”ne bırakmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı şehirciliğinin, beledî mevzuatını uygulayan bir görevli olan muhtesib,
otorite ve yetkisini kimden alırdı?
a)

Subaşı

b)

Beylerbeyi

c)

Kadı

d)

Vezir

e)

Sadrazam

2)
İhtisâb kanunlarının kendisine verdiği selâhiyet yanında, geleneklere de
dayanarak gerektiğinde, bilhassa çarşı ve pazar kontrolü esnasında suçu sabit olan esnafı,
yanında bulundurduğu memurları vasıtasıyla falakaya yatırarak herkesin gözü önünde
dövdürtürdü. Bu görevli aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Kadı

b)

Subaşı

c)

Sancakbeyi

d)

Muhtesip

e)

Yiğitbaşı

3)
Aşağıdakilerden hangisi 1826’da İhtisâb Nezâreti kurulduktan sonra işine son
verilen muhtesip yardımcılarının vazifesini yapan kişilerden birisi değildir?
a)

Mahalle mukayyidleri

b)

Mimarbaşı

c)

Bostancıbaşı

d)

Yiğitbaşı

e)

Mahalle imamları
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4)

İhtisap Nezareti kaldırıldıktan sonra yerini hangi kuruma bırakmıştır?

a)

Şehremâneti

b)

Mekteb-i Maarif-i Adliye

c)

Evkaf Nezareti

d)

Meclis-i Ahkam-ı Adliye

e)

Zaptiye Teşkilatı

5)
Muhtesip tarafından yerli esnafın ticari hakkını korumak için, yerli mallarla
rekabet edebilecek ithal eşyadan alınan vergiye ne denirdi?
a)

Cizye

b)

Resm-i ağnam

c)

İhtisâbiye

d)

Haraç

e)

Resm-i asiyab

Koloğlanı, babadan oğula intikal eden bir meslek olup, bu mesleğe, intisâb edebilmek
için ………. olmak gerekiyordu.
6)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Şerî hukuk bilgisine sahip

b)

Örfi hukuk bilgisine sahip

c)

Ahlâklı, dürüst ve güvenilebilir

d)

Medrese eğitimi almış

e)

Askeri zümreye mensup
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7)

İhtisap Nezareti kaç yılında kaldırılmıştır?

a)

1826

b)

1836

c)

1845

d)

1855

e)

1876

8)
Aşağıdakilerden hangisi muhtesip tarafından toplanan ihtisâbiye vergilerinden
birisi değildir?
a)

Yevmiye-i dekâkin

b)

Damga resmi

c)

Bâc-ı bâ-zar

d)

Resm-i bitirme

e)

Resm-i asiyab

9)
İhtisap ağasının yardımcıları olan koloğlanları, taşoğlanları ve terazicibaşı kim
tarafından seçilirdi?
a)

Kadı

b)

Kazasker

c)

Subaşı

d)

Muhtesip

e)

Yeniçeri ağası

222

10)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ihtisap ağalarının dinî hayatla ilgili görevleri arasında

a)

Namaz kılmayanları araştırmak

b)

Suçu sabit olan esnafı cezalandırmak

c)

Namazı doğru kıldırmayan imamları görevden almak

d)

Din ve emirleri ile alay edenleri sorgulamak

e)

Alenen oruç yiyenleri uyarmak

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)d, 4)a, 5)c, 6)c, 7)d, 8)e, 9)d, 10)b.
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10. OSMANLI DEVLETİNDE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK
SİSTEMLERİ

224

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.

Çalışma ve Ücret Sistemi

10.1.1. Devlet Görevlilerinin Çalışma Şartları ve Ücretleri
10.1.2. Şehirlerdeki Çalışanların Ücretleri Ve Çalışma Şartları
10.2.

Sosyal Güvenlik Sistemi

10.2.1. Askerî Zümre (Devlet Görevlileri)nin Sosyal Güvenliği
10.2.2. Yönetilenlerin (Halk, Reaya) Sosyal Güvenlik Hakkı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı Devletinde çalışanların çalışma şartları ve ücretleri nasıldı?

2)

Asker zümrenin sosyal güvenliği nasıl sağlanıyordu?

3)

Halkın sosyal güvenlik hakkı var mıydı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çalışma ve Ücret Sistemi

Osmanlı Devletinde adlî,
idarî, bürokrasi alanlarında
ve esnaflıkta çalışanların
çalışma şartları ve ücretleri
hakkında bilgi sahibi
olunacak.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Osmanlı Devletinde yöneten
ve yönetilen zümrenin
sosyal güvenlik hakları var
mıydı? Sorusuna cevap
bulunacak.

Tarihsel Analiz Yorum

Sosyal Güvenlik Sistemi

Kronolojik Düşünme
Sebep-Sonuç İlişkisi
Kurmak

Görüş Geliştirme
Sebep-Sonuç İlişkisi
Kurmak
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Anahtar Kavramlar


İlmiye



Kalemiye



Kapıkulu



Ulufe



Ziraat bankası



Menafi sandıkları



Bâbıâli



Defterhâne



Orta sandığı



Avarız vakıfları
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Giriş
Bu dersimiz Osmanlı Sosyo-ekonomik hayatı çerçevesinde çalışanların çalışma saatlari,
ücretleri ve yöneten ve yönetilen grubun sosyal güvenlik haklarına ayrılmıştır. Öncelikle devlet
görevlilerinin ve şehirlerde çalışanların ücretleri ve çalışma şartları üzerinde durulacaktır.
Dersin ikinci kısmında yöneten yani askerî grup ile yönetilenlerin sosyal güvenlik alanında ne
tür haklara sahip oldukları ortaya konulacaktır.
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10.1. Çalışma ve Ücret Sistemi
10.1.1. Devlet Görevlilerinin Çalışma Şartları ve Ücretleri
Osmanlı Devletinde çalışanları askerî sınıfa dâhil ettiğimiz saray görevlileri, ilmiye,
kalemiye ve askerlerle, şehirlerdeki esnaf ve sanatkârlar ve işçiler oluşturmaktadır. Bunlar
içinde merkezî bürokrasideki kapıkulları ulufe aldıkları gibi saray çalışanlarının da çoğunun
aylık ulufeleri vardı. Saray çalışanlarının ulufesi aylık, kapı kullarınınki ise üç aylık verilirdi.
İlmiye mensubu olan kadılar baktıkları davalar üzerinden ödeme aldıkları gibi, kazaya ait idari
görevlerinden de gelirleri vardı. Müderris, mektep hocası, şeyh, imam, müezzin hatip vs.
görevliler ise maaşlarını vakıflar yoluyla alırlardı. Üst bürokratlar olarak nitelendireceğimiz
başta, sadrazam, defterdar gibi görevlilerin ise bulundukları vazifelere ait çok önemli gelirleri
bulunmaktaydı. Bunlar, Osmanlı İktisat Tarihi ve Osmanlı Teşkilatı ve Kültür Tarihi
derslerinde incelenmiştir. Burada özellikle Kalemiye denilen sayıları oldukça fazla olan kâtip
gruplarının çalışma ve ücret sistemleri üzerinde durulacaktır.
Osmanlı memurlarının mesai saatlerinin başlangıç ve bitişleri mevsimlere göre
değişiyordu. Ancak genel olarak Osmanlı bürokrasisinde çalışan memurlar sabah namazından
sonra işe gelmeye başlarlardı, İşyerine gelen memurlar amirlerinin önlerinde bulunan devam
defterlerine imzalarını atarak işe başlarlardı. Mesailer genellikle akşam namazından yaklaşık
iki saat önce biterdi. Buna göre günlük mesaileri yaklaşık olarak 9‐10 saat sürmekteydi. Kamu
çalışma sahası içinde her zaman önemli bir yer teşkil eden mesai devamı o dönemde de çok
önemli hususlar arasındaydı. İşe geç gelinip erken gidilmesinin önlenmesi için birçok defa emir
çıkartıldığı arşiv vesikalarında mevcuttur. Memurların haftanın hangi günlerinde çalışıp hangi
günlerinde tatil yaptıkları ise tam olarak tespit edilememektedir. Muhtemelen bu durum Dîvân‐
ı Hümâyûn ve Bâbıâli’nin çalışma günlerine göre ayarlanmıştır. Ancak 30 Kasım 1774
tarihinde çıkarılan bir emirde Pazartesi ve Perşembe günleri kalemlerin tatil olduğu
belirtilmektedir. Birçok defa işe geç gelinip erken gidilmesinin önlenmesi için emir çıkarılması
kâtiplerin zaman zaman mesaî saatlerine uymadıkları ve görevlerini aksattıklarını
düşündürmektedir.
Osmanlı Devleti’nde klasik dönemde kamu personeline ait gelir düzenlemesinde
hâcegân (idareci) ile büro çalışanları olarak nitelediğimiz memurların (kâtip) arasında
farklılıklar olduğu gibi memurların da gelirleri kendi aralarında farklılık göstermekteydi.
Devletin ilk kurulduğu yıllarda bürokratik işler henüz kurumsallaşmamış yapı içerisinde sayıca
az bir personelle yürümekteydi. Bu dönemde memurlar maaşlarını hazineden nakit olarak
almaktaydılar. XVI. yüzyılın sonlarına doğru Defterhâne ve Dîvân memurlarının bir kısmına
sâlyâne adı altında yıllık ücret verilmeye başlandı. Yıllık ücret, yevmiyelerin karşılığı
hesaplanarak hazinenin durumuna göre bir kerede veya taksitle ödeniyordu. Devletin büyüyüp
genişlemesiyle bürokrasi de aynı paralellikte büyüdü ve memur sayısı artmaya başlayınca
hazineden maaş ödeme şekli kaldırıldı. Memurlar bu dönemden sonra hizmetlerinin karşılığını
çeşitli yollarla almaya başladılar:
a) Gelirlerini tımar, zeamet gibi yıllık tahsisat şeklinde alan memurlar: Gelirlerinin
karşılığı olarak bir bölgenin tımar ya da zeametinin geliri bu memura çalışmasının karşılığı
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olarak tahsis ediliyordu. Bu tür tahsisatların gelirlerini toplamak için memur ya kendi tımar
bölgesine giderek gelirlerini toplama gayreti içine giriyor, ya da vekâleten bir başkasına
toplattırıyordu. Bu sistemde memurlar paralarını almak için bir hayli zahmetlere katlanıp çeşitli
kayıplara uğrayabilmekteydi. Üstelik kendisi gelir toplamaya gittiğinde işinden izin almakta ve
bu da o kurum açısından belli bir iş kaybını gündeme getirmekteydi. Ancak bu sistemin memur
bakımından en avantajlı tarafı bir kısım tahsislerin gedik şeklinde yapılmasıydı.
b) Gelirlerini kalemlerde yapılan işlemlerden alınan harc parasıyla sağlayan memurlar:
Bunlar da bir başka gelir grubunu oluşturmaktadır. Osmanlı bürokrasisinde genel uygulama
olarak; kalem personeli gördükleri işler karşılığında harç ve kalemiyye adlı gelirlerle
geçinirlerdi. Bunların miktarı, oranı ve paylaşım esasları Kalem Harç Nizamnameleri ile
belirlenirdi. Böyle bir uygulamada, memurların gelir düzeyini etkileyen en önemli unsur
büronun faaliyet hacmi olmaktaydı. Dolayısıyla, böyle bir ücret sisteminde memurlar arasında
büyük gelir farklılıklarının doğmasını önlemek için, kalemlerdeki memur sayısı ile iş hacmi
arasındaki dengeler dikkatle izlenirdi. Bürolarda kâtiplerin düzenlediği evrak için iş
sahiplerinden harç nizamnamelerine uygun olarak alınan harc’a harc‐ı aklam denirdi. Tahsil
edilen harçların belli bir kısmını işi yapan memur alırken kalanı kisedar veya baş halife eliyle
biriktirilirdi. Orta akçesi adı verilen bu paradan kalemin masrafları görüldükten sonra geri
kalanı o dairede hizmet eden bütün görevlilere dağıtılırdı. Hiçbir geliri olmayan bir kısım
memur bu parayla geçimini sağlamaya çalışırdı.
c) Gelirleri hizmet yılına ve başarısına göre değişen ve günlük olarak hesaplanan bir
meblağı hazineden üç ayda bir nakit alan kâtipler de diğer bir gelir gurubunu oluşturmaktadır.
Bunlara Ulufeli kâtipler denirdi. Hazinede tahsisat olmayınca bu gelir grubuna mensup
çalışanlar maaşlarını bazen taksit taksit alıyorlardı.
Bâbıâli’nin oluşmasından sonra ortaya çıkan yeni bürolar bürokrasideki memur
çeşitliliğini de ortaya koymaktadır. Bu kalemlerdeki memurlar ise mevkuf akçe almaktaydılar.
Mevkuf akçe, cizye toplama işini alanların verdiği cizye muamelatı harçlarından oluşuyordu.
Mevkuf akçe ödemeleri yılda bir kez ve Şaban ayında yapılmaktaydı. Bu sistemden kalem
şefleri, maaşsız kalem kâtipleri ve sair kısım memurları faydalanmaktaydı. Ancak gelirleri
yüksekti ve tahsilât bakımından kolay ve rutin bir gelir olması diğer gelirlere göre üstünlük
sağlıyordu. Şakirdler ise ilk memuriyete girdiklerinde maaş almıyorlardı. 3‐5 sene sonra ayda
1 kuruştan 8‐10 kuruşa kadar maaş tahsis edilmeye başlanırdı. Zamanla kıdemiyle orantılı bir
şekilde kalem gelirlerinden payları da artardı. Şakirdler eğer tezkire yazma veya kayıt çıkarma
(derkenar) gibi işleri yaparsa bundan harç alırlardı. Ayrıca Defterhâne’de yapılan işlerin iş
sahiplerinden iş karşılığı alınıp biriktirilen orta akçesinden 3‐4 ayda bir bütün daire personeline
dağıtılan paradan da pay alırlardı. Tımarsız ve ulufesiz şakirdlerin bundan başka gelir kaynağı
yoktu.
II. Mahmud döneminde 1838 yılından itibaren kademeli olarak bütün memurlara devlet
hazinesinden aylık maaş tahsis edilmiştir. Böylece memurlar hizmetlerinin karşılığı olarak
belirli toprak gelirleri veya yaptıkları işlere göre harç vb. almak yerine merkezî hazineden sabit
bir maaş almaya başlamışlardır. 1880 Maaş Kararnamesi ile genel bir sınıflandırmaya tâbi
tutulmuş, derecelerine göre maaşlarının tespiti yapılmıştır.
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10.1.2. Şehirlerdeki Çalışanların Ücretleri Ve Çalışma Şartları
Osmanlı şehirlerinde ücret konusunun narh sistemiyle yakın ilgisi vardır. Çünkü emeğin
fiyatı olan ücret narh sisteminin denetimi altındadır. Özellikle ilk derste görüldüğü üzere
Osmanlı Anadolu’sunda nüfusun az ve XVI. yüzyıldaki nüfus artışı hariç, durgun olduğunu
hatırlanırsa ücret seviyesinin yüksek olduğu varsayılabilir. Bu yüzden Osmanlı Devletinde
işsizlik olayı değil, işgücü eksikliği vardır.
Osmanlılar kalifiye işgücüne büyük önem vermişlerdi. İspanya’dan Yahudilerin
getirilmesi Osmanlı ekonomisine büyük katkılar sağlarken İspanyol ekonomisinin çöküşünün
en önemli sebeplerinden birini oluşturmuştu. Yine Yavuz Selim’in Kahire ve Tebriz’den 1.500
tüccar ve sanatkârı İstanbul’da iskân etmesi aynı amaca yönelikti. Bu arada ülkeye yeni
teknoloji girişi için de yabancı kalifiye işçi istihdamından çekinilmiyordu.
Osmanlı sanayi ve ticaret kesimlerinin çerçevesini oluşturan esnaf birlikleri rekabete
değil, işbirliği, karşılıklı kontrol, imtiyaz ve tahsis ilkelerine dayandığı gibi bu ilkeler çalışma
hayatının da esasını teşkil etmektedir. Bu şartlar altında iş ve çalışma hayatı belli bir disiplin
altına alınmış, liberal-kapitalist sistemdeki gibi herkesin istediği mesleği, istediği yerde ve
istediği şekilde yapmasına imkân verilmemiştir.
Osmanlı ekonomisinde emek faktörü hür ve köle emeği olarak ikiye ayrılabilir. Hür
emek esnaf veya esnaf dışı olabilir. Birinciler gibi ikinciler de sıkı bir iş disiplinine tâbi
bulunmaktaydı. Bunlardan iş arayanlar haftanın belirli bir günü, belirli bir yerde toplanırlar ve
emek talep edenlerle temas ederlerdi. Bu piyasa işçi başıların gözetim ve denetimi altındaydı.
Sözleşmeye uymayan işçiler bunlar tarafından izlenip cezalandırılırlardı. İşverenlerin
birbirlerinin işçi ve çıraklarını ayartmaları veya greve teşvik etmeleri yasaktı. Büyük şehirlerde
bekâr odalarını ihtiva eden büyük hanlar dükkânsız ve evsiz işçilerin barındıkları ve çalıştıkları
yerlerdir. Bu odalar tezgâhları ile birlikte işçileri barındırmaya uygundu. Çoğu vakıf olarak
kurulan bu hanlarda oldukça uygun şartlar altında çalışan işçiler toplu halde ve göz önünde
disiplinli bir hayat sürmekteydiler.
Devlet, su kanallarının yapımı, büyük binaların, köprülerin, kalelerin yapım ve tamiri,
madencilik, tuzlacılık, hasat gibi önemli sayılan işler için belli bölgelerden, genellikle iş
aletleriyle ve bazen harcırahlarıyla peşin ücretleri ödenerek işçi getirtirdi. Bunlar istisna değildi
ve emek piyasası büyük ölçüde devlet denetimi altındaydı.
Tarım, dokuma ve inşaat sektörlerinde XVI. yüzyıl ve sonrasında emekçiler daha
yüksek ücret aldıkları işyerlerine kayıyorlardı. Bu yüzden devlet ve vakıflar bu nispeten yüksek
ücretleri karşılamada güçlük çekiyorlardı. Özellikle İstanbul inşaat kesiminde XVII. ve XVIII.
yüzyıllarda ücretler yüksek seviyesini korumuştur.
Ücretlerin yüksek seviyesini koruması, işverenin başka çözümler aramasına yol
açmıştır. Mesela Bursa dokuma sanayiinde hür emek yerine köle istihdamının daha elverişli
olduğu bilinmektedir. Bu şekilde iş süresi sonunda köleler serbest bırakılıyordu. Özellikle
kalifiye iş gücünü oluşturan köleler çoğunlukla tedbir ve mükatebe yollarıyla hürriyetlerine
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kavuşuyorlardı. Tedbirde efendinin ölümüne bağlı bir hürriyet söz konusu iken mükatebe belli
bir meblağ ödeme, belli bir süre hizmet verme veya belli miktarda mal üretme karşılığında
kölelere hürriyetlerini sağlayan bir sözleşmeydi. Bu usûl bazı sanayiciler için istihdam
meselesine çözüm yolu oluşturuyordu. Ücret karşılığında işçi çalıştırılacağına, köle satın
alınıyor, bedeli tutarında işi yerine getirmesi sağlanıp sonunda azad ediliyor ve yerine başka bir
köle satın alınıyordu. Bu işlemlerin önemli bir köle borsasına sahip olan Bursa’nın iktisadî ve
sosyal hayatında büyük bir yer tuttuğu bilinmektedir. Mesela XV. yüzyılın ikinci yarısında bu
şehirdeki azatlı kölelerin şehir nüfuslarına oranları yaklaşık üçte biri buluyordu. Bunların
taşınmaz mülk yatırımları ise hürlerin beşte ikisi civarındaydı.
Çalışma şartları ve iş saatleri konusunda bilgilerimiz arasında bir iş gününün, yapı
ustaları ve dülgerler için, güneşin doğusuyla batışı arasındaki süre olduğu ve bu süre içinde
işçiye yemek verilmesi gerektiği de vardır. Değişik uygulamaları gösteren belgelerin varlığı bu
sürenin kış döneminde geçerli olduğunu düşündürmektedir. İş haftası normal şartlarda altı
gündür. Bunun bazen aşağıya indiği nadiren de yedi güne çıktığı görülür.
Reel ücretleri bulmak için ücret tarihi yanında fiyat tarihi de bilinmelidir. Yalnız işçilere
kimi zaman beslenme için ayrı tazminatlar verildiği, barınma ihtiyaçlarının ucuz olarak
karşılandığı bir gerçektir. Verilerin eksikliğine rağmen, tazminatlarla birlikte hesaplanan
giydirilmiş ücretler yanında çıplak ücretlerin de yüksek olduğu belirtilebilir.
Osmanlı ekonomisinde bir işçi sınıfı olmadığı gibi, sanayi devrimi döneminde de bir
işçi sefaletinden söz etmek mümkün değildir. Belki de Osmanlı ekonomisinde sanayi
devriminin oluşmamasının sebeplerinden biri de ücretlerin nisbî yüksekliğidir.
Tanzimat’la Birinci Dünya Savaşı arasında geçen (1839-1914) sürede nominal ve reel
ücretler artmıştır. Bu genel çerçeve içerisinde ücret hareketlerinin dünya konjonktürü ile
bağıntılı olduğunu görüyoruz. Bununla beraber refah seviyesi çevre ülkelerinkinden yüksektir.
Öte yandan Tanzimat’tan sonra işçi hareketleri görülmeye başlamıştır. 1851’de
Samako’da kurulan mekanik tarağa karşı kadın işçilerce girişilen ve teknolojik işsizlik
korkusunun ortaya çıkardığı eylem bunların ilkidir. Beyoğlu Telgrafhanesi işçilerinin
1872’deki eylemleri ise ilk grev sayılabilir. Aynı yıl bazı demiryolu işçileri ücret anlaşmazlığı
nedeniyle greve gitmişlerdir. İlk önemli grev ise, uzun süredir ücretlerini alamayan Tersane
işçilerinin yaptıkları grevdir. 1872 ile 1907 arasındaki 36 yılda yapılan 50 grevin temel sebebi
ücret alacaklarının ödenmesi isteğidir. 1871’de İstanbul’da kurulan Ameleperver Cemiyeti
dayanışmacı bir özellik taşırken 1894’te gizlice kurulan Osmanlı Amele Cemiyeti ideolojik
niteliklidir.
Birinci Meşrutiyeti izleyen yıllarda işgünü bazen 16 saati bulmaktadır. İkinci
Meşrutiyet’ten sonra işçi hareketleri artmış ve nitelik değiştirmiştir. Buna göre çalışma
şartlarının iyileştirilmesi, sendikalaşma ve toplu sözleşme konularında yasal düzenlemeler talep
edilmektedir. Bu dönemde yabancı şirketlerde de ortaya çıkan 50’yi aşkın grev yapılmıştır.
1909-1915 arasında 38 grev düzenlenmiştir. 1919’a kadar grev yapılmamıştır. 1919-1922
arasında 19 grev düzenlenmiştir. 1909’da çıkarılan ve 1936 İş Kanunu’nun çıkarılmasına kadar
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yürürlükte kalan Tatil-i Eşgal Kanunu grevden önce uzlaşma imkânlarının araştırılmasını
öngörür. Bu yasayı izleyen yıllarda, özellikle savaş yıllarında, yıpratıcı çalışma şartlarının
sürmesinin yanında çocuk ve kadın işçilerin sayıları da artmıştır.

10.2. Sosyal Güvenlik Sistemi
Osmanlılarda çağdaş sosyal güvenlik sisteminin işlevlerini vakıflar görmektedir. Bu
vakıa özellikle klasik dönem için böyledir. Klasik dönem Osmanlı sosyal güvenlik sistemini
incelerken derslerimiz boyunca yaptığımız devlet görevlileri (askerî zümre) ve halk kesimi
(reaya) ayrımını yine yapabiliriz. Tanzimat’tan sonra ise genel merkezîleştirme ve
devletleştirme eğilimine paralel olarak devlet bürokrasisi sosyal güvenliğe hâkim olmuştur.

10.2.1. Askerî Zümre (Devlet Görevlileri)nin Sosyal Güvenliği
Bu zümreyi ilmiye-adliye, kapıkulları ve tımarlı sipahiler ve kalemiyye oluşturur.
Bunlar için mecburi prim ödeme ve belirli bir emeklilik yaşı söz konusu değildir. Azledilme,
ihtiyarlık ve sakatlık gibi durumlar hariç çalışma sınırsızdır.
Askeri zümrenin birinci kısmı içinde yer alanlar ilmiye mensupları içinde müderrisler,
mektep hocaları, imam şeyh, hatip, müezzin gibi görevliler maaşlarını görev yaptıkları yerlerin
bağlı bulunduğu vakıflarından alırlardı. İlmiye mensuplarının bir diğer üyesi kadılar ise, görev
yaptıkları kazalardaki adli ve idari vazifelerine göre baktıkları davalar ve idari görevleri
üzerinden hisse alırlardı ki bu oldukça önemli bir gelir miktarını oluştururdu. İlmiyenin merkez
teşkilatında görev yapan şeyhülislam ve kazaskerlerin ise merkezden tahsis edilen önemli
miktarda hasları ve verdikleri fetva ve baktıkları dava ve tutturdukları terekeler üzerinden
önemli miktarlarda hisseleri vardı ve ölümlerinde genellikle kurdukları vakıflarından bakmakla
yükümlü oldukları kişilere yeterli gelir bırakılır, azledildiklerinde arpalık denen aynî veya nakdî
karşılık verilirdi. Bu ya belli bir toprak parçasının yıllık hâsılatı ve gelirin tahsisi veya
hazineden belli bir meblağın tahsisi şekillerinde gerçekleşebilirdi. Kimi zamansa vakıflardan
bir görev karşılığı maaş tahsis edilirdi.
Arpalık uygulaması Tanzimat’tan sonra kaldırılmış olmalıdır. Bunun yerine, emekli
olan adliye mensupları gibi bürokratlara ‘mazuliyet akçesi’, ilmiye zümresine de ‘tarik maaşı’
verilmeye başlandı. Yine bir ilmiye (ve adliye) tekaüt sandığı oluşturularak emekli olan ilmiye
mensuplarına, kadılara ve bunların ölümlerinden sonra da ailelerine maaş tahsis edildi.
Mazuliyet maaşı memurun hizmet süresine göre maaşının dörtte biri, üçte biri veya
yarısı olabilirdi. Azlolunan bir memurun mazuliyet maaşı alabilmesi için yeniden devlet
memuriyetine tayin olunabileceği anlamına gelen ‘cevâz-ı istihdam’ kararı alması lazımdı. Bu
kararı almadıkça veya mahkemede beraat etmedikçe mazuliyet maaşı alamazdı.
Askerî zümrenin ikinci grubunu kapıkulları oluşturur. Kapıkulları bir kısım bürokrasi
ile yeniçerilerden meydana gelir. Bunların emeklilik yaşı yoktur. Yalnız iş yapamaz hale
gelenleri (amel-mande olanları) emekli olabilirlerdi. Bu hakkı kazanabilmek için silah altında
yaşlanmış veya aldığı yaralardan dolayı ‘hizmete iktidarı’ kalmamış olmak lazım gelirdi.
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Emekli askerlere maaşın hazineden verildiğini bu rakamların bütçelerde yer almasından
anlıyoruz.
Yeniçerilerin çocukları ‘kul oğlu’ adıyla acemi oğlanı yazılırlar ve onlar da zamanla
yeniçeri olurlardı. Yeniçeri yetimlerine de hazineden maaş verilir ve yiyecek-giyecek yardımı
yapılırdı. Yeniçerilerin orta sandığı denen ve orta denen birliklerinde bulunan vakıf statüsünde
bir yardımlaşma sandıkları vardır. Bu sandık ‘tas parası’ adıyla ulufe dağıtımında alınan % 3-5
oranlarındaki aidat ile bekâr ölen yeniçerilerin metrukâtının satışlarından elde edilen fonlardan
ve bazı yeniçerilerin katkılarından oluşurdu. Bu sandık bazen savaşta esir düşen yeniçerilerin
kurtarılmasında ve hasta ve muhtaç olanlara yardımda kullanılırdı. Devlet adamlarının bu
vakıflara kredi için başvurmaları dikkati çekecek kadar çoktur. Yine yeniçerilerin, ihtiyacı olan
kişilerin ve hatta rahiplerin sandıktan kredi aldıkları bilinmektedir.
Kapıkulları içerisinde incelenen adlî görevliler dışında kalan bürokratlar da çalışabilme
sınırına kadar çalışırlardı. Azledildiklerinde önceleri arpalık, Tanzimat’tan sonra ise mazûliyet
akçesi alırlardı. Ölen veya idam edilen bürokratların bakmakla yükümlü oldukları kişilere
yeterli gelir bırakılırdı.

235

Resim 30: Yeniçeri Ağası, Fenerci Mehmet Albümü.
Devlet görevlilerini oluşturan bir diğer zümre tımarlı sipahilerdir. Bunlara görevlerine
karşılık olarak dirlik adı altında toprak parçaları verildiğini biliyoruz. Zeamet ve tımar
topraklarının bir kısmı tekaüt tımarları olarak emekli bürokratlara tevcih edilirdi. Tımarlı
sipahilere zeamet ve tımar olarak bırakılan dirlikler bunlardan sonra çocuklarına ve hanımına
kalırdı. Ölüm şehâdet şeklinde olmuşsa zamlarla genişlemiş olan toprağın hepsi verilir, yoksa
sadece ‘kılıç’ denen toprağın başlangıçtaki miktarı bırakılırdı.
Kâlemiye grubuna gelince klasik dönemde kâtiplerin görev sürelerini sınırlayan bir
durum söz konusu değildir. Kâtipler çok gerekmedikçe emekli olmazlar, ağır hasta veya iyice
yaşlanmadan görevi bırakmazlardı. Emekli olmadıkları takdirde dairelerinde ölene kadar
kalırlardı. Memurların görevlerinden, başkası lehine feragat etmesi de sık rastlanılan bir
husustur. Bilhassa yaşlandıkları zaman kendi çocuklarının lehine kadrolarından feragat
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ediyorlardı. Memurlar iş göremeyecek hale geldikleri zaman, durumları hekimbaşı ve çavuşbaşı
tarafından kontrol edilir, raporlar, hastalığı doğruluyorsa memur emekli edilirdi. Emekli olmak
isteyen memur talebini bir dilekçe ile bildirir veya kişinin emeklilik talebi bağlı bulunduğu
birimin amiri tarafından arz edilirdi. Bunun üzerine gerekli muamelesi yapılırdı. Emekliye
ayrılan personele tekaüd beratı verilir ve bu beratta maaşının miktarı ve maaşını nereden alacağı
belirtilirdi. Emekli olan memurun yeri mahlûl (boş) olurdu. Hizmetlerin aksamaması için
mahlûl olan bu kadroya hemen yenisi tayin edilirdi.
Tanzimat’tan sonra devlet görevlilerinin sosyal güvenliğini sağlamaya yönelik vakıf
statüsündeki sandıklar tamamen devlet eline alındı. Zira bilindiği gibi Tanzimat, bir yönüyle
devletleştirme ve merkezîleştirme hareketidir. Bunun sonucu olarak devletin sosyal güvenliğe
tamamen hâkim olma isteğiyle 1866’da kurulan Askerî Tekaüt Sandığı ile 1880’de kurulan
Mülkî Tekaüt sandığı bugünkü Emekli Sandığının ve diğer resmî sosyal güvenlik kurumlarının
esasını teşkil eder.

10.2.2. Yönetilenlerin (Halk, Reaya) Sosyal Güvenlik Hakkı
Bu kesim genellikle vergi veren, dolayısıyla devleti ve yönetenleri finanse eden geniş
halk yığınlarıdır. Bunlar vergi ödeme konusu da dâhil olmak üzere dayanışma ve sosyal
güvenliğe muhtaç idiler. Reayayı yerleşim açısından şehirli, köylü ve yarı göçebe (konar-göçer)
kısımlarına ayırarak inceleyebiliriz.
Şehirli halkın önemli bir kesimini oluşturan esnaf fütüvvet ve ahilik geleneğine bağlıdır.
Hatırlanacağı üzere Selçuklu ve Osmanlı Devletlerinde küçük sanayi, iç ticaret ve büyük ölçüde
emek piyasasını teşkilatlandıran esnaf sistemi rekabete değil dayanışmaya dayanmaktaydı.
Burada sosyal güvenlik kurumu olarak esnaf sandığının önemi özellikle vurgulanmalıdır. Esnaf
sandıkları kethüda, yiğitbaşı gibi esnaf ileri gelenlerinin nezaretinde vakıf statüsü altında
çalışırlardı. Sandığın sermayesi esnafın bağışları ile çıraklıktan kalfalığa ve kalfalıktan ustalığa
yükselenler için ustaları tarafından verilen paralardan ve aidatlardan oluşurdu. Esnafın
sandığına gayrı müslim esnaf da katkıda bulunur ve yardımdan faydalanırdı.
Esnafın çalıştıkları kapalı çarşılar çok kere büyük camilerin vakıfları idiler. Dolayısıyla
burada çalışan esnafın sandıklarıyla devlet yakından ilgiliydi. Bu fonlar da kredi yoluyla
işletilirdi. Mesela İstanbul Kapalıçarşısı’ndaki bedesten Ayasofya evkafından idi. Bu vakfın,
dolayısıyla bedestenin nazırı da Rumeli Kazaskeri idi. Bedesten esnafının sandığının
sermayesinde tüccarın payları gibi yetimlerin de malları vardı.
Avarız vakıfları şehir ve köy halkının en önemli sosyal güvenlik kurumuydu. Avârız,
bilindiği gibi, hem toplu yükümlülüklere verilen addır hem de rizikolar, tehlikeler demektir ki
tamamen sosyal güvenliğin çerçevesine girer. Sermayeleri kredi olarak işletilen avarız
sandıkları ile bütün bir mahalle veya köy halkının veya içlerinden sadece fakir olanların vergi
borçları ödenirdi. Yine umulmadık masraflarla yardımlara fon ayrılmıştı. Zamanla vergi
borçlarının ödenmesi önemini kaybetmiş, suyolu ve kaldırım inşası, fakirlerin iaşesi,
evlendirilmesi, sermaye tedariki, cenaze masraflarının karşılanması gibi hususlar ön plana
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çıkmıştır. Avarız sandıkları 1876-7 savaşına kadar devam etmiş, o tarihten itibaren esnaf ve
avarız sandıkları devlet tarafından yönetilmeye başlanmıştır.
Tarım kesiminde tımar sistemi içerisinde belli bir güvenlik var idi. Tımar sahipleri
köylülere gereğinde çift hayvanı, iyi cins tohumluk gibi girdileri sağlayabiliyordu. Fakat bu
denge özellikle XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bozulmuştur. Küçük tarım üreticisi
kötü hava şartları, kıtlıklar, hayvan ölümleri gibi nedenlerle borçlanmak zorunda kalmıştır.
Resmî kredi mekanizmasını işletecek tımar kesimi de kalmadığı için tefeci piyasasına
başvurulmak zorunda kalınıyordu. Bunun yanında ürünü tarlada iken satmak demek olan selem
usulüyle üretici acil nakit ihtiyacını gidermeyi umuyordu. Üstelik kredisi geri ödenemeyen
topraklara el konup çiftlik haline getiriliyor, küçük çiftçiler de topraksız işçi veya ortakçı
durumuna düşüyorlardı.
Mithat Paşa tarafından küçük tarımsal üreticilerin bu sıkıntılarını gidermek için 1863’te
Memleket Sandıkları adıyla kredi kurumları oluşturulmuştur. Memleket Sandıkları sonradan
‘Menafi Sandıkları’na ve nihayet ‘Ziraat Sandıkları’na çevrilmiştir. 25 yıl faaliyetten sonra
1888’de bugünkü T. C. Ziraat Bankası’nın temelini teşkil eden bu sandıklar sınırlı bir başarı
elde edebilmişler, bu yüzden küçük üretici özel kredi piyasasına yani tefecilere bağımlı olmaya
devam etmiştir.
Tanzimat sonra bir yandan klasik dönemin sandıkları devletleştirilip tek elden
yönetilmeye başlanırken bir yandan da dönemin Yenileşme ve Batılılaşma esprisine uygun
olarak 1865 yılındaki Dilaver Paşa Nizamnamesi ile başlayarak İkinci Meşrutiyet sonrasına
kadar birçok düzenleme yapılmıştır. Bunlar çoğunlukla çalışma şartları ile ilgili olup bir kısmı
hastalık, kaza, ihtiyarlık gibi tehlikelere karşı alınabilecek tedbirleri öngörür. Bu arada işçiler
için askerî fabrikalarda, tersanede, denizyollarında, maden işletmelerinde ayrı emekli sandıkları
oluşturulmuştur.
Tanzimat’tan sonraki dönemde ortaya çıkan ve devletin nezareti altında kurulmuş olan
sandıklar ise bugünkü Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur’un temellerini oluşturur.
Günümüzde de, hukukî açıdan, devletleştirme eğilimi devam ederken özel sigorta şirketlerinin
giderek güçlenmektedirler.
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Uygulamalar
Uygulama: Osmanlı Devletinde Askerî ve Mülkî Tekaüd Sandıklarının kuruluşu ve
çalışma şartları hakkında araştırma yapınız
Kazanım:
1)
Günümüzde Emekli Sandığı ve diğer resmî sosyal güvenlik kurumlarının ilk
nüvelerini teşkil eden bu kurumlar hakkında bilgi sahibi olunup, nasıl bir tarihi süreç
geçirildiğinin tespit edilmesi
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Uygulama Soruları
1)
Mithat Paşa’nın ilk kez Rumeli’de uygulamaya başladığı ve tarihî süreç içinde
Ziraat Bankası’nın ilk oluşumunu temsil eden Memleket Sandıkları’nın teşkili ve çalışma
şartları hakkında araştırma yapınız..
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devletinde çalışanları askerî sınıfa dâhil ettiğimiz saray görevlileri, ilmiye
kalemiye ve askerlerle, şehirlerdeki esnaf ve sanatkârlar ve işçiler oluşturmaktadır. Bunlar
içinde merkezî bürokrasideki kapıkulları ulufe aldıkları gibi saray çalışanlarının da çoğunun
aylık ulufeleri ve maaşları vardı. İlmiye mensubu olan kadılar, müderrisler ve vakıf
hizmetlerinde çalışan bütün personel ise maaşlarını vakıflar yoluyla alırlardı. Üst bürokratlar
olarak nitelendireceğimiz başta, sadrazam, defterdar gibi görevlilerin ise bulundukları
vazifelere ait çok önemli gelirleri bulunmaktaydı. Kalemiye denilen sayıları oldukça fazla olan
kâtip grupları ise başlangıçta hazineden nakit olarak ücret almaktaydılar XVI. yüzyılın
sonlarına doğru Defterhâne ve Dîvân memurlarının bir kısmına sâlyâne adı altında yıllık ücret
verilmeye başlandı. Devletin büyüyüp genişlemesiyle bürokrasi de aynı paralellikte büyüdü ve
memur sayısı artmaya başlayınca hazineden maaş ödeme şekli kaldırıldı. Memurlar bu
dönemden sonra hizmetlerinin karşılığını çeşitli yollarla almaya başladılar ki dersimize ait
metinde detayları görüldüğü üzere bu üç yolla gerçekleşmiştir. II. Mahmud döneminde 1838
yılından itibaren kademeli olarak bütün memurlara devlet hazinesinden aylık maaş tahsis
edilmiştir.
Osmanlı Devletin ilmiye ve yargı sahasında çalışanların tekaüdlükleri vakıflarca
desteklenirken, diğer askeri zümre ise arpalık ve mazuliyet akçesi adı altında görevde
olmadıkları sürede maaş almaktaydılar. Yeniçerilerin ise kendi ortalarında oluşturdukları döner
sermayeli orta sandıkları onların bir nevi sosyal güvenliğini sağlamaktaydı. Esnafların da vakıf
statüsünde kendi orta sandıkları bulunmaktaydı. Şehirlerde mahallelerde avarız vergilerini
ödeyemeyecek durumdaki halk için zenginler tarafından avarız vakıfları kurulmuştu.
Tanzimat’tan sonra devlet görevlilerinin sosyal güvenliğini sağlamaya yönelik vakıf
statüsündeki sandıklar tamamen devlet eline alındı. Devletin sosyal güvenliğe tamamen hâkim
olma isteğiyle 1866’da kurulan Askerî Tekaüt Sandığı ile 1880’de kurulan Mülkî Tekaüt
sandığı ise bugünkü Emekli Sandığının ve diğer resmî sosyal güvenlik kurumlarının esasını
teşkil eder. Tarımsal üretim yapanların sıkıntılarının giderilmesi ve destek olunması içinse
Mithat Paşa tarafından 1863’te Memleket Sandıkları adıyla kredi kurumları oluşturulmuştur.
Bu sandıklar 1888’de Ziraat Bankasına çevrilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı klasik dönem bürokrasisinde kâtiplerin düzenledikleri evrak için iş
sahiplerinden haraç nizamnamelerine uygun olarak aldıkları ücrete ne ad verilirdi?
a)

Mevacib

b)

Salyane

c)

Ulufe

d)

Harc-ı Aklam

e)

Yevmiye

2)
Osmanlı Devleti’nde, aşağıdaki devlet görevlilerinden hangilerinin maaşları
vakıf gelirleri üzerinden ödenirdi?
a)

Müderris-Kadı

b)

Başbakıkulu-Salyaneci

c)

Sadrazam-Defterdar

d)

Nişancı-Kazasker

e)

Beylerbeyi-Yeniçeri Ağası

3)

Aşağıda mevkuf akçe ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Babıâli’nin oluşmasından sonra buradaki memurların aldığı maaştır.

b)

Cizye toplama işini alanların verdiği cizye muamelatı harçlarından oluşurdu.

c)

Mevkuf akçe ödemeleri üç yılda bir Ocak ayında yapılırdı.

d)

Gelirleri oldukça yüksekti.

e)
Bu akçeden kalem şefleri, maaşsız kalem kâtipleri ve bazı memurlar
faydalanırdı.
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4)
Aşağıdakilerden hangisi klasik dönem Osmanlı Devleti’nde istihdam edilen
memurlara dair özelliklerden birisi değildir?
a)

Memurun mesai saatleri mevsime göre değişmekteydi.

b)

Kadın memurların istihdamı II. Mahmut zamanında gerçekleştirilmiştir.

c)

Mesailer, akşam olmadan iki saat önce biterdi.

d)

Günlük çalışma saati yaklaşık 9-10 saat sürerdi.

e)

İşe giden memurlar çalıştıkları yerlerdeki deftere imza atarak işe başlarlardı.

5)
Osmanlı Devleti’nde memurların belli bir sınıflandırmaya tabi tutularak
derecelerine göre maaşlarının tespit edilmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?
a)

1880 Maaş Kararnamesi

b)

Düyun-ı Umumiye’nin Kurulması

c)

Muharrem Kararnamesi

d)

I. Meşrutiyet’in İlanı

e)

Reji İdaresinin Kurulması

6)
Osmanlı Devleti’nde bir kölenin efendisine belli bir süre hizmet verme veya belli
miktarda mal üretme karşılığında hürriyetine kavuşmasına ne ad verilirdi?
a)

Mükatebe

b)

Itıkname

c)

Tedbir

d)

Azad

e)

Tahliye
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7)

Osmanlı Devleti’nde emeklilikle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Tanzimat’tan önce emekli olan ilmiye mensubu arpalık adında tahsisat alırdı.

b)

Adliye mensuplarına emekli olduktan sonra mazuliyet akçesi verilirdi.

c)

Yalnız Kalemiye mensubu kâtipler erken emeklilik hakkında sahipti.

d)

Emekliye ayrılan personele tekaüt beratı verilirdi.

e)

Orta sandıkları Yeniçerilerin bir nevi sigorta ve yardımlaşma sandığıdır.

8)

Menafi Sandıkları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)

Zaman içerisinde Ziraat Bankası adını almıştır.

b)

Ziraat Bankası’nın Anadolu’da kurulan şubelerine verilen isimdir.

c)

Fuat Paşa’nın gayretleriyle teşkil edilmiştir.

d)

İşçilerin emeklilik haklarını gözeten bir yardımlaşma kurumudur.

e)

Yabancı sermaye iştirakiyle kurulmuş olması en belirgin özelliğidir.

9)
Tanzimat’tan sonra Osmanlı Devleti’nde bazı işçi ve grev hareketleri görülmüş
ve zamanla bu hareketler artmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde meydana gelen işçi ve
grev hareketlerinin özelliklerinden birisi değildir?
a)

İlk grev 1872 yılında Beyoğlu telgrafhane işçilerinin eylemidir.

b)

Demiryolu işleri ücret anlaşmazlığı nedeniyle greve gitmişlerdir.

c)

Tersane işleri ücretlerini alamadıkları için greve gitmişlerdir.

d)

1872-1907 arasındaki grevlerin ortak yönü işçi ücretlerinin ödenmemesidir.

e)

II. Meşrutiyet’in ilanıyla işçi hareketleri son bulmuştur.

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız
10)
Açıklayınız.

Osmanlıların kapıkulu askerlerinin sosyal güvenlikleri ne şekilde sağlanıyordu?

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)c, 4)b, 5)a, 6)a, 7)c, 8)a, 9)e.
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11. OSMANLI YARGI SİSTEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Osmanlı Yargı Sisteminin Özellikleri
11.2. Osmanlı Yargı Sisteminde Görev Yapan Mahkemeler
11.2.1. Şer’iyye Mahkemeleri
11.2.2. Dîvân-ı Hümâyûn
11.2.3. Vezir-i âzâm Dîvânları
11.2.4. Kazasker Dîvânları
11.2.5. Diğer Mahkemeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osmanlı yargı sisteminin özellikleri nelerdir?

2)

Osmanlı devletinde asırlarca yargı sisteminde görev yapmış mahkemeler

hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Yargı Sisteminin
Özellikleri

Osmanlı Yargı Sisteminin
Kendine Has Özelliklerinin
kavranılması

Görüş Geliştirme

Osmanlı Yargı Sisteminde
görev yapan mahkemeler
içinde en yaygın ve esas
olan şer’iyye
mahkemelerinin çalışma
tarzı ve işleyişi hakkında
bilgi sahibi olunması

Tarihsel Analiz Yorum

En yüksek karar mercii olan
Divân-ı Hümâyûnla vezir-i
azam ve kazasker
divânlarının Osmanlı yargı
sistemindeki yeri
öğrenilecek

Kronolojik Düşünme

Şer’iyye mahkemelerine
gitmeden proplemleri kendi
içinde çözmeye çalışan esnaf
meclisleri, konsolosluk
mahkemeleri, nakibüleşraf
mahkemeleri gibi kurumlar
hakkında bilgi sahibi olmak

Anlatım

Osmanlı Yargı Sisteminde
Görev Yapan Mahkemeler
Şer’iyye Mahkemeleri

Dîvân-ı Hümâyûn
Vezir-i âzâm Dîvânları
Kazasker Dîvânları

Diğer Mahkemeler

Tarihsel Analiz Yorum

Anlatım

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Görüş Geliştirme
Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma
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Anahtar Kavramlar


Şer’iyye mahkemesi



Divân-ı hümâyûn



Kazasker divânı



Vezir-i âzâm divânı



Kadı



Naib



Muhzır



Subaşı



Beylerbeyi



Şuhâdu’l-hâl



Konsolosluk mahkemeleri



Nakibüleşrâf
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Giriş
Bu derste öncelikle klasik dönem Osmanlı yargı sisteminin özellikleri üzerinde
durulacaktır. Dersin ikinci kısmında ise esas itibariyle Osmanlı hukuk sisteminin asıl
mahkemesi olan Şer’iyye mahkemeleri incelenecektir. Bu mahkemelerde karar vergirken
kadıların örfü ve şer’i hukuk için başvuru kaynakları ve mahkemenin işleyiş tarzı
incelenecektir. Bu kısımda kadıların diğer vazifelerine de kısaca yer verilerek Osmanlı sosyal
hayatının her alanında hukukun varlığı ortaya konacaktır. Ardından ise diğer mahkeme türleri
olan divân-ı hümâyûn, sadrazam ve kazasker divânları, konsolosluk mahkemeleri, nakibüleşraf
mahkemeleri, esnaf meclislerinin yargıdaki yerleri üzerinde durulacaktır.
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11.1. Osmanlı Yargı Sisteminin Özellikleri
Osmanlı Devleti’nde adaletin herkes için uygulandığı mekânlar olan mahkemeler,
İslâmiyet sonrasında oluşan Türk- İslâm adlî yapı geleneğinin gelişmiş bir örneğini teşkil eder.
Osmanlı hukuk tarihinin Tanzimat’tan sonraki dönemine kadar devam eden sürecinde klasik
yapı büyük ölçüde korunmuştur. Daha çok “meclis-i şer’, mahfil-i şer’“ olarak adlandırılan
klasik Osmanlı mahkemesi bu devirde tek hâkimli ve esas itibariyle tek derecelidir. Çok hâkimli
mahkeme yapısı İslâm hukuk teorisine uygun olmakla birlikte bir iki istisna dışında hukuk
pratiğine ve özellikle Osmanlı dönemi uygulamasına yabancıdır. Nitekim çok üyeli bir yapısı
olan Dîvân-ı Hümâyûn bir yüksek mahkeme olarak işlev gördüğünde yargılama sadece Rumeli
Kazaskeri tarafından yapılmakta, yanında oturan Anadolu kazaskeri yalnız izleyici konumunda
bulunmaktaydı. Davaların yoğun olması durumunda Sadrazamın isteği üzerine Anadolu
Kazaskeri de yargılamaya yardım eder ve Dîvânda tek başına yargılama yapardı. Böyle bir
geleneğin oluşmasında, hüküm vermede önemli bir yer işgal eden içtihadın hem mahiyeti hem
tarihî uygulaması itibariyle münferit bir faaliyet şeklinde görülmesinin önemli rolü olmalıdır.
Öte yandan Dîvân-ı Hümâyûn’un bir yüksek mahkeme olarak varlığı ve gerektiğinde mahallî
mahkemelerin kararlarına yapılan itirazları gözden geçirmesi, Osmanlı mahkeme yapısının esas
itibariyle tek dereceli olma özelliğine aykırılık teşkil etmez. Mahallî mahkeme kararları, bir
kısım ceza davaları hariç verildiği andan itibaren bir üst mahkemenin tasdikine gerek
olmaksızın işlerlik kazanırdı.
Mahkemeler in hem şer’î, hem örfî hukuku uygulayan bir yargı kurumudur. Hâkimü’şşer’ de denilen kadılar önlerine gelen şer’î davalara fıkıh kitaplarında, örfî davalara da
kanunnâmelerde yer alan kuralları uygulamışlardır. Medreselerde okutulan Hanefî fıkıh
kitapları ve bunlar arasında özellikle Fâtih Sultan Mehmed döneminden itibaren Molla
Hüsrev’in Dürerü’l-hükkâm, Kanunî Sultan Süleyman devrinden itibaren İbrahim el-Halebî’nin
Mülteka’1-ebhur adlı eserleri mahkemelerin kullandığı bilgi kaynakları olarak dikkati
çekmektedir. Resmî ve özel kanunnâme derlemeleri, başşehirden gönderilen münferit fermanlar
da kadılara örfî hukuk uygulamalarında yardımcı olan kaynakların başında gelmektedir. Şer’i
ve örfî hukukun aynı mahkeme tarafından uygulanması bu iki hukuk sisteminin uyumlu
beraberliğini sağladığı gibi adlî hayata da güven ve istikrar getirmiş, bütün adlî ve belirli ölçüde
idarî yapının merkezine kadıyı yerleştirmiştir. Bu bakımdan Osmanlı yönetiminin şer’î ve örfî
kuralları yan yana ahenkli bir biçimde uygulama hususunda diğer İslâm devletlerinden daha
başarılı olduğunu söylemek mümkündür. Yine bu uygulama, yetkili adlî merci belirsizliğinin
doğuracağı keyfî uygulamalara imkân vermediğinden yönetici kesimin (ehl-i örf) reayaya
yönelik keyfî uygulamalarını da en aza indirmiştir. Öte yandan hangi hukuk alanına (şer’î veya
örfî) ait olursa olsun bir hukuk uygulamasının kadının izni olmadan yapılması da
yasaklanmıştır. Sadece hukuk uygulamalarının değil vergi toplanması, tahrir yapılması gibi
idarî tasarrufların da kadının bilgisi olmadan gerçekleştirilmemesi kanunnâmelerde ve
adaletnâmelerde sıkça vurgulanmıştır. Bu da bir yandan merkezî otoritenin kamu görevlilerinin
keyfî uygulamalarına karşı ne kadar hassas olduğunu, diğer yandan ehl-i örfün fırsat buldukça
bu tür uygulamalara yatkın bulunduğunu ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir.
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Şer’î ve örfî hukukun sahaları denince bundan iki hukukun kesin çizgilerle birbirinden
ayrıldıkları ve hukuk sahalarını paylaştıkları anlaşılmamalıdır. Osmanlı hukukunun bütünlüğü
içerisinde hemen her sahada şer’î ve örfî hukuk esaslarının yan yana bulunduğu görülür. Ancak
şer’î hukukun daha çok hususi hukuk sahasını ayrıntılı bir biçimde düzenlediği, kamu hukuku
alanının özellikle esas teşkilât hukuku sahasının hususi hukuk kadar teferruatlı düzenlenmediği
bir gerçektir. Bunun sonucu olarak Osmanlı Devleti’nde şahıs, aile, miras, eşya, borçlar, ticaret
hukuku gibi İslâm hukukunca ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiş hususî hukuk alanlarında şer’î
hukuk esasları hâkim olmuştur. Bununla beraber zaman içerisinde ve ihtiyaç duyuldukça bu
alanlarda da örfî düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir. Şöyle ki, nikâhların mahkemelerce
veya kadıların verdiği izinle din adamlarınca kıyılması örneğinde olduğu gibi aile hukukunda
bu düzenlemeye rastlanabilir. İcâreteynli ve mukataalı vakıfların tasarruf ve intikaliyle ilgili
düzenlemelerde vakıf hukukunda ve mîrî arazinin devletin mülkiyetinde olan topraklar
olmasından istifade edilerek mutasarrıfların mirasçılarına intikalinin ferâiz esaslarından farklı
olarak düzenlemesinde miras hukukunda da örfi düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca yine mîrî
arazinin tasarruf ve başkalarına devrine ait esasları belirlemesinde görüldüğü gibi eşya ve
toprak hukukunda sayıları hiç de az olmayan örfî düzenlemelere rastlanmaktadır.
Esas teşkilât, idare, ceza, vergi hukuku gibi kamu hukuku alanlarında da şer’î ve örfî
hukukun yan yana bulunması söz konusudur. Ancak bu alanlarda örfî hukukun payı hususi
hukuktaki payına nispetle daha fazladır.
Osmanlı devlet adamları devletin temel siyasî çatısını, merkez ve taşra yapısını
oluştururken bir taraftan eski Türk devletlerinden tevarüs ettikleri geleneklerle, diğer taraftan
Emevî, Abbasî, Selçuklu ve Memlukler’den gelen İslâmî mirasın kendi zamanlarına ve
şartlarına uygun bir sentezini ortaya koymayı başarmışlardır. Aynı şekilde ceza hukuku
alanında bir taraftan şer’î had ve kısas cezalarını uygularken, diğer taraftan devlet başkanlarına
tanınan ta’zîr yetkisi çerçevesinde örfî bir ceza hukuku ortaya koymayı da başarmışlardır. Aynı
durum vergi hukuku alanında da söz konusudur. Sayıları sınırlı şer’î vergiler (tekâlîf-i şer’iyye)
alınmaya devam ederken yeni malî kaynaklara duyulan ihtiyaç sebebiyle birçok örfî vergi de
(tekâlîf-i örfiyye) konmuş ve tahsil edilmiştir.
Eyalet, sancak ve kazalardaki mahkemelerde ancak bu idarî birimlerde ikamet edenler
yargılanır, bunun dışına çıkıldığında verilen hüküm geçersiz olurdu. Fakat padişahın izin
vermesi durumunda mahkemelerin yargı sınırının genişlemesi mümkün olabilirdi. Dîvân-ı
Hümâyûn, Cuma Dîvânı ve Rumeli Kazaskerlik Mahkemesi buna örnek gösterilebilir. Bu
mahkemeler bütün Osmanlı tebaasının başvurabildiği genel mahkemeler görünümündedir.
Mahkeme kararları sicil defterine yazılır, taraflara bununla ilgili bir belge verilirdi. Sicil
defterine sadece hukukî ihtilâflar ve kararlar değil mahkemede düzenlenen çeşitli belgelerin,
merkezden gelen emir ve fermanların birer sureti de kaydedilirdi. Mahkeme kararları, içtihadın
içtihadı nakzetmeyeceği prensibi gereği Anglo-Sakson hukukunda olduğu gibi sonraki davalar
için emsal oluşturmasa da bu kayıtlar o mahkemede görev yapan kadılar için önemli bir bilgi
ve yürürlük kaynağı olmuştur. Dolayısıyla kadılar görev yaptıkları dönemin sicil kayıtlarını
yanlarında götürmez, mahallinde bırakırlardı.
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Anadolu ve Rumeli’de bulunan mahkemelerde esas itibariyle Hanefî mezhebi ictihadları
uygulanmış, bu uygulama XVI. yüzyılın ortalarından itibaren daha katı bir tarzda takip
edilmiştir. Tarafların başka bir mezhebe mensup bulunması veya diğer bir mezhep görüşünün
uygulanmasını talep etmeleri Anadolu ve Rumeli mahkemeleri söz konusu olduğunda dikkate
alınmazdı. Diğer mezhep mensuplarının yoğun biçimde yaşadığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika
bölgelerinde ise Hanefî baş-kadısının başkanlığında diğer üç Sünnî mezhepten de nâibler tayin
edilerek mensupları için bu mezhep görüşlerinin uygulanmasına imkân tanınmıştır. Ancak
1805’te Mısır’da Mehmed Ali Paşa, diğer mezheplerden kadı tayinini ve bu mezhep
görüşlerinin uygulanmasını yasakladığından Anadolu ve Rumeli’deki uygulama Mısır’ı da
kapsamına almıştır. Bu uygulama XX. yüzyılın başlarında yumuşamış ve Hukuk-ı Aile
Kararnamesi diğer Sünnî mezhep görüşleri de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

11.2. Osmanlı Yargı Sisteminde Görev Yapan Mahkemeler
Osmanlı Devletinde hukukunun uygulandığı mekânlar mahkemelerdir. Bu bölümde
mahkemeler incelenecektir. Bunu yaparken normal kaza mercii ve Osmanlı Devletinin en
yaygın mahkeme modeli olan şer’iyye mahkemeleriyle diğer yargı organları ayrı ayrı ele
alınmak suretiyle Osmanlı hukuki yapısının daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

11.2.1. Şer’iyye Mahkemeleri
Şer’iyye mahkemeleri (meclis-i şer’) Osmanlı Devleti’nin başlangıcından Tanzimat
dönemine kadar uzun asırlar her türlü hukukî ihtilâfların çözüldüğü bir merci olmuştur. Burada
bir kadı ve mahkemenin bulunduğu yerin büyüklüğüne göre sayıları değişen muhtelif
yardımcılar görev yaparlar. Ancak kadıların ilmî görüşlerinden istifade ettikleri müftüler ve
mahkemelerde yargılamayı bir nevi müşahit gözüyle izleyen şühûd veya şühûdü’l-hâl denilen
görevliler tek hâkimli İslâm adliye teşkilâtına kendine has bir zenginlik kazandırmıştır.
Kadılar yapmış oldukları yargı görevleri ve mahkemelerce yapılan her türlü hukukî
işlem için taraflardan miktarları kanunnâmelerde belirtilen bir harç almakta ve geçimlerini bu
harçla sürdürmektedirler.
Osmanlı Devleti’nde kadılar ilk kuruluş yılları hariç diğer İslâm devletlerinde benzer
örnekleri görüldüğü gibi belirli sürelerle sınırlı olarak tayin edilmişlerdir. Bu süre XVI. asırdan
itibaren 3 yıl, daha sonra 2 yıl, XVII. asrın sonlarından itibaren de 1 yıl olmuştur. Kaza süreleri
bir yılla sınırlı olanlar mevleviyet denilen büyük kadılıklardır. Küçük kadılıkların görev süreleri
de sonraki yıllarda 2 yıldan 20 aya indirilmiştir. Kadıların sürekli olarak hâkimlik yapıp öğretim
(tedris) faaliyetlerinden uzak kalmalarının ilmî yönden aleyhlerine olacağı, belli bir bölgede
uzun süre görev yapmalarının ve yöre insanlarını yakinen tanımalarının da yargılama sırasında
tarafsız davranmalarına menfi yönde etki edebileceği gerekçeleriyle, bazı İslâm hukukçuları
aynı yerde sürekli kadılık yapmayı mahzurlu görmüşlerdir. Osmanlı Devleti’nde bu gerekçelere
ilâve olarak medreselerden mezun olan hukukçulara yeterli sayıda hâkimlik kadrosu
bulunamayışını da eklemek gerekir. Görev süresi sona eren (ma’zul) kadı, tayin olacağı yeni
bir kadılık boşalıncaya kadar İstanbul’da beklemek zorunda idi. Ancak bu uygulamanın kadıları
görevde bulunmadıkları sürede tedris faaliyetine yönlendirdiği veya onların fazla tanıma
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imkânı bulamadığı yöre insanlarına karşı tarafsız kalmalarını sağladığı şüphelidir. Bilakis ne
kadar olduğu belli olmayan ve hayli de uzun süren bir müddet işsiz kalmalarının bazı kadıları
görevlerini suistimale ve işsiz kalacağı süre için hazırlıklı olmaya ittiği görülmüştür. XVII.
asrın başlarında bir kadının görev süresinin dolmasını bekleyen on kadar kadı adayının
bulunması kadrosuzluğun hangi boyutlarda olduğunu ve açıkta bekleyen ne kadar kadı adayının
bulunduğunu göstermektedir.
Kazasker veya şeyhülislâm tarafından tayin edilen kadılar, bölgelerindeki idarecilerden
bağımsız olarak yargı görevini yerine getirmişler, yöneticilerin kendilerine müdahaleleri veya
yargı görevini bizzat yürütmeleri esas itibariyle söz konusu olmamıştır. Yargının yürütmeden
bağımsız olmasının sonucu olarak kadılarla beylerbeyi, sancak beyi gibi ehl-i örf arasındaki
ilişki bir astlık üstlük ilişkisi değildir. Dolayısıyla kadı görevini ifa ederken bunlara bağımlı
olarak çalışmamaktadır. Her biri diğeriyle iş birliği içerisinde olan fakat birbirinden bağımsız
çalışan birer kamu görevlisidir. Ehl-i örfün görevi sanıkları yargılanmak için mahkemede hazır
bulundurmak ve verilen hükmü infaz etmektir. Bu bağımsızlığın sonucu olarak kadı merkezle
yazışmak istediği zaman bölgesindeki en yüksek ehl-i örf kanalıyla değil, doğrudan
yazışmaktadır. Böyle bir düzenleme şeklinin yargının bağımsızlığı ilkesine daha uygun düştüğü
söylenebilir. Beylerbeyi veya sancak beylerinin askerî dediğimiz devlet memurlarıyla ilgili bazı
davalarda hazır bulunmaları, ancak muhakemeye müdahale etmemeleri de, kadıların
bağımsızlıklarını göstermesi bakımından dikkat çekicidir.
Yargı görevlerinin yani sıra kadılar birçok idarî görevi de üstlenmişlerdir. Bir diğer
ifadeyle kadılar bulundukları idarî birimde özellikle küçük yerlerde yürütmeyle ilgili birçok
görevleri yerine getiren ve devletin doğrudan doğruya kendisine muhatap olduğu birer
idarecidirler. Aynı zamanda kadılar çarşı pazarı, satılan malları, bu mallarda bulunması gerekli
vasıfları, fiyatları denetleyen, narh koyan ve bugün büyük ölçüde belediyeler tarafından ifa
edilen birçok görevi yerine getiren bir mahallî yöneticidir. Onların bu konudaki en büyük
yardımcıları ihtisab ağası veya muhtesib denen görevlilerdir. Kadılar mahallindeki vakıfların
şartlarına uygun yönetilmesini, vergilerin kanunnâme hükümlerine uygun
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Resim 31: İstanbul kadısı muhzırı. Fenerci Mehmet Albümü.
toplanmasını denetleyen, imam, hatip, vaiz gibi görevlileri tayin eden, para ayarlarının
kalpazanlar tarafından bozulmaması için gerekli tedbirleri alan, has ve tımarları teftiş eden birer
kamu görevlisi de olmaktadır. Osmanlı ordusunun sefer sırasında ihtiyaç duyduğu malzemenin
temini gibi lojistik hizmetler de kadıların görevleri arasındadır. Kaza sınırları dâhilinde
vakıfların kurulması ve senetlerinin tanzimi kadıların sorumluluğundaydı. Kaza içinde
ölenlerin vasiyetnamelerinin düzenlenmesi, terekenin taksimi kassamları vasıtasıyla kadılar
tarafından yürütülürdü. Köle azadı, alım satım, kira, vekâlet, rehin, nikâh akitleri gibi her türlü
hukukî işlemlerin yapılması boşanmaların tescili gibi bugün büyük kısmı noterler, evlenme ve
nüfus memurları tarafından yapılan hizmetler de eklenirse, Osmanlı Devleti’nde kadının ne kadar çeşitli kazâî, idarî, mülkî, askerî vs. görevleri üstlendikleri görülmektedir. Bütün bu yaptığı
işlerle kadı yargı ve yürütmeyi kendisinde birleştirmiş olmaktadır. Ancak bu birleşme hukuk
tarihinde daha önce örnekleri görüldüğü gibi, yürütme fonksiyonunu üstlenen kimsede değil,
yargı fonksiyonun üstlenen kimsede olmaktadır. Hukuk devletinin gerçekleşmesi açısından
bunun önemli olduğu vurgulanmalıdır. Bu durum Osmanlı sosyal hayatı içinde hukukun her
alanda işletildiğini göstermektedir.
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Gerek hukukî ve gerekse idarî bütün bu görevleri ifa ederken kadılara yardımcı olan
birçok görevli bulunmaktadır. Bunlar arasında yargı görevini ifa ederken kadıların sıkça
başvurduğu ve yardımlarından büyük ölçüde istifade ettiği müftüler önemli bir yer tutar.

Resim 32: Subaşı. Fenerci Mehmet Albümü.
Kadılar yargı işlevini tek başlarına yapmakla birlikte mahkemede sayıları değişen
yardımcıları da vardı. Bunların başında bizzat kadı tarafından tayin edilen nâibler gelir. Bunun
yanı sıra yargılamanın alenî olarak yapıldığını gözlemleyen ve mahkeme defterine isimleri
yazılan şühûdü’l-hâl, kadıların önemli yardımcılarındandır. Mahkemeye gelen tarafların
yakınlarından, sosyal veya meslekî çevresinden oluşan, bu sebeple görülen davaya bağlı olarak
isimleri sürekli değişebilen şühûdü’l-hâlin sadece yargılamanın aleniliği bakımından değil
birçok durumda yargılamanın âdil yapılması açısından da etkin olduğu söylenebilir. Mirasla
ilgili problemleri çözen ve tereke taksimleriyle ilgilenen kassâmlar, mahkeme kayıtlarını zaman
içinde geleneği oluşmuş yazım usulleri çerçevesinde tutan, hüccet ve i’lâmları kaleme alan
kâtipler, defterdarlıkla halk arasındaki malî anlaşmazlıklara bakan mîrî kâtipleri, sanıkların
mahkemeye celbinde hizmetleri olan muhzırlar mahkemede kadının diğer önemli
yardımcılarındandır. Yargılamanın tarafların anlaşmasıyla sona ermesinde isimleri hemen hiç
zikredilmeyen, ancak yaygın olarak devreye girdikleri ve olumlu rol oynadıkları görülen ara
bulucular da (muslihûn) bu arada sayılmalıdır. Çarşı ve pazarların denetlenmesinde, gerek
narhların gerekse kullanılan ölçülerin standartlara uygunluğunun sağlanmasında rol alan
muhtesibler, sanıkların mahkemeye celbinde, verilen cezanın uygulanmasında görevleri olan
subaşı, sancak beyi, beylerbeyi gibi ehl-i örfün de Osmanlı hukuk uygulanmasında önemli
roller üstlendiği belirtilmelidir.
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11.2.2. Dîvân-ı Hümâyûn
Osmanlı hukukunda sistematik bir temyiz usulü bulunmamakla beraber, padişah
Dîvânının bir yüksek mahkeme olarak zaman zaman kadıların kararlarını temyiz mahkemesi
gibi denetlediği görülmektedir. Aynı şekilde bazı davaları, keza normal mahkemelerin
bakmaktan kaçınıp Dîvâna havale ettikleri anlaşmazlıkları ilk ve son derece mahkemesi olarak
yargıladığına da rastlanmaktadır. Esasen Dîvân-ı Hümâyûn böyle bir yargılamayı yapmaya
elverişli olarak kurulmuş, en yetkili hâkim sıfatıyla Rumeli ve Anadolu kazaskerleri burada yer
almıştır.
Özellikle örfî ceza davalarıyla kamu görevlilerinin taraf oldukları davalarda Dîvânın
adil bir yargılama bakımından önemli bir fonksiyon icra ettiği görülmektedir. Padişah
tarafından da her an denetlenmesi söz konusu olan Dîvânın Osmanlı Devleti’nde kanun
hâkimiyetini sağlama bakımından önemli bir rol üstlendiği inkâr edilemez.
Dîvân-ı Hümâyûn’a şikâyet sahipleri dilekçe ile başvurabilirlerdi. Bunun yanı sıra
bizzat padişaha başvurmak da mümkündü. Özellikle cuma selâmlığı sırasında görevliler
padişahın geçtiği yol üzerinde toplanan kimselerin başvuru dilekçelerini toplarlardı. Bunlar
daha sonra gereği yapılmak üzere padişah tarafından Dîvâna havale edilirdi.
Dîvânda duruşmalı veya duruşmaşız olarak yapılan yargılamada kadılar tarafından
verilen kararlar hukuka aykırı bulunduğunda çoğu defa aynı mahkemeye, bazan da başka bir
mahkemeye tekrar yargılanmak üzere geri gönderilmekteydi. Bu iade sırasında Dîvân zaman
zaman dava ile igili reyini ihsas ederdi. Bizzat kendisinin kesin hüküm verdiği durumlarda ise
karar süratle icra ve infaz edilirdi. Bütün bunların yanısıra Dîvân-ı Hümâyûn adlî şikâyetlerin
yoğun bulunduğu bölgelere soruşturma yapmak üzere özel kadılar (mehâyif müfettişi) da
gönderirdi.

11.2.3. Vezir-i âzâm Dîvânları
Dîvân-ı Hümâyûn’un dışında veziriazamın başkanlığını yaptığı bir dizi Dîvân daha
vardır ki, bunlar da zaman zaman adlî veya idarî mahkeme olarak görev yapmaktadırlar.
Bunların başında cuma Dîvânı gelir. Bu Dîvâna veziriazamdan başka kazaskerlerin katılması
huzur murafaası da denen cuma Dîvânının şer’î ve örfî hüküm alanlarında önemli bir yargılama
görevini yaptığını ortaya koymaktadır. Veziriazam bu Dîvânda şikâyetleri dinler ve gerek
görürse Rumeli kazaskerine de dinletirdi. Diğer önemli bir Dîvân da çarşamba Dîvânıdır. Bu
da veziriazamın başkanlığında İstanbul, Galata, Eyüp ve Üsküdar kadılarının iştirakiyle
toplanan bir Dîvândır. Bu Dîvânda veziriazam Cuma Dîvânında olduğu gibi halkın şikâyetlerini
dinler ve gerek görürse kadılara dava dinletirdi.

11.2.4. Kazasker Dîvânları
Osmanlı Devleti’nde kazaskerlik bir idarî kurum olarak kadı tayinleriyle ilgilenmiş,
Rumeli, Kuzey Afrika ve Kırım’daki kadılar Rumeli kazaskeri, Anadolu’daki kadılar da
Anadolu kazaskeri tarafından tayin edilmişlerdir. Ancak kazaskerlerin özellikle mevleviyet
257

denilen büyük kadılıklara tayin yetkisi zaman içinde şeyhülislâmlık kurumuna geçmiştir. Bu
idarî görevlerinin yanı sıra kazaskerlerin kazâî görevleri vardır. Onların Dîvân-ı Hümâyûn
üyesi olarak yapmış oldukları kazâî görevlerden yukarıda bahsedilmişti. Bunun dışında
kazaskerlerin bir de kendi Dîvânları bulunmaktadır ki salı ve çarşamba günleri hariç kendi
konaklarında akdettikleri bu Dîvânlarda, onlar genel olarak askerî diye isimlendirilen kamu
görevlileriyle ilgili davalara bakmakta idiler. Yine kazaskerler bu gruba dâhil olan kimselerin
terekelerini kassâmları aracılığıyla taksim ederlerdi. Kanunlarda kazaskerlerin gerek miras
taksimiyle gerek diğer davalarla ilgili olarak alacakları harçların miktarları belirtilmektedir.
Gerçi kazaskerler padişahların bizzat sefere katıldıkları ilk dönemlerde onlarla birlikte sefere
katılırlar ve bu esnada ordu kadılığı yaparlardı. Ancak daha sonra padişahların bizzat sefere
katılmaları usulü terk edildiğinden kazaskerler de sefere gitmez olmuştur. Onun yerine ordu
kadısı adıyla o sefere has olmak üzere bir kadı tayin edilirdi.

Resim 33: Kazasker. Tableau général de l’Empire Ottoman.

11.2.5. Diğer Mahkemeler
Osmanlı Devleti’nde şer’iyye mahkemelerinin ve yukarıda belirtilen Dîvânların yanı
sıra gerek veziriazamların, gerekse diğer vezirlerin ülke içerisinde çoğu zaman sefer vesilesiyle
seyahat ederken geçtikleri yerlerde Dîvân kurup dava dinlediklerine de rastlanmaktadır. Bu
Dîvânlarda muhtemelen idarî şikâyetler veziriazam veya diğer vezirlere duyurulmakta, hukukî
ihtilâflar söz konusu olduğunda da Dîvânda hazır bulunan o bölge kadısının yardımlarından
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istifade edilmektedir. Ayrıca eyaletlerde beylerbeyinin başkanlığında kurulan paşa Dîvânlarını
da belirli kazâî görevleri olan Dîvânlardan saymak gerekir. Lonca ve benzeri meslek
teşekküllerinin kethüda, yiğitbaşı, kâhya vs. muhtelif isimlerle anılan idarecilerinin o meslek
grubu içinde çıkan ufak tefek anlaşmazlıkları çözdüğü de bir vakıadır. Keza tarikat şeyhlerinin
benzer bir rolü üstlendikleri söylenebilir. Hz. Peygamber soyundan gelen seyyid ve şerifler
üzerinde nakîbüleşrafların belli kazâî yetkilerinin olduğu da bilinmektedir. Öte yandan idarîmalî davalarda defterdarların, çarşı pazarların inzibatıyla ilgili konularda muhtesiblerin belirli
kaza yetkileri bulunmaktadır. Bu mahkeme listesine, gayri müslimlerin ahvâl-i şahsiyyeleriyle
ilgili ihtilâflarına isteğe bağlı olarak bakan ve kilise ile sinagoglar bünyesinde kurulan cemaat
mahkemelerini de eklemek gerekir. Ancak gayri müslimler ceza, borçlar, ticaret hukuku gibi
hukukun diğer alanlarında ve cemaat mahkemesine gitme konusunda aralarında anlaşmazlık
çıktığı takdirde ahvâl-i şahsiyye sahasında da Osmanlı mahkemesine başvurmak durumundadır.
Bu husustaki tafsilat bir sonraki derste verilecektir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nde geçici bir statü
ile bulunan yabancıların (müste’men) kendi aralarındaki ihtilâflara kapitülasyonlar gereği
olarak bakan ve onlara kendi hukuklarını uygulayan konsolosluk mahkemeleri de bu arada
sayılmalıdır. Ancak bütün bu Dîvân ve mahkemelerin kazâî yetkilerinin sınırlı olduğu veya
daha çok hâkem mahiyetinde bulunduğu da bir gerçektir. Osmanlı Devleti’nde esas yargı mercii
kadıların görev yaptığı şer’iyye mahkemeleridir. Esasen Osmanlı Devleti’nin İslâm adliye
teşkilâtına getirmiş olduğu en önemli değişiklik çeşitli isimler altındaki kaza mercilerinin
sayısını ve etkisini azaltarak kadıları en etkili kaza mercii olarak ortaya çıkarmak olmuştur.
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Uygulamalar
Uygulama: Mehmet Akif Aydın, Türk Hukuk Tarihi (İstanbul 2014) adlı eseri
okuyunuz.
Kazanım:
1)
Türklerin tarih sahnesine çıkışlarından İslamla tanışmalarına ve Osmanlılardan
Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar hukuk sistemimiz hakkında bilgilere ulaşılabilecektir.
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Uygulama Soruları
1)
Türkiye Diyanet Vakfı’nca çevirisi bir proje kapsamında devam eden İstanbul
Şer’iyye Sicilleri’nden yayınlanmış olanlarına internet üzerinden ulaşarak Osmanlı dönemi
orijinal mahkeme kayıtları üzerinde inceleme yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Yargı siteminin kendine has özellikleri vardır. Bunların en önemlisi şer’i ve
örfi hukukun bir arada uygulanmasıdır. Şer’î ve örfî hukukun sahaları denince bundan iki
hukukun kesin çizgilerle birbirinden ayrıldıkları ve hukuk sahalarını paylaştıkları
anlaşılmamalıdır. Osmanlı hukukunun bütünlüğü içerisinde hemen her sahada şer’î ve örfî
hukuk esaslarının yan yana bulunduğu görülür. Bunun sonucu olarak Osmanlı Devleti’nde
şahıs, aile, miras, eşya, borçlar, ticaret hukuku gibi İslâm hukukunca ayrıntılı bir şekilde
düzenlenmiş hususî hukuk alanlarında şer’î hukuk esasları hâkim olmuştur. Bununla beraber
zaman içerisinde ve ihtiyaç duyuldukça bu alanlarda da örfî düzenlemelerin yapıldığı
görülmektedir. Esas teşkilat, idare, ceza, vergi hukuku gibi kamu hukuku alanlarında da şer’î
ve örfî hukukun yan yana bulunması söz konusudur. Ancak bu alanlarda örfî hukukun payı
hususî hukuktaki payına nispetle daha fazladır.
Osmanlı Devletinde Anadolu ve Rumeli’de bulunan mahkemelerde esas itibariyle
Hanefî mezhebi ictihadları uygulanmıştır. Diğer mezhep mensuplarının yoğun biçimde
yaşadığı Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgelerinde ise Hanefî baş-kadısının başkanlığında diğer
üç Sünnî mezhepten de nâibler tayin edilerek mensupları için bu mezhep görüşlerinin
uygulanmasına imkân tanınmıştır
Şer’iyye mahkemeleri (meclis-i şer’) Osmanlı Devleti’nin başlangıcından Tanzimat
dönemine kadar uzun asırlar her türlü hukukî ihtilâfların çözüldüğü bir merci olmuştur. Burada
bir kadı ve mahkemenin bulunduğu yerin büyüklüğüne göre sayıları değişen muhtelif
yardımcılar görev yaparlar. Ancak kadıların ilmî görüşlerinden istifade ettikleri müftüler ve
mahkemelerde yargılamayı bir nevi müşahit gözüyle izleyen şühûd veya şühûdü’l-hâl denilen
görevliler tek hâkimli İslâm adliye teşkilâtına kendine has bir zenginlik kazandırmıştır.
Şer’iyye mahkemelerinin dışında divân-ı hümâyûn, sadrazam ve kazasker divânları,
konsolosluk mahkemeleri, cemaat mahkemeleri ve nakibüleşraf mahkemelerinin Osmanlı yargı
sisteminde ayrı bir yeri vardır. Esnaf meclislerinde ise esnaflar arasındaki itilaflar kadıya intikal
etmeden esnaf idarecileri tarafından daima çözümlenmeye çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hukuk yapısında fonksiyonu bulunan
yöneticilerden biri değildir?
a)

Kazasker

b)

Kadı

c)

Muhassıl

d)

Veziriazam

e)

Nâib

Kadılar önlerine gelen şer’î davalarda …….., örfî davalarda da ……… yer alan kuralları
uygulamışlardır.
2)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifadeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Fıkıh kitaplarında, kanunnâmelerde

b)

Kanunnâmelerde, fıkıh kitaplarında

c)

Dürerü’l-hükkâm’da, Mülteka’1-ebhur’da

d)

Şer’iyye sicillerinde, fermanlarda

e)

Fermanlarda, şer’iyye sicillerinde

Anadolu ve Rumeli’de bulunan mahkemelerde esas itibariyle …….. mezhebi ictihadları
uygulanmıştır.
3)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Şafiî

b)

Hanbelî

c)

Hanefî

d)

Malikî

e)

Vahhabî

263

4)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı yargı sisteminde görev yapan mahkemelerden
biri değildir?
a)

Şer’i Mahkemeler

b)

Divan-ı Hümayun

c)

Kazasker Divanları

d)

Vezir-i âzam Divanları

e)

Reisülküttab Divanları

5)
hangisidir?

Sanıkların mahkemeye celbinde hizmetleri olan görevli aşağıdakilerden

a)

Muhzır

b)

Kâtip

c)

Kassam

d)

Naib

e)

Müftü

6)

Aşağıdakilerden hangisi kadılanın idarî görevlerinden biri değildir?

a)

Çarşı pazarı denetlemek

b)

Mahkemede boşanmaların tescili

c)

Vergilerin kanunnâme hükümlerine uygun toplanmasını denetlemek

d)

Para ayarlarının kalpazanlar tarafından bozulmaması için gerekli tedbirleri

e)

Narh koymak ve narhı denetlemek

almak
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Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız
7)
Osmanlı Devletinde geçici statüyle bulunan yabancıların kendi aralarındaki
davaları hangi mahkemede bakılırdı?
8)
Osmanlı Devletinde yaşayan seyyid ve şeriflerin hukuki davaları ne şekilde
çözümlenirdi?
9)

Kadıların yargı görevinin dışındaki vazifeleri nelerdi?

10)
Klasik dönemde İstanbul’da hangi mahkeme ve divanlar yargı görevini
yürütürdü? Açıklayınız.
Cevaplar
1)c, 2)a, 3)c, 4)e, 5)a, 6)b.
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12. TANZİMAT SONRASI OSMANLI YARGI SİSTEMİNDEKİ
DEĞİŞİM VE OSMANLI DEVLETİNDE GAYR-I MÜSLİMLERİN
HUKUKİ STATÜLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuku’ndaki Değişimin Sebepleri
12.2. Yapılan Yeni Hukuki Düzenlemeler
12.2.1. Adlî Teşkilat Alanındaki Düzenlemeler
12.2.2. Kanunlaştırma Alanında Yapılan Değişiklikler
12.3. Osmanlı Sosyal Hayatında Gayr-ı Müslimlerin Hukuki Statüleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tanzimat sonrası Osmanlı Hukuku’ndaki değişimin sebepleri nelerdir?

2)
XIX. yüzyıl boyunca Osmanlı hukuk sisteminde yapılan yeni hukukî
düzenlemeler nelerdir?

3)

Osmanlı sosyal hayatında gayrı müslimlerin hukuki statüleri nasıldı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tanzimat Sonrası Osmanlı
Hukuku’ndaki Değişimin
Sebepleri

Tanzimat’ın ilanından sonar Kronolojik Düşünme
hangi sebeplerden dolayı
Görüş Geliştirme
Osmanlı hukuk sitemi
değişime uğramıştır
sorusuna cevap bulunacaktır.

Yapılan Yeni Hukuki
Düzenlemeler

Yeni dönemde gerek adlî
kurumlarda gerekse
kanunlaştırma alanlarında
yapılan değişiklikler
hakkında bilgi sahibi olmak.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Asırlarca Osmanlı
toplumunun bir parçası olan
gayrı müslimlerin hukuki
statüleri ve bunun dış
devletlerin müdahalesiyle
değişim süreci
kavranılacaktır.

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Araştırma

Osmanlı Sosyal Hayatında
Gayr-ı Müslimlerin Hukuki
Statüleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anlatım

Görüş Geliştirme
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Gülhane hatt-ı hümâyûnu



Paris kongresi



Tanzimat



Ahmet cevdet paşa



Mecelle



Ticaret kanunnâmesi



Divân-ı ahkâm-ı adliye



Arazi kanunnâmesi



Hukuk-ı aile kararnâmesi
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Giriş
Bu dersin ilk kısmında Osmanlı Devletinde Tanzimat’tan sonra hukuk alanında
meydana gelen değişimler üzerinde durulacaktır. Önce Osmanlıyı hukukî alanda değişime iten
sebepler incelenecektir. Ardındansa Adlî teşkilatta ve kanunlaştırma alanlarında yapılan yeni
düzenlemeler ayrı ayrı ele alınacaktır. Dersin ikinci kısmında ise gayri müslimlerin Osmanlı
sosyal hayatındaki statülerinin esasları ve son asırdaki uygulamalar konu edilecektir.
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12.1. Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuku’ndaki Değişimin Sebepleri
Osmanlı hukuku XIX. asra gelinceye kadar birlik, bütünlük ve belli bir yeknesaklık arz
eder. Tanzimat’a kadar devam eden beş buçuk asırlık dönem boyunca hukukî yapıda kendi tabii
tekâmül seyri dışında köklü değişiklikler ve düzenlemeler söz konusu olmamıştır. 1839’da
Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu’nun okunmasıyla başlayan dönemde ise Osmanlı hukukunun gerek
kurulan hukukî müesseseler ve gerekse hazırlanan kanunlarla önceki dönemden kesin çizgilerle
ayrıldığı görülmektedir. Bu bakımdan Osmanlı hukukunun Tanzimat sonrasını ayrı
değerlendirmek zarureti vardır.
Tanzimat’tan önceki dönemin ayırıcı vasfı daha önce üzerinde durulduğu gibi hukuk
düzenine İslâm hukukunun hâkim olması, bu hukukun uygulanması sırasında meydana gelen
boşlukların Osmanlı hukukunun bütünlüğü içerisinde örfi hukuk esaslarıyla doldurulmaya
çalışılmasıdır. Bu yapılırken Osmanlı öncesi İslâm ve Türk devletlerinin büyük ölçüde
müştereklik arz eden hukukî uygulamaları dışında yabancı bir hukuk sisteminden
yararlanılmamıştır. Tanzimat döneminde ise o zamana kadar kendisinden yararlanmak söz
konusu olmayan batı dünyası ve hukuku devreye girmiştir. Tanzimat’la başlayan dönem diğer
alanlarda olduğu gibi hukuk alanında da bir Batılılaşma dönemidir.
Bu dönemde hukukta batılılaşma hareketlerinin ve hukukî düzenlemelerin kendine has
siyasî, iktisadî, sosyal ve hukukî sebepleri vardır. Bu sebeplerin başında Osmanlı devlet
adamlarının batıdaki hukuk hareketlerinin ve kanunlaştırma faaliyetlerinin etkisi altında
kalmaları gelir. XIX. asra gelinceye kadar gittikçe zayıflayan Osmanlı devletinin tekrar eski
gücüne kavuşması için gerek Tanzimat öncesinde ve gerekse sonrasında bir dizi ıslahat
hareketlerine sahne olduğu bilinmektedir. Bu ıslahatlarda özellikle Tanzimat sonrasında daima
Batı dünyası örnek alınmıştır. Osmanlı devlet adamları her alanda batılılaşmayı devletin kurtuluşu için vazgeçilmez bir istihale ve kolayca ulaşılan bir reçete gibi görmüşlerdir. XIX. yüzyıl
ise Kara Avrupası için kendine has sebeplerle bir hukukî reformlar ve kanunlaştırmalar asrıdır.
Bu sebeple her alanda batılılaşmayı şiar edinen Osmanlı devlet adamları batıdaki
kanunlaştırmaların etkisinde kalmışlar ve sosyal yapıya uyup uymayacağını, hukukî ihtiyaçları
karşılayıp karşılayamayacağım çok fazla düşünmeksizin adlî yapıda ve kanunlaştırma alanında
Batı örneğinde reformlar yapmayı gerekli görmüşlerdir.
İkinci sebep Batı devletlerinin kendi hukukî yapılarını ve kanunlarını kabul etme
yolunda Osmanlı devletine devamlı telkin ve tazyikte bulunmalarıdır. Batılı devletlerin gerek
sanayi devrimi sonucu artan üretimleri için müsait pazarlar bulma ve bu pazar devletleri kendi
hukukî yapıları ve kanunlarıyla donatarak ticaretlerini garanti altına alma düşünceleri, gerek
kendi hukuklarını empoze ederek hukukî bir itibar arama gayretleri ve gerekse Osmanlı
Devleti’nde kendilerine yakın hissettikleri azınlıklara özellikle kamu hukuku alanında yeni hak
ve imtiyazlar sağlama ve böylece azınlıklar nezdinde prestijlerini artırma çabaları bu devletlerin
adlî teşkilât ve kanunlaştırma alanında Osmanlı devletine sürekli baskı yapmalarının
sebeplerini oluşturur. Nitekim Paris Kongresi’nde Âlî Paşa’dan mahkemelerin Batı modelinde
teşkilâtlanması talep edilmesi, keza Tanzimat ve özellikle Islahat fermanlarında gayri
müslimlerle ilgili düzenlemeler konusunda Batılı devletlerin baskıları bunlardan bir kaçıdır.
Mecelle’nin hazırlanması başlandığı sıralarda Fransızlar’ın Code Napoleon’un alınması için
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gayret göstermeleri ve bu tazyiklerden bunalan Âlî Paşa’nın bunları hafifletme düşüncesiyle
Fransız Medenî Kanunu’nun alınmasına meyletmesi, keza İngilizler’in Batı örneğinde hukukî
düzenlemeler yapılması yönündeki çabaları yine bu baskıların örneklerindendir.
Tanzimat dönemindeki hukuk reformlarının temelindeki üçüncü sebep bu reformlara
duyulan hukukî ihtiyaçtır. Sosyal ve iktisadî hayatta XIX. asırda görülmeye başlayan köklü
değişiklik ve gelişmeler bunlara paralel hukukî düzenlemeleri gerekli kılmıştır. Yargı
mercilerine intikal eden dava sayısının ve türlerinin artması, her türlü davaya tek dereceli bir
mahkeme olarak bakmakta olan klasik Osmanlı mahkemesinin yenilerle takviye edilmesini ve
bir temyiz mahkemesiyle adlî yapının zenginleştirilmesini ve asgari iki dereceli hale
getirilmesini gerekli kılmıştı. Bu bakımdan Tanzimat’tan sonra kurulan ticaret mahkemeleri,
nizamiye mahkemeleri bu ihtiyacın ürünüdür. Yeni birçok mahkemenin kurulmuş bulunması
ve o dönemdeki hukuk eğitiminin yetersiz olması bu mahkemelerdeki hâkimlerin ihtiyaçlarını
karşılamak üzere acilen belli başlı hukuk alanlarının kanunlaştırılmasını gerekli kılmıştı.
Özellikle nizamiye mahkemelerinin başlangıçta hukukçu olmayan birçok üyenin de katılımıyla
toplu hâkimli olarak kurulması bunların anlayabilecekleri kanun metinlerinin hazırlanmasını
vazgeçilmez bir zaruret haline getirmişti. İktisadî ve sosyal hayattaki gelişmelerin yeni hukukî
düzenlemelere ihtiyaç duyurması da buna eklenecek olursa Tanzimat döneminde hazırlanan
birçok kanunun bu ihtiyacın ürünü olarak ortaya çıktığını kabul etmek gerekecektir. Ancak bu
dönemde yapılan hukuk reformdan, daha çok Batı’yı memnun etmek düşüncesiyle veya bizzat
Batı’nın baskısıyla yapıldığından ihtiyaçlara göre ve bunları karşı koyacak bir biçimde
gerçekleşmemiştir. Gayri müslim azınlıklara verilen yeni haklar bunların Osmanlı Devletinden
ayrılmalarına yardımcı olmuş ve bunu hızlandırmıştır. Ticaret mahkemelerinin yabancı
tüccarların da iştirakiyle kuruluş biçimi adlî bağımsızlığı zedelediği gibi, kabul edilen ve Batılı
tacirlerinin alışık olduğu kanunlar, bunun yanı sıra Avrupa devletleriyle yapılan ticarî
anlaşmalar Osmanlı ticareti ve buna bağlı olarak maliyesinin daha kötüye gitmesi sonucunu
doğurmuştur. Osmanlı toplumunun kültürel yapısı dikkate alınmadan kurulan çok hâkimli
nizamiye mahkemeleri beklenen sonucu vermemiş, bunlara hukuk kültürü olan üye bulmak
mümkün olmayınca rastgele üyelerle bu vazife yürütülmeye çalışılmıştır. Bunun adil bir yargı
sağladığını söylemek zordur. Batı’dan Osmanlı hukukuna uyum gösterip göstermediği dikkate
alınmadan iktibas edilen kanunlar, hem hukukî bütünlüğü bozmuş ve hem de Batı hukukuna
bağımlılığı arttırarak daha sonra görülen top yekün kabule müsait bir zemin hazırlamıştır.

12.2. Yapılan Yeni Hukuki Düzenlemeler
Yukarıda sıralanan sebeplerin etkisiyle Tanzimat döneminde yapılan hukukî
düzenlemeler adlî teşkilât alanında ve kanunlaştırma alanında yapılanlar olmak üzere iki gruba
ayrılmaktadır.

12.2.1. Adlî Teşkilat Alanındaki Düzenlemeler
Tanzimat dönemine kadar Osmanlı Devleti’nde tek dereceli ve tek hâkimli şer’iyye
mahkeme sisteminin hâkim olduğunu daha önce görmüştük. Bu mahkemelere gayri müslim
azınlıkların ahvâl-i şahsiyyeleriyle ilgili davalara bakan cemaat mahkemeleri ve Osmanlı
Devleti’nde bulunan yabancıların hukuk ihtilâflarına bakmakta olan konsolosluk mahkemeleri
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de eklenirse 1839’a kadar Osmanlı Devleti’nde esas itibariyle üç tür yargı merciinin olduğu
görülmektedir. Tanzimat döneminde cemaat ve konsolosluk mahkemelerinin yargılama
fonksiyonlarına karışılmamış, şer’iyye mahkemelerinin görev yaptığı sahalarda ise bir dizi
düzenlemeler yapılarak yeni mahkemeler kurulması cihetine gidilmiştir. Bu alandaki ilk düzenlemeler 1840 yılında İstanbul’da Ticaret Nezâreti’ne bağlı olarak bir ticaret meclisinin
(mahkemesi) kurulmasıyla başladı. Yine aynı yıl sarraflar arasındaki ihtilâfları halletmek üzere
Maliye Nezâreti’nde “Meclis-i Muhasebe”, deniz ticaretinde çıkan ihtilâflar için de liman
reisinin başkanlığında bir meclis teşekkül ettirildi. O zamana kadar Osmanlı Devleti’nde bu tür
ihtilâflara diğer bütün hukukî problemler gibi tek hâkimli şer’iyye mahkemeleri bakmaktaydı.
1847 ve 1848’de hazırlanan iki nizâmnâme ile Ticaret Nezâreti’ne bağlı ticaret meclisi karma
ticaret mahkemesi haline getirildi. Bu mahkeme Ticaret Nazırı’nın başkanlığında yedisi
Osmanlı yedisi de yabancı devlet tebaası on dört üyeden oluşmaktaydı. Bu ilk tecrübeden sonra
1850 tarihli Ticaret Kanunnâmesi’ne 1860 yılında eklenen bir zeyil ile de bütün devlet sınırları
dâhilinde ticaret mahkemeleri kurulmaya başlandı. Daha sonra 1864 tarihli Vilâyet
Nizâmnâmesi ile kaza, sancak ve vilâyetlerde genel olarak nizamiye mahkemeleri adıyla anılan
hukuk ve ceza mahkemeleri kuruldu. Her kazada bir hâkimin başkanlığında Müslüman ve gayri
müslim üç üyeden oluşan dava meclisi (Meclis-i Da’vâ), sancaklarda bir hâkimin başkanlığında
üçü Müslüman üçü gayrı müslim altı üye ve bir de devlet tarafından tayin edilen memurdan
oluşan temyiz meclisi (Meclis-i Temyîz) oluşturuldu. Vilâyetlerde bir müfettiş-i hükkâm veya
daha sonra merkez naibinin başkanlığında üçü Müslüman üçü gayri müslim olmak üzere altı
üye ile devlet tarafından atanan bir memurdan oluşan temyiz Dîvânları (Dîvân-ı Temyîz)
bidayet ve istînâf mahkemeleri olarak görev yaptılar. Bu mahkemeler için 1872 yılında bir
nizâmnâme çıkarılarak çalışma esasları yeniden belirlendi. Nizamiye mahkemelerinin temyiz
mercii olarak da 1868 yılında Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye kuruldu ve başkanlığına Ahmed Cevdet
Paşa getirildi. Adlî yargının en üst mercii olarak Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye’nin kurulduğu yıl
idarî yargının en üst mercii olarak da Şûra-yı Devlet kuruldu ve başkanlığına Midhat Paşa
getirildi. 1879 yılında çıkarılan Mehâkim-i Nizâmiyye’nin Teşkilâtı Kanunu ile nizamiye
mahkemelerine yeni bir şekil verilerek mevcut yapının eksikleri giderildi. Bu cümleden olmak
üzere savcılık ilk defa bu kanunla kabul edildi. Şer’iyye mahkemeleri ise görev alanları
daralmış olarak çalışmalarına devam etti. Öte yandan 1862’de kurulan ve 1873’te kabul edilen
bir talimatla yeni bir şekil verilen Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye mahkemelerinin temyiz mercii
olarak görev yapmaya başladı
Bu yeni kuruluşlarla birlikte Osmanlı Devleti’nde mahkeme sayısı artmış oldu. Şer’iyye
mahkemeleri, nizamiye mahkemeleri, cemaat mahkemeleri ve konsolosluk mahkemeleri. Bu
durumun bir yargı karmaşasına yol açtığı inkâr edilemez. XX. asrın başlarında özellikle
bağımsız devlet anlayışıyla bağdaşmayan konsolosluk mahkemelerinin ve devletin adlî
kuruluşu içinde yer almayan cemaat mahkemelerinin faaliyetlerine son vermek için bir dizi
tedbirler alınmıştır. Önce 1914 yılında tek taraflı bir kararla kapitülasyonların kaldırıldığı ilan
edildi. Tabiatıyla kapitülasyonlarla birlikte bu antlaşmalarla kurulmuş olan konsolosluk
mahkemeleri de kalkmış oldu. Ancak bu tek taraflı ilga Batılı devletler tarafından tanınmadı ve
devletin sona ermesine kadar bu alanda belirsizlik devam etti. Osmanlı Devleti’nde cemaat
mahkemelerini kaldırma yolundaki adımlar ise bir sonraki kısımda etraflıca incelenecektir.
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12.2.2. Kanunlaştırma Alanında Yapılan Değişiklikler
Tanzimat dönemindeki en köklü hukuk hareketleri kanunlaştırma alanında
görülmektedir. Ceza hukukunun belli bir bölümünü düzenleyen 1840 ve 1851 tarihli Ceza
Kanunnâme-i Hümâyunları’nı bir tarafa bırakacak olursak kanunlaştırma alanındaki ilk örnek
de ticaret hukuku alanında görülmektedir. 1850 tarihli Kanunnâme-i Ticaret hükümlerinin çoğu
Fransız ticaret kanunundan alınan ilk yabancı menşeli kanun olmaktadır. Bu kanunnâmeden
sonra hükümlerinin önemli bir kısmı 1810 Fransız Ceza Kanunu’ndan alınmış olan 1858 tarihli
Ceza Kanunnâmesi ile yine aynı yıl Arazi Kanunnâmesi hazırlandı. Cevdet Paşa’nın
başkanlığında bir heyet tarafından hazırlanan Arazi Kanunnâmesi Tanzimat döneminde
hazırlanan ve hükümlerinin tamamı o zamana kadar esasen yürürlükte olan hukukî esasların
kanunlaştırılmasıyla oluşan millî bir kanundur. Kanunnâme Osmanlı topraklarının tamamını
değil, tarım topraklarının önemli bir kısmını oluşturan mirî arazi ve gayri sahih vakıf arazisinin
hukukî esaslarını düzenlemektedir. Bu kanunnâmeden bir müddet sonra büyük ölçüde Fransız
kanunundan istifade edilerek 1861 tarihli Usûl-i Muhâkeme-i Ticaret Nizamnamesi, 1863’de
de yine Fransız Ticaret Kanunu başta olmak üzere Avrupa kanunlarından istifade edilerek
Ticâret-i Bahriyye Kanunnâmesi hazırlandı.
Tanzimat döneminde hazırlanan en önemli kanun hiç şüphesiz Mecell-i Ahkâm-ı
Adliyye’dir. Cevdet Paşa’nın gayretleriyle millî bir medeni kanun hazırlanması fikri ağırlık
kazanmış ve onun başkanlığında kurulan Mecelle Cemiyeti millî bir kanun hazırlama
çalışmalarına başlamıştır. Mukaddime ve ilk kitabı 1869’da hazırlanan ve yürürlüğe giren
Mecelle tamamı on altı kitap ve 1851 madde olmak üzere hazırlanmış ve yürürlüğe girmiştir.
On altıncı kitabın 1876’da hazırlandığı ve yürürlüğe girdiği göz önüne alınırsa tamamı yaklaşık
sekiz senede hazırlanmış olmaktadır. Gerek teşebbüsün yarıda kalmayarak tamamlanmasında
ve gerekse hükümlerinin kaleme alınmasında Cevdet Paşa’nın çok önemli rolü olmuştur. O
zamana kadar yürürlükte olan İslâm hukukunun esas itibariyle eşya, borçlar ve yargılama
hukukuyla ilgili hükümlerini bir araya getiren Mecelle tam anlamıyla teknik ve millî bir
kanundur. Şekil olarak Batı kanunlarının etkisinde kalması dışında Avrupa hukukundan
yararlanma söz konusu olmamıştır. İslâm hukukunun klasik meseleci (kazuistik) sistemine
bağlı kalarak hazırlanan Mecelle İslâm hukukunun kanunlaştırılmasının ilk örneğidir. Gerek
Osmanlı Devleti’nde ve gerekse diğer İslâm devletlerinde yapılan kanunlaştırmalara öncülük
ve örneklik etmiştir. Bu bakımdan sadece Osmanlı hukuk tarihînde değil, İslâm hukuk tarihînde
de ayrı bir yere sahiptir.
Mecelle’den sonra Fransız Ceza Muhakemeleri Kanunu’ndan büyük ölçüde istifade
edilerek hazırlanan 1879 tarihli Usûl-i Muhâkemât-ı Cezâiyye Kanunu ve Mecelle
Cemiyeti’nin hazırladığı tasarıyla Fransız Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun
hükümlerinin birleştirilmesiyle meydana getirilen 1880 tarihli Usûl-ı Muhâkemât-ı Hukukiyye
Kanunu kabul edildi. Böylece Aile Kanununu bir tarafa bırakacak olursak Tanzimat’ın
başlangıcından XX. yüzyıla gelinceye kadar hukukun temel alanlarının çoğu kanunlaştırılmış
oldu.
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile medenî hukukun önemli sahalarını kanunlaştırmakla
bildikte aile hukuku kanunlaştırma dışında bırakılmıştı. Bu sahanın kanunlaştırılması ancak
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XX. yüzyılın başlarında mümkün olabilmiştir. Kararnamenin hazırlanmasında aile hukukunun
da kanunlaştırılarak Osmanlı medenî kanununun büyük ölçüde tamamlanması ve bu sahada
ihtiyaç duyulan yeni düzenlemelerin yapılması gibi hukukî faktör önemlidir. Bunun dışında
Balkan ve I. Dünya harplerinin ve kültür değişmelerinin meydana getirdiği yeni toplum
yapısının ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler yapılması gibi sosyal, kadınlık cereyanın gelişmesi
Batıcı, Türkçü ve İslamcı aydınların bu yeni anlayış ışığında yeni düzenlemeleri önermeleri
gibi kültürel faktörler de rol oynamıştır. Mahmud Esad Efendi’nin başkanlığında bir heyet
tarafından hazırlanan kanun 25 Ekim 1917 tarihinde muvakkat kanun olarak kabul edildi. İki
bölüm ve 157 maddeden ibaret olan kararname Müslümanların yanı sıra Yahudi ve
Hıristiyanlara has hükümler de ihtiva etmektedir. Cemaat mahkemelerinin yargı yetkisine son
verilerek bu alanda kazâî bir birlik sağlanmışsa da sosyal ve dinî yapıya uygun olmayacağı
düşüncesiyle hukukî hükümler birleştirilmemiş ve her dinin aile hukuku sahasındaki hükümleri
muhafaza edilmiştir. Kararnamenin getirmiş olduğu bir önemli yenilik de önceden olduğu gibi
sadece Hanefî mezhebi görüşlerinin değil, diğer mezhep görüşlerinin de dikkate alınmış
olmasıdır. Ancak Hukuk-ı Aile Kararnamesi sahasında birçok yeniliklerin öncülüğünü
yapmakla bildikte hem gayri müslim azınlıkların ve hem de muhafazakâr Müslümanların
tepkisini çekmiş ve bunun neticesinde 19 Haziran 1919’da yürürlükten kaldırılmıştır.
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Resim 34: Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I
Sonuç olarak Tanzimat sonrası Osmanlı hukuku bir taraftan yerli diğer taraftan Batı’dan
alınma birbiriyle uyumsuz birçok düzenlemelere ve kanunlaştırmalara konu olmuştur. Bu yeni
düzenleme biçimi Osmanlı hukukuna çağın ihtiyaçlarına cevap veren ve düzenli biçimde
işleyen bir yapı kazandıramadığı gibi, Osmanlı hukukunun orijinalliğini de bozmuş, tabir
yerinde ise kırk yamalı bohça haline getirmiştir. Bunda dönemin devlet adamlarının rahat bir
çakışma ortamı bulmamalarının, birçok yeniliği ihtiyaç olduğu için veya ihtiyaçlar
istikametinde değil, Batılı devletler istedi diye yapmalarının ve esas itibariyle de bu konuda
hazırlıksız olmalarının etkisi vardır.
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12.3. Osmanlı Sosyal Hayatında Gayr-ı Müslimlerin Hukuki Statüleri
Osmanlı hukukunda tâbi oldukları hükümler ve yargılandıkları mahkemeler bakımından
gayri müslimlerin ayrı bir durumu vardır. Bu hukukun bütünü hakkında sağlam bir kanaate
sahip olmak için gayri müslimlerin bu hukukî durumlarının bilinmesi gerekir.
İslâm hukukunda hukukun uygulanacağı şahıslar bakımından genel prensip mülkîliktir.
Başka bir ifadeyle dârülislâm denilen İslâm ülkesinde yaşayan herkese dinleri ne olursa olsun
İslâm hukuku uygulanır. Bu bakımdan İslâm devletinin hâkimiyeti altında yaşayan gayri
müslimler Müslümanlarla aynı hükümlere tâbidir.
Bir ülke İslâm devleti hâkimiyetine geçtiği zaman burada bulunan gayri müslimler ya
İslâm ülkesini terk edip diledikleri bir yere giderler veya İslâm devletiyle bir antlaşma yaparak
bu antlaşmadaki esaslar dâhilinde eski yurtlarında yaşamaya devam ederlerdi. İslâm devletiyle
gayri müslim tebaa arasında yapılan antlaşmaya zimmet antlaşması, buna taraf olan gayri
müslimlere de zimmî denir. Bu antlaşmayla zimmîler esas itibariyle İslâm hukukunun
hükümlerine uymayı ve askerlik yapmama karşılığında cizye denilen bir baş vergisini vermeyi
taahhüt etmektedirler. Buna karşılık İslâm devleti de zimmîlere can ve mal güvenliğini taahhüt
etmekte, kendi dinleri üzere yaşamalarına izin vermektedir.
Bakara (2/256) ve Yûnus (10/99) sûrelerinde yer alan emir ve Hz. Peygamberin bu
yöndeki uygulamaları gereği, gayri müslimlere tanınmış bulunan din ve vicdan hürriyeti sadece
iman ve ibadet hürriyeti şeklinde anlaşılmamıştır. Evlenme, boşanma, miras, vasiyet ve her
türlü hukukî muamelelerinde kendi hukuklarına tâbi olmaları da sahip bulundukları din ve
vicdan hürriyetinin bir gereği olarak kabul edilmiştir. Bu konudaki genel prensibi İslâm
hukukçuları “Onlara ve din olarak benimsediklerine dokunmamakla emr olunduk” cümlesinde
özetlemektedirler. Nitekim Hasan el-Basrî zimmîlerin İslâm hukuku bakımından geçersiz
sayılan nikâhlarına devletin müdahale edip etmeyeceğini soran Emevî Halifesi Ömer b.
Abdülazîz’e “Onlar kendi inançlarına göre yaşabilmek için bize cizye ödüyorlar” diyerek
müdahale edilmemesi gerektiğini bildirmiştir. İslâm hukukçularının bu anlayışları İslâm’daki
din kavramıyla yakından ilgilidir. İslâm’da din sadece iman ve ibadet esaslarından ibaret olan
bir kurum değil, hukuk da dâhil olmak üzere ferdî, ailevî ve sosyal hayatın bütün yönlerini
düzenleyen ve bunun için emir ve yasaklar getiren bütün bir sistemdir. Bu sebeple İslâm hukuk
tarihinde gayri müslimlere hukukî hayatlarını kendi dinî ve hukukî esaslarına, geleneklerine
göre düzenleme imkânı tanınmış, bir diğer ifadeyle hukukî ve kazâî muhtariyet verilmiştir. Bu
muhtariyetin sınırlarının da başlangıçta daha geniş tutulduğu, zaman içinde daraldığı
anlaşılmaktadır. Hz. Peygamberin bazı ceza davalarında Yahudilere kendi hukuklarını
uygulamasının örneklerine rastlanmaktadır. Mısır Valisi Muhammed b. Ebû Bekr İslâm
mahkemesine bir Müslümanla Hıristiyanın zina davası geldiğinde bunlara hangi kanunun tatbik
edileceğini sorduğunda Hz. Ali, Müslümana İslâm hukukunun, Hıristiyana da kendi
hukuklarının tatbik edileceği cevabını vermiştir. Daha sonra İslâm hukukçuları devletin
hâkimiyet hakkı ve kamu düzeniyle yakından ilgili olduğunu göz önüne alarak ceza hukuku
sahasında adlî ve hukukî muhtariyet fikrinden uzaklaşmışlar ve zimmîlerin daha çok medeni
hukuk denilebilecek sahada muhtar oldukları görüşüne varmışlardır. Zamanla bu alanın daha
da daralarak ahvâl-i şahsiyyeyle sınırlı hale getirileceği görülecektir. Şu kadar var ki zaman
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zaman cemaat mahkemelerinin belirli ceza davalarına baktıkları da görülmektedir. Ancak
zimmîler hukukî ve kazâî muhtariyete sahip oldukları alanlarda şer’iyye mahkemelerine
başvurmak isterlerse bu imkâna sahiptirler ve bu durumda da kendilerine İslâm hukuku
uygulanır. Gayri müslimlerin İslâm mahkemlerine başvurmalarına ilk dönemlerden itibaren çok
sık olarak rastlanmıştır.
İslâm hukukunda esas prensip mülkîlik olmakla birlikte gayri müslimlere hukukî ve
kazâî muhtariyetin verilmesinin temelinde onlara tanınan din ve vicdan hürriyetinin yattığı,
cemaat mahkemelerinin kararlarının uygulanmasının tarafların rızalarına bağlı olup mecburi bir
kaza niteliğine sahip bulunmamasından da bellidir. Taraflar gönül azalarıyla buna uymak
isterlerse İslâm devleti karışmamakta, istemezlerse bir müeyyide imkânı tanımamaktadır. Bu
yönüyle bu mahkemeler bir nevi hakem heyetleri gibidir. Tarafların bu mahkemeler hükmüne
razı olmadıkları durumlarda da kendilerine İslâm mahkemelerine başvurma imkânı verilmiştir.
İslâm hukuk tarihi boyunca hemen hemen istikrarlı bir şekilde devam eden bu
uygulamanın Osmanlı Devleti’nde de sürdüğü görülmektedir. Kuruluştan itibaren belli bir
oranda var olan zimmîlerin sayısı İstanbul’un fethinden sonra daha da artmış ve devletin sona
erişine kadar küçümsenemeyecek bir zimmî tebaa daima var olmuştur. İstanbul’un fethine
kadar olan dönemde zimmîlerin Osmanlı Devleti’ndeki hukukî statüleriyle ilgili bir belge
elimizde mevcut değildir. Bu dönemde İslâm devletlerinde daha önce görülen istikrarlı
uygulamanın devam ettiğini düşünmememiz için bir sebep yoktur. Fethi müteakip de gayri
müslim azınlıkların hukukî durumlarıyla özel olarak meşgul olunduğu bilinmektedir. İlk olarak
Fâtih Sultan Mehmed Rum-Ortodoks patrikliğine Gennadius’u getirmiş ve muhtemelen
cemaati adına kendisiyle bir zimmet antlaşması yapmıştır. Ne var ki Rum Ortodoks cemaatiyle
yapılması lâzım gelen ve daha sonra gayri müslim cemaatlerle yapıldığına şahit olduğumuz
antlaşmaların ilk örneği olan bu antlaşmanın metni günümüze ulaşmamıştır. Bunun yerine
özellikle gayri müslimlere tanınan din ve vicdan hürriyeti konusunda benzer hükümler ihtiva
eden Galata zimmîleriyle yapılan antlaşma günümüze kadar gelmiştir. Bu antlaşmada Galata
zimmîlerine kiliselerine el konulmayacağı, mescid haline getirilmeyeceği, ibadetlerine
karışılmayacağı ve hiçbir zimmînin Müslüman yapılmayacağı belirtilmektedir. Aynı döneme
ait bulunan metropolit beratında da ruhanî reislerin bundan önce nasıl metropolitlik
yapıyorlarsa öylece devam etmelerine izin verilmektedir. Bu iki belgede hukukî ve kazâî
muhtariyete dair açık bir hüküm yer almamaktadır. Bunun tasrih edilmemesi muhtemelen daha
önce de belirtildiği üzere din ve vicdan hürriyeti denince bununla her iki alandaki muhtariyetin
de içinde yer aldığı bir hürriyetin kastedilmiş olması yüzündendir. Osmanlı Devleti’ndeki
uygulama arada bir kesiklik olmaksızın bu iki alanda zimmîlere muhtariyet tanınması şeklinde
gerçekleşmiş bulunmalıdır. Esasen gerek Galatalılar’la yapılan antlaşmada ve gerekse Fâtih
dönemine ait metropolit beratında âyin ve erkânlarının ve metropolitliğin eskiden ne veçhile
yapılmakta ise o şekilde devam etmesine izin verildiği belirtilmektedir. Bu hüküm belli ölçüde
Bizans dönemindeki uygulamaya atıf yapmaktadır. Bizans İmparatorluğu’nda ise 303 yılından
itibaren Hıristiyanların hukuk davalarında kendi dinî mahkemelerine başvurma haklarının
bulunduğu bilinmektedir. Daha sonraları aynı hukukî ve kazâî imtiyaz Yahudilere de
tanınmıştır. Bu durumda gayri müslimlerin Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra da
bu imtiyazlarını devam ettirdikleri düşünülebilir. Nitekim Fâtih’in çağdaşı tarihçi Kritovoulos
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onun Rum patriğine verdiği yetkilerin Bizans’takinden daha az olmadığını eserinde
zikretmektedir.
Bir zimmî ile bir Müslümanın hukukî ihtilâfında yetkili kaza mercii ise tartışmasız
olarak şer’iyye mahkemesidir ve genel kaideye uygun olarak bu ihtilâfa İslâm hukuku
hükümleri uygulanır
Osmanlı Devleti’nde bulunan gayri müslimlere tanınan muhtariyet bu gruplardan belli
bir nüfus yoğunluğu olan din ve mezhep mensuplarının tarihî bir süreç içinde belirli ölçüde
otonom gruplar haline dönüşmesi sonucu doğurmuştur. Millet ismi verilen bu grupların
Osmanlı Devleti tarafından tam olarak ne zaman tanınıp teşkilâtlandırıldığı hakkında kesin bir
bilgi yoktur. Muhtemelen ilk önce Osmanlı Devleti’nde bulunan bütün Ortodokslar Rum milleti
olarak teşkilatlandırılmıştır. Böylece Yunan, Sırp, Bulgar, Romen hatta Arap Ortodoks
Hıristiyanlar Rum milletini oluşturmuşlardır. Fener Patrikhanesi bunların dinî merkezi
olmuştur. Burada millet kelimesinin bugünkü sosyolojik anlamından çok farklı bir manada
kullanıldığı açıkça görülmektedir.
Yahudilerin fetihten sonra Osmanlı Devleti’nin bütünündeki Mûseviler’i içine alacak
şekilde millet olarak teşkilâtlandıkları genellikle söylenmekte ise de, İstanbul’da bulunan
hahambaşılığın bütün imparatorluktaki Yahudileri idaresi altında topladığı hususunda bugün
ciddi şüpheler vardır. Fâtih devrindeki ilk Hahambaşı Kapsali döneminde hahambaşılığın
oldukça geniş bir otoritesinden bahsedilebilirse de, ondan sonra bu otoritenin gittikçe
zayıflayarak uzun seneler sadece İstanbul ve havalisine münhasır kaldığı anlaşılmaktadır.
Yahudilerin millet sistemi halinde teşkilâtlanmaları çok sonraki dönemlerin ürünüdür.
Benzer gelişmelerin Ermeni milleti için de geçerli olduğu söylenebilir. Fâtih’in tayin
etmiş olduğu Ermeni patriğinin bütün Ermeni cemaati ve kiliseleri üzerinde otorite kurduğu
tartışmalıdır. Bursa piskoposu Yovakim’in patrik tayin edilerek bütün Ermeniler üzerinde
ruhanî ve kazâî bir lider haline getirildiğini ve Ermeni milletinin resmen 1461’de kurulduğunu
söyleyenler bulunduğu gibi, bu tayinin tamamen düzmece olduğunu ve İstanbul’daki patriğin
Anadolu ve Rumeli’deki Ermeni cemaat ve kiliseleri üzerinde bir otoritesinin bulunmadığını
iddia edenler de vardır. Ancak en az XVII. asırdan itibaren İstanbul’daki patriğin Anadolu ve
Rumeli’ndeki bu bağımsız cemaatler üzerinde otorite kurmaya başladığını Kevork Bardakjian
da kabul etmektedir. O halde hiç değilse bu asırdan itibaren Ermeni patrikliğinin bütün Ermeni
cemaatini bünyesinde topladığını söylemek mümkündür.
Bu tür düzenleme milletbaşı denilen dinî reislerin hem dinî ve hem de hukukî temsilci
ve reis sıfatıyla kendi milletlerini idare etme ve Osmanlı Devleti’ne karşı onlar adına sorumlu
ve temsilci olma sonucunu doğurmuştur. Adı geçen gayri müslim cemaatler bu suretle kendi
içlerinde belli bir otonomiye sahip olmuşlardır. Öte yandan bu üç milletin dışında millet olarak
tanınmayan veya çok sonraları tanınan Katolik, Protestan vs. Hıristiyan cemaatler de var
olmuştur. Meselâ Katolik Ermeni cemaati ancak 1830’da millet olarak tanınmıştır. Ayrı bir
millet statüsü tanınmayanların önemli bir kısmı da Ermeni milleti içinde mütalaa edilmişlerdir
ve Ermeni Patrikliğinin bunlar üzerinde hukukî ve kazâî yetkileri olmuştur. Burada Osmanlı
hukuku bakımından önemli olan ister millet olarak teşkilâtlanmış bulunsunlar isterse bağımsız
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kilise ve cemaatler halinde var olsunlar gayri müslimlerin her iki halde de hukukî ve kazâî
muhtariyetten istifade etmiş olmalarıdır.
Osmanlı devletinde zimmîlere tanınan hukukî ve kazâî muhtariyet uzun asırlar
devletlerarası bir antlaşmanın değil, bir iç hukuk düzenlemesinin sonucu olarak ortaya
çıkmıştır. İlk defa 1774’te imzalanan Küçük Kaynarca Antlaşması’yla Osmanlı Devleti
Ruslar’a kendi tebaası olan Ortodokslar’ın din ve vicdan hürriyetlerini ve kiliselerini korumayı
taahhüt etmiş, böylece gayri müslimlerin sahip oldukları haklar milletlerarası bir- mahiyet
almaya başlamıştır. Tanzimat döneminde ise gayri müslimlere verilen bu hak ve imtiyazlar
gittikçe artan bir tarzda milletlerarası münasebetlerin konusu olmuş ve özellikle 1856 tarihli
Islahat Fermanı’nda bu hukukî ve kazâî imtiyazlar Osmanlı Devleti’nin milletlerarası camiaya
bir taahhüdü olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim aynı yıl yapılan Paris Antlaşması’nda fermanla
getirilen düzenleme takdir edilmiş, dolaylı da olsa bu taahhütlere milletlerarası bir mahiyet
verilmek istenmiştir. Nihayet 1878 tarihli Berlin Antlaşmasıyla zimmîlere tanınan bu haklar
daha da artırılarak çok taraflı milletlerarası bir mukavelenin konusu olmuştur. Ancak bu durum
Osmanlı Devleti için devamlı bir problem olmuş ve Batı devletleri her fırsatta gayri müslimler
lehinde yeni haklar veya teminatlar almak için Osmanlı Devleti’ne baskı yapmışlardır.
Netice itibariyle yukarıda ifade edildiği üzere, zimmîlere tanınan hukukî ve kazâî
muhtariyetin sınırları ilk dönemlerde daha geniş iken belirli bir tarihi süreç içinde daraltılmış
ve esasen nikâh, talâk, vasiyet, miras, vakıf gibi ahvâl-i şahsiyye ile sınırlı hale getirilmiştir.
Ancak yine de ruhanî reislerin mensubu bulunduğu cemaatin huzurunu bozmak, dinî kaideleri
ihlal etmek gibi belirli suçları işleyenleri aforoz etmek, cenazesini kiliseye kabul etmemek gibi
daha çok dinî-ruhanî, zaman zaman da maddî cezaları verme yetkisinin olduğu görülmektedir.
Cemaat reislerini sınırlı kaza yetkisi bunların tayinleri münasebetiyle verilen beratlarda da
açıkça görülmektedir. Öyle anlaşılıyor ki ahvâl-i şahsiyye dışındaki alanlar sonraları din ve
vicdan hürriyetiyle ilgili görülmemiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde 1917 tarihli
Hukuk-ı Aile Kararnâmesi’yle cemaat mahkemelerinin bu alandaki kazâî yetkilerine de son
verilerek şer’iyye mahkemeleri ahvâl-i şahsiyye alanında tek yetkili kaza mercii kılınmıştır.
Ancak zimmîlerin hukukî muhtariyetlerine dokunulmamış ve onlara ait ahkâm ayrıca
kanunlaştırılarak kararname bünyesine derc edilmiştir. Ne var ki Hukuk-ı Aile Kararnamesi
Osmanlı Devleti’nde ancak bir buçuk sene yürürlükte kalabilmiş, 19 Haziran 1919 tarihinde
yürürlükten kaldırılmasıyla cemaat mahkemelerinin kazâî yetkileri kendilerine geri verilmiştir.
Böylece Osmanlı Devleti’nin sona ermesine kadar zimmîlerin ahvâl-i şahsiyye alanındaki
hukukî ve kazâî muhtariyetleri devam etmiştir.
Gayr-ı müslimlerin gerek mecburî ve gerekse ihtiyarî yargı mercii olarak Osmanlı
mahkemelerine başvurmaları halinde kendilerine tatbik edilecek İslâm hukukunun onlar
bakımından zaman zaman Müslümanlardan farklı bazı hükümler taşıdığı görülmektedir.
Nitekim içki içen zımmiye kendi dinleri izin verdiği için kamu düzenini ihlâl etmedikleri sürece
ceza verilmemekte, zina yapan gayri müslime de evli bile olsa Müslüman olmaması sebebi ile
muhsan sayılmadığı için recm cezası uygulanmamaktadır. Keza şarap ve domuz da
Müslümanların aksine gayri müslimler için hukukî değer taşıyan bir mal sayılmakta bu sebeple
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de hukukî işlemlere konu olmakta ve haksız fiillere karşı korunmaktadır. Farklılıklar bunlardan
ibaret değildir; hukukun hemen her dalında benzer örnekler bulunabilir.
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Uygulamalar
Uygulama: Gülnihal Bozkurt, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı
Altında Gayrimüslim Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (TTK. Yay., Ankara 1996) adlı
eseri okuyunuz.
Kazanım:
1)
Gayri müslimlerin Tanzimat’tan I. Dünya Savaşı’na kadar uzanan süreçte
hukukî durumlarında yaşanan siyasî süreç hakkında geniş çaplı bilgi sahibi olunur.
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Uygulama Soruları
1)
Türkiye Diyanet Vakfı’nca çevirisi bir proje kapsamında devam eden İstanbul
Şer’iyye Sicilleri’nden yayınlanmış olanlarına internet üzerinden ulaşarak Osmanlı dönemi
orijinal mahkeme kayıtları içinde Şer’iyye mahkemelerinde gayri müslimlere ait davaların
tespiti ve bu davaların daha çok hangi konularda olduğuna yönelik bir araştırma yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
1839’da Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu’nun okunmasıyla başlayan dönemde Osmanlı
hukuku gerek kurulan hukukî müesseseler ve gerekse hazırlanan kanunlarla önceki dönemden
kesin çizgilerle ayrılmıştır. Bu dönemde hukukta batılılaşma hareketlerinin ve hukukî
düzenlemelerin kendine has siyasî, iktisadî, sosyal ve hukukî sebepleri vardır. Bu sebeplerin
başında Osmanlı devlet adamlarının batıdaki hukuk hareketlerinin ve kanunlaştırma
faaliyetlerinin etkisi altında kalmaları gelir. İkinci sebep Batı devletlerinin kendi hukukî
yapılarını ve kanunlarını kabul etme yolunda Osmanlı devletine devamlı telkin ve tazyikte
bulunmalarıdır. Batılı devletlerin gerek sanayi devrimi sonucu artan üretimleri için müsait
pazarlar bulma ve bu pazar devletleri kendi hukukî yapıları ve kanunlarıyla donatarak
ticaretlerini garanti altına alma düşünceleri, gerek kendi hukuklarını empoze ederek hukukî bir
itibar arama gayretleri ve gerekse Osmanlı Devleti’nde kendilerine yakın hissettikleri
azınlıklara özellikle kamu hukuku alanında yeni hak ve imtiyazlar sağlama ve böylece azınlıklar
nezdinde prestijlerini artırma çabaları bu devletlerin adlî teşkilât ve kanunlaştırma alanında
Osmanlı devletine sürekli baskı yapmalarının sebeplerini oluşturur.
Tanzimat döneminde yapılan hukukî düzenlemeler adlî teşkilât alanında ve
kanunlaştırma alanında yapılanlar olmak üzere dersimizde detaylarıyla iki gruba ayırarak
inceledik. Tanzimat döneminde hazırlanan en önemli kanun hiç şüphesiz Mecell-i Ahkâm-ı
Adliyye’dir. İslâm hukukunun klasik meseleci (kazuistik) sistemine bağlı kalarak hazırlanan
Mecelle İslâm hukukunun kanunlaştırılmasının ilk örneğidir. Gerek Osmanlı Devleti’nde ve
gerekse diğer İslâm devletlerinde yapılan kanunlaştırmalara öncülük ve örneklik etmiştir. Bu
bakımdan sadece Osmanlı hukuk tarihînde değil, İslâm hukuk tarihînde de ayrı bir yere sahiptir.
Osmanlı Devletine asırlar boyunca gayrı müslimlere nikâh, talâk, vasiyet, miras, vakıf
gibi ahvâl-i şahsiyyeye ait hususlarda kendi cemaat mahkemelerinde yargılanmalarına müsaade
edilmiştir. Bununla beraber ruhanî reislerine mensubu bulunduğu cemaatin huzurunu bozmak,
dinî kaideleri ihlal etmek gibi belirli suçları işleyenleri aforoz etmek, cenazesini kiliseye kabul
etmemek gibi daha çok dinî-ruhanî, zaman zaman da maddî cezaları verme yetkisi de
tanınmıştır. 1917 tarihli Hukuk-ı Aile Kararnâmesi’yle cemaat mahkemelerinin bu alandaki
kazâî yetkilerine son verilerek şer’iyye mahkemeleri ahvâl-i şahsiyye alanında tek yetkili kaza
mercii kılınmışsa da 19 Haziran 1919 tarihinde yürürlükten kaldırılmasıyla cemaat
mahkemelerinin kazâî yetkileri kendilerine geri verilmiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nin sona
ermesine kadar zimmîlerin ahvâl-i şahsiyye alanındaki hukukî ve kazâî muhtariyetleri devam
etmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Osmanlı hukukunda hangi olay sonrasında gerek kurulan hukukî müesseseler ve
gerekse hazırlanan kanunlarla yeni bir dönemin başladığı görülmektedir?
a)

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması

b)

Islahat Fermanı’nın ilanı

c)

Gülhane Hatt-ı Hümâyûnu’nun okunması

d)

Nezaretlerin kurulması

e)

Kanun-ı Esâsî’nin ilanı

2)
başlamıştır?

Tanzimat’tan sonra Mahkemeler konusunda ilk düzenlemeler ne zaman

a)

1839 Tanzimat Fermanı’nın ilanı.

b)

1868 yılında Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye kurulması

c)
1873’te kabul edilen bir talimatla Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye mahkemelerinin
temyiz mercii olarak görev yapmaya başlaması
d)
kurulması.
e)

1840 yılında İstanbul’da Ticaret Nezâreti’ne bağlı olarak bir ticaret meclisinin
1858 tarihli Ceza Kanunnâmesi’nin hazırlanması.

Tanzimat döneminde hazırlanan en önemli kanun, 1869’da hazırlanan ve uygulamaya
başlanan ……….. dir.
3)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Usûl-i Muhâkeme-i Ticaret Nizamnamesi

b)

Ceza Kanunnâmesi

c)

Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye

d)

Arazi Kanunnâmesi

e)

Ticaret Kanunnâmesi

1868 yılında idarî yargının en üst mercii olarak ………... kuruldu ve başkanlığına
Midhat Paşa getirildi.
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4)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Meclis-i Muhasebe

b)

Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye

c)

Dîvân-ı Temyîz

d)

Şûra-yı Devlet

e)

Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye

1879 yılında çıkarılan ……………………….. ile nizamiye mahkemelerine yeni bir
şekil verilerek mevcut yapının eksikleri giderildi.
5)

Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ticaret Kanunnâmesi

b)

Vilâyet Nizâmnâmesi

c)

Ceza Kanunnâmesi

d)

Usûl-i Muhâkeme-i Ticaret Nizamnamesi

e)

Mehâkim-i Nizâmiyye’nin Teşkilâtı Kanunu

6)
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat döneminde hazırlanan ve hükümlerinin tamamı o zamana kadar esasen yürürlükte olan hukukî esasların kanunlaştırılmasıyla oluşan millî
bir kanundur?
a)

Usûl-i Muhâkeme-i Ticaret Nizamnamesi

b)

Ceza Kanunnâmesi

c)

Arazi Kanunnâmesi

d)

Ticaret Kanunnâmesi

e)

Mehâkim-i Nizâmiyye’nin Teşkilâtı Kanunu
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7)
Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye ile medenî hukukun önemli sahalarının
kanunlaştırılmasıyla birlikte hangi konu kanunlaştırma dışında bırakılmıştı?
a)

Borçlar hukuku

b)

Aile hukuku

c)

Eşya hukuku

d)

Ceza hukuku

e)

Ticaret hukuku

8)
Osmanlı Devleti’nde zimmîlere tanınan hukukî ve kazâî muhtariyet uzun asırlar
bir iç hukuk düzenlemesinin sonucu olarak devam etmiştir. Gayri Müslimlere tanınan bu haklar
ne zaman çok taraflı milletlerarası bir mukavelenin konusu olmuştur?
a)

Ziştovi Antlaşması

b)

Küçük Kaynarca Antlaşması

c)

Vasvar Antlaşması

d)

Berlin Antlaşması

e)

Lozan Antlaşması

9)

Hukuk-ı Aile Kararnamesi ne zaman yürürlükten kaldırılmıştır?

a)

25 Mayıs 1909

b)

26 Haziran 1917

c)

19 Haziran 1919

d)

22 Mart 1922

e)

23 Nisan 1923

Aşağıdaki Soruları Cevaplayınız
10)
veriniz.

Osmanlı Devletinde cemaat mahkemelerinin işleyiş biçimi hakkında bilgi

Cevaplar
1)c, 2)d, 3)c, 4)d, 5)e, 6)c, 7)b, 8)d, 9)c
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13. OSMANLI DEVLETİNDE HABERLEŞME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.

Klasik Dönemde Osmanlı Devletinde Haberleşme

13.1.1. Padişahlık Makamının Hususî Habercileri: Gedikli Dîvân Çavuşları ve
Peykler
13.1.2. Devletin Resmî Haberleşme Sistemi: Menzil-Ulak Teşkilatı
13.2.

Osmanlı Devletinde Haberleşmenin Değişim ve Gelişimi

13.2.1. Posta Teşkilâtı
13.2.1.1. Osmanlı Postaları
13.2.1.2. Yabancı Postaları
13.2.2.

Osmanlı Devletinde Telgraf Kullanımı

13.2.3.

Telefonun Osmanlı Sosyal Hayatına Girişi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Klasik dönemde Osmanlı Devletinde haberleşme hangi şekillerde
gerçekleşiyordu?
2)

Modern manada posta teşkilatı Osmanlı Devletinde ne zaman kurulmuştur?

3)

Telsiz ve Telefon kullanımı Osmanlı haberleşme sistemine ne zaman dâhil

olmuştur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Klasik Dönemde Osmanlı
Devletinde Haberleşme

Klasik dönem Osmanlı
resmî haberleşme sisteminde
kulanılan sarayın resmî
haberleşme görevlileri ve
devletin resmî ulak-menzil
teşkilatı hakkında bilgi
edilnilmesi.

Kronolojik Düşünme

Osmanlı Devletinde
Haberleşmenin Değişim ve
Gelişimi
Posta Teşkilâtı

Osmanlı Devletinde Telgraf
Kullanımı
Telefonun Osmanlı Sosyal
Hayatına Girişi

Sebep-Sonuç İlişkisi Kurma
Tarihsel Analiz Yorum

Osmanlı Devletinde XIX.
yüzyılda haberleşmede
yenileşme ve gelişimin
başlangıcı olan Posta
Nezaretinin kuruluşu, yerli
posta teşkilatının gelişimi ve
yabancı postalar üzerine
bilgi sahibi olmak.

Kronolojik Düşünme

Kırım Harbi’nden itibaren
Osmanlı haberleşme
sistemine dahil olan
telgrafla, II. Meşrutiyet’ten
hemen sonra halk arasında
da yayılmaya başlayan
telefonun kuruluş ve
yaygınlaşma dönemlerini
kavramak.

Görüş Geliştirme

Sebep-Sonuç İlişkisi Kurma
Tarihsel Analiz Yorum

Tarihsel Sorgulamaya
Dayalı Analiz
Kronolojik Düşünme
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Anahtar Kavramlar


Menzil



Ulak



Peyk



Gedikli çavuş



Posta nezareti



Telgraf



Telefon



Tatarân ocağı



Şehir postası



Pul



Sahil postaları
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Giriş
Osmanlı Devletinde haberleşme kuruluştan XIX. asra kadar geçen süre içinde devletin
resmî haberleşmesi için kurulmuş teşkilatlar tarafından yürütülmüştür. Bunları iki kısımda ele
almak mümkündür.
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13.1. Klasik Dönemde Osmanlı Devletinde Haberleşme
Osmanlı Devletinde haberleşme kuruluştan XIX. asra kadar geçen süre içinde devletin
resmî haberleşmesi için kurulmuş teşkilatlar tarafından yürütülmüştür. Bunları iki kısımda ele
almak mümkündür.

13.1.1. Padişahlık Makamının Hususî Habercileri: Gedikli Dîvân
Çavuşları ve Peykler
Dîvân-ı Hümâyûn mübaşiri ve icrâ kuvvetine hizmet etmekle yükümlü atlı bir sınıf olan
divân-ı hümayun çavuşlarının gediklilerinin zaman zaman Osmanlı Sarayında haberleşmede
kullanıldıkları bilinmektedir. Buna göre gedikli çavuşlar bilinen görevleri dışında kimi zaman
bir padişah fermanını vali, sancak beyi veya fermanın içinde hüküm verilen diğer yetkililere
ulaştırmak üzere sevk edilmişlerdir. XVI-XVII. asırlarda bazen yabancı devletlere memuriyetle
gönderilmişlerdir. Bu vazifeleri sırasında padişah nâmelerini ilgili devletin hükümdarlarına
ilettikleri ve onların mektuplarını İstanbul’a getirdikleri vakidir. Osmanlı taşrasından elde
edilen gelirlerin merkeze yani İstanbul’a gelmeden Hazine-i Amire giderlerine yerinde sarf
edilmesine dair tertip edilen padişah ödeme emirleri olan sebeb- tahrir hükümleri de ekseriyetle
ilgili vilayetlere çavuşlar tarafından ulaştırılmıştır.
Peykler ise Osmanlılarda da haber götüren yaya postacı bir sınıf olup en önemli
özellikleri çok hızlı koşmaları olduğu bilinmektedir. Fâtih Sultan Mehmed’in Teşkilât
Kanunnâmesi’nde peyk adı verilen bir görevli sınıfından söz edilmesi en azından XV. yüzyıl
başlarında bu teşkilâtın ortaya çıktığına işaret eder.
Peykler genellikle padişahın hemen yanında bulunur, resmî haber ulaştırma ve istihbarat
gibi görevleri icra ederlerdi. Özellikle padişahın emirlerini gerekli yerlere süratle bildirme
başlıca vazifeleriydi.
Postacı ve tören bölüğü olarak temelde iki görev icra eden peykler ince ve çevik yapılı
olurlar, iyi koşabilmek için sürekli idman yaparlardı. Az yedikleri, vücutça zayıf ve çevik
oldukları ve bu hizmete küçük yaştan itibaren alıştırıldıkları bilinmektedir. Peykler çavuşların
atla gidemediği yerlere giderler ve saatlerce koşabilirlerdi. Meselâ Edirne’ye iki günde gittikleri
bilinmektedir. Devrin tarih kaynakları padişah emirlerini gayet süratli bir şekilde ve hiç
durmaksızın gönderildikleri yere tebliğ eden peyklerin yolda giderken “savulun savulun” diye
seslenerek koştuklarını aktarırlar. Yine aynı kaynaklar bunların koşarken nefeslerinin
kesilmemesi için ağızlarına içleri boş ve delikli birer küçük yuvarlak soktuklarını rivayet
ederler: kemer ve diz bağlarına da sedası hoş küçük çıngıraklar taktıklarını yazarlar. 1570’li
yıllarda İstanbul’da bulunan Alman elçilik görevlisi Stephan Gerlach sabah erken saatte yola
çıkan iki peykten birinin Silivri’ye, diğerinin daha öteye giderek akşamleyin geri döndüklerini
belirtir. Hatta döndüklerinde dinlenmelerine izin verilmeyerek gece yarısına kadar
yürütüldüklerini, onlara refakat eden atlıların koşu sırasında yüzlerine su serptiklerini yazar.
Peyklerin haberleşme alanında bir diğer görevleri ise hac mevsiminde hacıların
dönüşünü ve ulaştıkları mevkileri haber vermeleridir. Buna “müjdecilik” adı verilirdi. Peykler
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bölüğünün en kıdemlisi her sene müjdeci başı tayin edilir ve beraberindeki müjdeci adı verilen
peyklerle Suriye’ye giderlerdi. Müjdeciler Şam’da kalıp hacı kafilelerinin geri dönüşünü
beklerler, müjdeci başı ise hacı kafileleriyle beraber hacı olurdu. Burada görevi surre-i
hümâyûnun ve hacı kafilelerinin sağ-salim Mekke’ye gidişinin haberini ve bu konudaki Mekke
valisiyle Şam valisi mektuplarını ve Şam kadısının ilamını sadrazama ve o vasıta ile padişaha
bildirmekti.
Fâtih’in Teşkilât Kanunnâmesi’nde sefer zamanında solakbaşı ile birlikte peykbaşının
padişahın yakınında bulunması gerektiği kaydedilmiştir. Bundan peykbaşının padişah alayında
solaklarla beraber sultanı koruma görevini de üstlendiği anlaşılmaktadır. Padişahın yakınında
olduklarından bu mevkiye yakışır tarzda gösterişli ve süslü kıyafetler giyerlerdi. XV ve XVI.
yüzyıllara ait minyatürlerde padişah yanındaki peyklerin tasviri dikkat çekicidir ve bir tören
kıtası şeklinde alayda yer aldıkları görülür. Peyklerin her iki görevi de onların özel elbiseleri
olmasını gerektirmektedir. Başlarına XVI. yüzyıl öncesinde keçe vb. sert dokumadan ucu
yuvarlak sikkeler veya aynı biçimde madenî başlıklar giyerlerdi. XVI. yüzyıl ve sonrasındaki
tasvirlerde ise altın, gümüş, tombak vb. bir madenden yapılmış ucu tas gibi sikkeler giydikleri
görülmektedir. Başlığın alın ortası hizasına gelen kısmında sorguçluk veya tüylük adı verilen
bir kısım vardı ki buraya balıkçıl tüyü gibi güzel kuş tüyleri takılırdı. Elbiseleri iç gömleğin
üstüne giyilmiş diz hizasında kısa kaftan olup üstüne kemer veya kuşak bağlanırdı. Kaftanın iki
ucu bu kemerin içine sokulurdu. Peyklerin elbiseleri daima böyle kullanıldığından kaftan
uçlarının üçgen kesildiği zannedilmiştir. Aslında bu rahat hareket edebilmeyi sağlayan bir
yöntem olup saray dışına çıkan çavuşlar da böyle yaparlardı. Peyklerin çakşırları diz altına
tutturularak biterdi. Ayaklarına giydikleri çok hafif deri papuçlar çoraplarına dikilir veya bir
şekilde birleştirilip yekpare olması temin edilirdi. Çorapları çakşırın bittiği diz altına kadar
gelir, bu kısma genellikle çok minik bir çıngırak asılırdı; kemer üstünde de çıngırak kullanabilirlerdi. Bu çıngıraklar, gizli bir görevleri olmadığı zaman gelişlerini halka duyurmayı ve
hızlarına engel olunmamasını sağlardı. Bir ellerinde veya kuşaklarında mendil içinde şeker
taşırlar, koşarken güç kazanıp susuzluklarını gidermek için bunu kullanırlardı. Silâh olarak ise
yanlarında hafif bir hançerle ağır olmayan bir teber bulunurdu.
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Resim 35: Padişahın maiyetinde olup önceleri yaya olarak padişahın habercileri olan peykler.
Fenerci Mehmet Albümü.
Peykler yeniçeri askeri gibi üç ayda bir maaş (ulufe) alırlardı. Başlarında bulunan en
yüksek rütbeli görevliye peykbaşı veya ser-peykân-ı hâssa denirdi. Ondan sonraki rütbeler
başmüjdeci, peykler kethüdası ve ikinci müjdeci idi. Peykân-ı hâssa adı verilen sınıfın koğuşları
Sultanahmet civarında idi. Bugün hala koğuşların bulundukları sokak peykhane adıyla
anılmaktadır. Peyk teşkilâtı 3 Mayıs 1829’da tamamen kaldırılmıştır.

13.1.2. Devletin Resmî Haberleşme Sistemi: Menzil-Ulak Teşkilatı
Yukarıda belirtilen teşkilat dışında Osmanlı ülkesinde XIX. yy.a kadar haberleşme
ulak-menzilhane esasına dayanmakta; bu da resmî haberleşmeler için kullanılmaktaydı.
Zaman zaman menziller özel haberleşmeler için kullanılmış olsa da aslında bu yasaktı. Sivil
haberleşme Osmanlı Devletinde genellikle kervanlar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. XVIII.
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yüzyıldan itibaren ise ileriki kısımda görüleceği üzere yabancı postalar yoluyla özel
haberleşmeler yapılabilmiştir.
Devletin kuruluşundan itibaren haberleşme ilkönce ulaklarla ve ulak hükmü yoluyla
sağlanıyordu. Ulaklar ihtiyaçları halinde hayvanlara el koyabilir, geçtikleri yerlerde
hayvanlarının ve kendilerinin iaşesi temin edilirdi. Hareket serbestliği olan ulakların ellerindeki
ulak hükmünü kullanarak halka eziyet etmeleri üzerine Kanunî Sultan Süleyman döneminde
1539’da Vezîriâzam Lutfi Paşa menzil sistemini yeni baştan teşkilâtlandırdı. Belirli noktalarda
menzil adıyla konaklama istasyonları kurulup çevre ahalisi de menzilci tayin edilerek yeni bir
haberleşme sistemi oluşturuldu. Lutfi Paşa ulak hükmü sistemini kaldırıp yerine in’âm hükmü
adıyla bir berat verilmesi usulünü getirdi. İn’âm hükmünde ulağın ismi veya bağlı bulunduğu
daire, ne sebeple yola çıktığı, kimin emriyle seyahat ettiği, yolculuğun gidiş mi dönüş mü
olduğu, ilk hareket ettiği menzil ile varacağı menzilin adı ve sürücülerin isimleri yer alacaktı.
Ülkenin her tarafına ulaşan yolların merkezi İstanbul olup Anadolu ve Rumeli
yönlerinde üç ana kola ayrılırdı. Bu ana kollar da birbirine tâli yollarla bağlanırdı. Menziller,
başlangıçta eyaletlerin durumu ile serhadlerde elde edilen bilgileri devlet merkezine bildirmek
ve hükümetin emirlerini gereken yerlere ulaştırmak için bu yollar dâhilinde kurulmuştu. Daha
sonraları ordunun sefer esnasında iaşesinin temini, özel haberleşmeler, şehirlerarasında irtibatın
ve nakliyenin sağlanması gibi amaçlara da yönelmiştir. Ancak ordunun sefer esnasında
kullandığı yol ve konaklarla ana yollar üzerindeki menziller genelde birbirinden farklı olurdu.
Bunda büyük ihtimalle haberleşme menzillerinin çoğunlukla yerleşim alanlarında bulunması,
bu yerleşim yerlerinin gerek su bakımından gerekse coğrafî yönden büyük orduların
konaklamasına müsait olmaması rol oynamıştır.
Devlet tarafından bir yerin menzil tayin edilebilmesi için normal zamanlarda ulakların
sıkıntı çekmemesi ve seri haberleşmeyi önleyecek derecede iki menzil arasının birbirine uzak
mesafede bulunması rol oynardı. Ayrıca sefer esnasında ordunun dinlenmesi ve iaşe akışının
kolayca yapılabilmesi, menzil noktalarının tespitinde belirleyici olurdu. Konaklama noktaları
birbirine eşit uzaklıklarda olmayıp her bir menzil coğrafî şartlara, emniyetin ve menzil
ihtiyaçlarının sağlanabileceği yerlere göre değişik mesafelerde kurulmuştu. Menziller, ana ve
tâli yollar üzerinde haberin çabucak yerine ulaştırılabilmesi için üç saatten yirmi sekiz saate
kadar olan mesafelerde tesis edilmiştir. Doğrudan menzil tayin edilmeyen, fakat ulakların
uğramak zorunda kaldıkları mahallerde ahalinin ulağın ihtiyacını karşılamak zorunluluğu vardı.
Menziller defterdarlık kalemlerinden mevkufat kaleminde yer alan menzil halifeliğine
bağlı idi. Bütün menzillerin denetimi ve malî sorumluluğu menzil halifeliğine aitti. Menzillerle
ilgili meseleler mevkufat defterlerine bakılarak karara bağlanır ve ona göre hareket edilirdi. Bir
yerin menzil olup olmaması, kaç beygiri bulunması gerektiği, menzilci tayin edilen ahalinin
mükellefiyetleri mevkufat defterlerine kaydedilmişti.
Buraların sevk ve idaresi menzil emini adı verilen görevli tarafından yapılırdı. Menzil
eminleri menzilin bulunduğu kazanın ayanı, kadısı veya naibi, bazen de kale muhafızlarının
arzı ve merkezin tasdikiyle tayin edilirdi. Menzilci sayısı ihtiyaca göre birden fazla olabilirdi.
Bazı menzillerde ise menzilin bulunduğu köy veya kasaba ahalisi doğrudan menzilci olmuştur.
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Menzilci tayin edilen ahali hizmetlerine karşılık avarız ve nüzul vergilerinden muaf tutulurdu.
Bunlara “menzilkeş” veya “menzilci” adı verilirdi. Menzillerde menzil emininin yanı sıra
menzil kethüdası, ahır kethüdası, seyis, odacı, sürücü, aşçı gibi hizmetliler de bulunurdu. Bu
konaklama noktalarında yolun kullanılma durumuna göre haber getirip götüren ulakların
faydalanması için beygir beslenirdi. Menzillerdeki her at belirli bir masraf yapılmaktaydı. Bu
masraf sefer esnasında iki kat artardı. Savaş zamanlarında her menzildeki at sayısı ihtiyaç
ölçüsünde arttırılırdı.
Normal zamanlarda gönderilen âdi türden bir haberi her menzil arasında bir ulak diğer
menzile ulaştırırken çok önemli ve gizli haberlerde tek ulak kullanılarak çıkış yerinden varış
yerine kadar haber tek ulakla götürülürdü. Bu ulaklar hususi emirle giden ulaklardı. Ellerinde
hüküm bulunan ulaklara menzillerde gerekli beygirler sağlanır, beratları olmayanlara ise beygir
verilmezdi. Kimlere ne kadar beygir tahsis edileceği fermanlarla Anadolu ve Rumeli
menzillerine bildirilirdi. Yine de bazı yolsuzlukların görülmesi üzerine 1697’de menzillerin
yeni bir düzenlemeye tâbi tutulmasına ve ulakların aldıkları beygirlerin ücretlerini ödemelerine
dair bir nizam getirilmiştir. Nizam gereği ulaklara saat hesabıyla ücretleri nakit olarak verilecekti. Menzilde aldıkları beygirin ücretini ise ödeyeceklerdi. Genelde saat ücreti 10 sağ akçe
olup buna “timin” denirdi. Böylece menzil masraflarının önemli bir kısmı ulak ücreti adı altında
devlet tarafından karşılanmaktaydı. Ulakların umumiyetle vasıtaları beygir olmakla birlikte
ellerinde tuğralı emir bulunanlara araba da verilirdi. Nitekim 25 Ekim 1711 tarihli bir hükümde
ellerinde tuğralı emir olmayanlara araba tahsis edilmemesi bildirilmiştir.
Ulakların iffet sahibi, namuslu, ata binmeye ve yol meşakkatine tahammüllü olmasının
yanında uzun süre vezirlerin dairelerinde hizmet etmiş tecrübeli kimselerden seçilmesine dikkat
edilirdi. Bu sebeple ulakların hal ve hareketlerinin devamlı kontrol altında tutulması lüzumu ve
herkesin ulaklığa intisap edememesi bunların muntazam bir idareye bağlanması ihtiyacını
doğurmuş, I. Abdülhamid zamanında Tatarân Ocağı teşkil edilerek ocağın idare tarzı
hususunda bir ferman çıkarılmıştır. Ocağa mensup ulakların ocak mensubu olmayan ulaklardan
ayırt edilmesi için ayrı bir kalpak ve elbise tahsis edilmiştir. Ancak bir müddet sonra bu kıyafeti
tatarlıkla ilgisi bulunmayanların giymeye başlaması üzerine bunların cezalandırılması yoluna
gidilmiş, ayrıca ocak mensubu tatarlara tatar ağasınca tezkire verilmiştir.
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Resim 36: Posta Tatarı, Çağını Yakalayan Osmanlı.
Menzil teşkilâtı uzun süre işlevini sürdürdü. Zamanla menziller arzu edilen ölçüde
hizmet veremeyecek hale geldi ve 1834’te posta sistemine geçilmesi amacıyla bir teşebbüs
yapıldı. Araba ile haberleşmenin sağlanması için yapılan posta yolu bozulunca tekrar eski
sisteme dönüldü. Ancak 1839’da posta teşkilâtı kurularak menzil sistemi tamamen yürürlükten
kaldırıldı ki bu konu bir sonraki kısımda ayrıca ele alınacaktır.

13.2. Osmanlı Devletinde Haberleşmenin Değişim ve Gelişimi
13.2.1. Posta Teşkilâtı
13.2.1.1. Osmanlı Postaları
Osmanlı Devletinde gerçek manada bir posta teşkilâtının kurulmasına, diğer yenilik
hareketleriyle birlikte, ilk defa Sultan II. Mahmud saltanatında teşebbüs edildi. 1832’de
İstanbul-İzmit arasında bir posta yolunun yapımına, 1834’den itibaren de taşımacılığa başlandı.
Aynı yıl Serasker Husrev Paşa tarafından menzilhâne usulünün terkiyle posta sistemine
geçilmesi konusunda bir teşebbüste bulunulduysa da bunun gerçekleşmesi için birkaç yıl
beklemek gerekti. 1839’da gerek Anadolu, gerekse Rumeli’ye gönderilecek “tahrîrât-ı
mühimme” denilen devlete ait yazıların posta usulüne uygun bir şekilde nakli mümkün oldu.
Ekim 1840’da Posta Nezâreti’nin kurulması ile birlikte haftada bir defa olmak üzere
İstanbul’dan Anadolu ve Rumeli’ye posta çıkarılmaya başlandı.
Posta Nezâreti önce İstanbul’da teşkilâtlandı. 1842 başında nazır hariç 8 memur, 15
posta tatarı olmak üzere 23 vazifeli varken aynı yılın sonunda bu rakam 16 memur, 30 tatar
olmak üzere 46’ya, 1843 başında ise 70’e yükseldi. Teşkilât geliştikçe bu sayılar da arttırıldı.
1852-57 yılları arasında Avrupa memleketlerindeki gibi postanın iltizamla idaresi denendiyse
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de bir süre sonra bundan vazgeçilerek teşkilâtın kadrosu da genişletilmek üzere yeni bir düzenlemeye gidildi.

Resim 37: Eminönü Postanesi, Çağını Yakalayan Osmanlı.
1863’de mektuplara pul yapıştırılmasına başlandı. İstanbul’un muhtelif semtlerinde on
posta mevkii belirlenirken şehrin çeşitli yerlerine de posta kutuları konularak halka kolaylık
sağlanmasına çalışıldı. Şehir-içi mektuplaşmanın daha düzenli yapılabilmesi için 1865’de
Birinci Şehir Postası adıyla bir teşkilât kuruldu. İkinci defa denenen iltizamla idareden sonra
Postahane-i Âmire’nin idaresi altında olarak, İkinci Şehir Postası adıyla sur içinde dört,
Galata tarafında iki, Boğaz’da beş şube ile Kadıköy, Üsküdar ve Büyükada’da birer olmak
üzere postahaneler açılması yoluna gidildi (1869). 1871 yılında ise Posta ve Telgraf Nezâretleri
birleştirildi.
Posta Nezâreti İstanbul’la birlikte taşra şehirlerinde de teşkilâtın şubelerini açma yoluna
gitti. İlk olarak Edirne’de kurulan Posta müdürlüğünü diğer şehirlerdekiler takip etti. Postahane
açılan şehirlerin, özellikle Tanzimat’ın tatbik sahasına giren yerlerde olması tercih edildi.
1868’de tatar caddesi üzerinde Anadolu’da 142, Rumeli’de ise 116 merkez çalışır durumdaydı.
Müdürlük kurulan merkezler arasında muntazam posta seferleri gerçekleştirilirken teşkilât içine
alınmamış olanlarda eski tatar-menzilhane sistemindeki elemanlar, mahallî idareciler ve
menzilci yahut jurnal kâtipleri kontrolünde posta taşıma işlerini yürütmekteydiler.
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Resim 38: Postacı çantası, Çağını Yakalayan Osmanlı.
Posta taşımacılığı başlangıçta sadece mektuplara münhasır iken tüccarın istekleri
üzerine 1841’den itibaren muntazam postalarda emânet ve surre akçeleri ile numune eşyalarının
da taşınmasına başlandı. Fakat taşımacılığın hâlâ hayvanlarla yapılması, yük taşımacılığının ise
posta hizmetlerini aksatması sebepleriyle 1858’de yük taşımacılığından vazgeçilip sadece
mektup ve emânet akçesi taşınmasına karar verildi; fakat karar, ancak 1866’da uygulamaya
konuldu. 1871 Temmuzu’nda çıkarılan İkinci Posta Nizâmnâmesi ile mektup, hurçlara
sığacak ve posta ile gidebilecek miktarlarda olmak şartıyla altın ve gümüş meskûkât, mücevher,
ticaret eşyası numuneleri ile iki okkayı (yaklaşık 2,5 kilo) aşmayan kitap, vs.nin taşınabileceği
kabul olundu.
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Resim 39: Posta kutusu, Çağını Yakalayan Osmanlı.
Kuşkusuz posta taşımalarında ücretlendirme söz konusuydu. Mesafe, taşıma vasıtası,
ağırlık, ücret tespitinde rol oynayan faktörlerdi. Nitekim deniz yoluyla yapılan nakliyat, kara
yoluyla yapılana nazaran daha ucuz olduğundan posta ücretleri de düşük tutuluyordu. Bunun
içindir ki Posta Nezâreti deniz taşımacılığına ehemmiyet vermiş; başlangıçtan itibaren Trabzon
ve Erzurum postalarını deniz yoluyla taşımıştı.1859’da iki gemi satın alarak deniz nakliyatını
geliştirmiş; 1863’de ise Sahil Postaları teşkilâtını kurmuştu. 1860’lı yıllarda demiryollarının
devreye girmesinden sonra ise demiryolu geçen yerlerdeki nakliyat hızlanıp ücretler
ucuzlarken, tatarlar tarafından hayvanlarla yapılan posta nakliyatı eski şekliyle daha bir süre
devam etmiştir.

13.2.1.2. Yabancı Postaları
Osmanlı Devletinin, XIX. yy.da posta teşkilâtını kurmasından çok önce ülkede ecnebi
postaları faaliyet gösteriyorlardı. İlk defa III. Ahmed saltanatında Avusturya Devleti tarafından,
Viyana ile İstanbul’daki sefaretleri arasında posta servisi şeklinde başlayan ve ilk zamanlar gizli
olarak yapılan taşımacılık, 1791 Ziştovi Muahedesinde yer alan Avusturya kuryelerinin
Osmanlı topraklarında serbestçe gidip gelebilecekleri maddesinden sonra açık hale gelmişti. Bu
durum 1821’den itibaren ise muntazam posta servisine dönüşmüştü. Daha XVIII. yy.
ortalarından itibaren İstanbul, İzmir, Selanik gibi başlıca merkezlerde 78 postahane açan
Avusturyalılar, posta taşımacılığını Lloyd ve Tuna Buharlı Gemi Kumpanyaları vasıtasıyla
yürütüyorlardı.
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1783 Rus ahidnâmesine konan taraflar ticaretini kolaylaştırmak üzere hududa gidip
gelecek ulakların hareketlerini hızlandırmak maddesi de, zamanla, bu devletin Osmanlı
topraklarında posta hizmetlerine başlaması neticesini doğurmuştu. Kırım Harbi sırasında Rus
postalarının faaliyeti kesintiye uğramışsa da 1857’den itibaren yeniden başlayan taşımacılık,
Rus Buharlı Gemi ve Ticaret Şirketi tarafından yürütülmüştü. Şirket vapurlarının
Karadeniz’de Batum’dan başlayan seferleri İstanbul’dan geçerek Trablusşam’a kadar
uzandığından bu limanlar arasında posta servisi de faaliyet gösteriyordu.
Fransız ve İngilizler ise posta taşımacılığı işine XIX. yy.da girmişlerdi. İlk olarak
1812’de kurulan Fransız postaları, Yunan Savaşı sırasında 1827’de kapanmış, on yıl sonra
yeniden faaliyete geçtikten sonra ise 45 postahane açılmıştı.
1832’de kurulan İngiliz postaları ise İstanbul, İzmir ve Beyrut’ta faaliyet göstermişlerdi.
1900’de bunlara Selanik de katılmıştı. İngilizler, Hindistan’la alâkaları dolayısıyla, Bağdat ve
Basra’da Hint postalarının birer şubesini açmışlardı.
İstiklâllerini kazandıktan sonra Yunanlılar, 1869’da İtalyanlar ve birliklerini
tamamlamalarını müteakip Almanlar da bu işe el atmışlardı. Yunanlılar, İstanbul, İzmir,
İskenderiye ve Rumeli’deki bazı şehirlerde; İtalyanlar Trablusgarb’da; Almanlar ise İstanbul,
İzmir, Beyrut, Kudüs ve Yafa’da postahaneler açmışlardı.
Bu yabancı postalar arasında en geniş ağ kurmuş bulunan, gerek sür’at, gerekse ücret
bakımından diğerleriyle kolaylıkla rekabet edebilen Avusturya postalarıydı. Fransız postaları,
ikinci defa faaliyete geçtikten sonra, Avusturya’ya rakip olmağa çalışmışlarsa da başarılı
olamamışlardı. Zira Avusturya postaları, hem hareket saatinden on beş dakika öncesine kadar
mektup kabul ediyorlar; hem ücretleri Fransızlara nispetle düşük tutuyorlar; hem de değişik
istikametlerden gelip gidecek postaların saatlerini ayarladıklarından, sadece İstanbul
muhaberatı bakımından değil, İstanbul üzerinden yapılan Karadeniz ve Rusya haberleşmesi
bakımından da daha avantajlı bir durumda bulunuyorlardı.
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Resim 40: Yeni Camii Postanesi gişeleri, Çağını Yakalayan Osmanlı.
Osmanlı posta teşkilâtının kurulmasından sonra da yabancı postaları faaliyetlerini
devam ettirdiler. Osmanlı Hükümeti, bunların kaldırılması hususunda epey uğraştı. Özellikle
kontrolsüz olan bu postalar yoluyla memlekete kaçak olarak mücevherat ve çeşitli kıymetli eşya
sokulduğu için Gümrük Emaneti konuya titizlikle eğildi. Bir taraftan halkın Osmanlı postasına
rağbetini arttırmak için 1863’de sahil şehirleri arasında taşınacak mektuplar için özel tarifeler
tatbik edilirken, diğer taraftan da demiryollarında yabancı posta torbalarının taşınmasının
yasaklanması gibi tatbiki mümkün olmayacak tedbirlere teşebbüs olundu. Ancak bu tedbirlerden hiç biri Osmanlı postalarını güçlendirip yabancı postalarını tesirsiz kılma hususunda
başarılı olamadı.
187l’de müdürlüğün nezarete çevrilmesinden sonra yabancı postaların lağvı konusunda
Avrupa devletlerinin posta nazırları ve İstanbul’daki elçilikleri ile yapılan temaslar da netice
vermedi. Sefaretler, Osmanlı postalarının, yabancı postaların gördükleri işi görebileceğinde
şüphe ortaya koyunca hariciye daha fazla ısrar etmekten çekindi. Konu çeşitli tarihlerde birkaç
defa daha gündeme geldiyse de istenilen sonuç alınamadı. Ancak, Osmanlı Devleti aleyhinde
yayın yapan Yunan gazetelerini gizlice memlekete sokan Yunan postalarından İstanbul’daki
1868’de, diğerleri de 188l’de kapatıldılar. 1883’de kapatılan İtalyan postaları 1908’de yeniden
faaliyete başladı; fakat Trablusgarb Harbi’nin çıkmasıyla barışın yapılmasına kadar yeniden
kapatıldı. Diğer devletlere ait postalar ise 1914’e kadar Osmanlı posta taşımacılığı ile birlikte
faaliyetlerini sürdürdüler.

13.2.2. Osmanlı Devletinde Telgraf Kullanımı
Elektrikli telgrafın Avrupa ve Amerika’da henüz tesis edildiği 1840’lı yıllarda Osmanlı
sarayında da haberleşmeye hızlılık getiren bu sisteme ilgi duyulmuş ve 1847’de Beylerbeyi
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Sarayı’nda denenmiş olmasına rağmen Osmanlı topraklarında telgraf şebekesi kurma
çalışmaları Kırım Harbi sırasında başlamıştır. 1854’de ilk kurulan hattın gayesi Fransız ve
İngilizlerin, birlikleriyle haberleşmelerinde süratli hareket etmek istemeleriydi. Bunun için de
Fransızlar Varna-Rusçuk-Bükreş, İngilizler ise Varna-Balıklava hatlarını yapmayı
planlamışlardı. Aynı tarihlerde Osmanlı şehirleriyle Avrupa arasındaki haberleşmeyi
sağlayacak hatlar için bazı firmalardan da teklifler gelmeğe başlamıştı. Osmanlı topraklarındaki
hatların tesisi yabancı mühendisler, fakat Türk emeği ve sermayesi ile gerçekleştirilmiştir.
1855’de, Rumeli topraklarında İstanbul’dan başlayan ve Edirne’de ikiye ayrılarak biri
Filibe-Sofya-Niş üzerinden Belgrad’a ulaşan; diğeri, Şumnu’da Fransızların daha önce
yaptıkları Varna-Şumnu hattına birleşen hat yapılmıştı. İngilizlerin yaptıkları Çanakkaleİskenderiye hattına bağlanan İstanbul-Çanakkale hattı ile Hindistan’ı Avrupa’ya bağlayacak
olan hattın Osmanlı toprakları dâhilinde kalan kısmı da Türk sermayesi ile meydana
getirilmiştir. Önce Üsküdar-İzmit ve İzmit-Sivas arasındaki hatlar çekilmiştir. Bağdat-Basra
hattının İngilizler tarafından yapılan Hindistan-Basra hattına birleşmesiyle 1864’de Hindistan’ı
karadan Avrupa’ya bağlayan telgraf hattı tamamlanmıştır.
İngiltere-Avusturya işbirliği ile tesis edilmesi plânlanan Avrupa-Hindistan arasındaki
ikinci telgraf şebekesinin Akdeniz üzerinden yapılacak kısmı Adriyatik sahili-Giridİskenderiye-Suriye sahili yolunu takip edecek, burası ile Basra Körfezi arasındaki kısım ise
Fırat vadisi boyunca tesis olunacaktı. İskenderiye’de ayrılan bir- kol ise karadan Süveyş’e
geldikten sonra Kızıldeniz-Aden üzerinden Hindistan’a bağlanacaktı. 1855’de padişahın tasdik
ettiği bu projenin İngiltere tarafından finanse edilmesine karşılık işletme hakkı 99 yıllığına
İngiliz şirketine verilmekte; ayrıca, İngilizlere, önceden haber vermeleri şartıyla, Cidde,
Savakin, Kamran Adası ve Yemende istedikleri yere hat çekebilmeleri; telgraf malzemesinin
gümrükten muaf tutulması gibi haklar tanınmaktaydı. Osmanlı Hükümeti bu imtiyazı verirken
vergilerin zamanında ödenmesi ve Osmanlı resmî telgraflarına öncelik tanınmasını şart
koşuyordu.
İngilizlerin Akdeniz üzerinden geçirmeği plânladıkları ikinci hat Malta-İskenderiye
arasındaydı ve birincinin başarısızlığının, ikinci hat için imkân aramaktan kaynaklandığı ifade
ediliyordu. Nisan 1861’de verilen bu imtiyaz, müddetin 85 yıla indirilmesi hariç, Kızıldeniz
mukavelesi şartlarını ihtiva etmekteydi. Her ne kadar İngiltere, bunların tesisinde kendi
sömürgesi olan Hindistan’la bağlantı sağlamak fikrinden hareket etmişse de topraklarından
geçmesi dolayısıyla telgraf hatları, Osmanlılara, özellikle resmî muhaberelerinin süratlenmesi
açısından büyük fayda sağlamıştır. Başlangıçta muhaberenin Fransızca olarak yapılması
zarureti varken, 1856’da mors alfabesinin Arab alfabesine göre geliştirilmesinden sonra
telgraflar Türkçe olarak çekilmeğe başlanmıştır.

13.2.3. Telefonun Osmanlı Sosyal Hayatına Girişi
Osmanlı Devletinde haberleşme sahasındaki Batı’dan transfer edilen bir diğer yenilik
XX. asrın başlarında tesisi gerçekleşebilen telefon olmuştur. 1881 yılında Batıda icadından
sadece beş yıl sonra, Soğukçeşme’deki eski telgrafhane binası ile Yenicami Postahane’si
arasına çekilen hat Osmanlıda tesisi gerçekleşen ilk telefon hattıdır. Aynı sene Galata’da Millet
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Hanı’nda postahane ile Yenicami Postahanesi arasında, yine Galata’daki Osmanlı Bankası ile
Yenicami Postahanesi arasında birer hat çekilmiştir. Ayrıca Galata Liman İdaresi’nden
Kilyos’taki Tahlisiye servisine tek telli bir hat tesis olunmuştur. 16 Ağustos 1886 yılında Galata
Liman Dairesi ile Kilyos Tahlisiye servisi arasındaki hat dışındaki bütün telefon hatları
padişahın emriyle toplatılmış ve telefon kullanılması yasaklanmıştır.
Telefon malzemesinin ithali ve tesis kurulmasının II. Abdülhamid döneminde
yasaklanmasıyla başlayan süreç 1908 yılına kadar devam etmiştir. 1908 yılında II. Meşrutiyetin
ilanından sonra telefon kullanma yasağı kaldırılmış, fakat Posta ve Telgraf Nezareti telefonu
hükümet inhisarına tâbi kabul ettiğinden halktan hiç kimseye ruhsat ve imtiyaz vermemiştir.
Meşrutiyet hükümeti bu sıralarda Fransa’dan ithal ettiği 50’lik bir santrali inşası yeni
tamamlanmış Sirkeci’deki Büyük Postahane’ye monte ettirerek ilk telefon santralini kurmuştur.
Bu santral nezaretler ile diğer devlet dairelerine tahsis olunan 28 posta ile 1909 yılında faaliyete
geçmiştir.
Telefon santralinin kurulup faaliyete geçmesine paralel olarak idarî yapıda da değişiklik
yapılmıştır. Posta ve Telgraf Nezareti adı altında yürütülen haberleşme hizmetleri 1909 yılında
Posta ve Telgraf ve Telefon Nezareti adı verilerek idare edilmeye başlanmıştır. Böylece Türkiye
Cumhuriyeti döneminde kullanılan PTT rumuzu Osmanlı idaresinde ilk defa bir nezarete ad
olmuştur. 1912-13 yılında nezaret yeniden teşkilatlandırılmıştır.
Osmanlı Devletinde 1911 yılında telefonun halka açılmasına yönelik çalışmalar
başlatılmıştır. Bu tarihe kadar yalnız hükümet daireleri arasındaki haberleşmelerde telefon
kullanılmaktayken, 1911 yılında yapılan münakasa neticesinde en uygun şartları göstermiş olan
İngiliz Mösyö Halbert Lavs Vebe’nin teklifinin kabul edilmesi üzerine Dersaadet Telefon
Anonim Şirket-i Osmaniyesi adıyla bir şirket kurulmasına izin verilmiştir. Kurulan şirket
İstanbul’da Yeşilköy’den Rumeli Kavağı’na, Adalar dâhil olmak üzere Pendik’ten Anadolu
Kavağı’na kadar olan hudut dâhilinde telefon santral ve şebekelerini tesis ve işletme imtiyazını
elde etmiştir.
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Resim 41: Osmanlıda kullanılan telefonlar, Çağını Yakalayan Osmanlı.
Şirket kısa sürede çalışmalarına başlamış, İstanbul boğazının iki yakasında telefon
hatları kurmuştur. 6.400 hatlık Beyoğlu, 9.600 hatlık Tahtakale ve 2.000 hatlık Kadıköy
santralleri ancak üç sene sonra 28 Şubat 1914 yılında faaliyet geçmiştir. Bu gecikmeye şirketin
fabrika kurmayarak ihtiyacı olan elektrik kuvvetini Osmanlı Elektrik Şirketi’nden satın almaya
karar vermesi sebep olmuştur. Bu bakımdan İstanbul’da genel telefon konuşmaları Silahtarağa
elektrik fabrikası (santrali)nin kurulmasından sonra yapılabilmiştir. İlk telefon rehberi de 1914
yılında basılmıştır.
Şirket zamanla faaliyetlerini genişletmiş, Bebek, Büyükdere, Tarabya, Erenköy,
Kandilli, Paşabahçe ve sair semtlerde birer küçük santral kurmuştur. Kurulan santraller merkezî
bataryalı ve manuel sistemlidir.
Dersaadet Anonim Şirketi ülke çapında telefon haberleşmeyi yaygınlaştırmak gayesiyle
bölge santralleri de kurmuştur. Bu tarihlerde posta ve telgraf nazırının gayretiyle Cebeli Lübnan
vilayetimizle dahi telefon tesisatı kurulmuş, bu telefon Binci Dünya Savaşı sırasında Dördüncü
Ordu-yı Hümâyûn’un emrine verilerek yalnız askerî hizmetlerde kullanılmıştır.
İkinci muntazam şehir içi telefon şebekesi Ericson İsveç firması tarafından İzmir’de
tesis olunmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında 1926 yılında ise Ankara’da şehir içi telefon
şebekesi ve ilk otomatik sistem telefon santralinin faaliyete geçtiği bilinmektedir.
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Uygulamalar
Uygulama: Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller), (Ptt
Genel Müdürlüğü Yay. Ankara 2002) adlı eseri okuyunuz.
Kazanım:
Osmanlı Devletinde haberleşmede önemli rol oyanayan ulaklar ve menzil
teşkilatı hakkında detaylı bilgiye ulaşılacaktır.

1)
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Uygulama Soruları
Posta, telgraf, telefon ve pul olmak üzere dört kısımdan oluşan Sirkeci’deki PTT
Müzesi’ni gezerek, Osmanlı dönemine ait haberleşme malzemelerini inceleyiniz.

1)
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı Devletinde kuruluştan itibaren XVIII. asrın sonlarına kadar haberleşmede
padişah ve saray bağlamında peykler ve gedikli çavuşlar, devletin bütün resmî haberleşmesi
için ise menzil-ulak sistemi kullanılmıştır. Özellikle peykler padişahın hemen yanında bulunan
resmî haber ulaştırma ve istihbarat gibi görevleri icra eden önemli bir vazifeliydi. Yol
güzergâhlarına kurulan menzillerce ihtiyaçları karşılanan ulaklar ise asırlar boyunca devletin
resmî haberleşmesini yürütmüşlerdir. XIX. yüzyıldan itibaren gelişen teknolojiye uygun olarak
haberleşme alanında da yeni uygulamalar görülmektedir. Bunların ilki Posta teşkilatında
başlatılmıştır. 1840 yılında kurulan Posta Nezareti bünyesinde resmî postalar yanı sıra hususi
postaların da taşındığı kapsamlı bir posta teşkilatı oluşturulmuştur. 1854’ten itibaren telgraf
devletin haberleşme sistemindeki yerini girerek memleket geneline yayılan bir iletişim şebekesi
halinde almıştır. II. Meşrutiyet’ten sonra ise önce hükümet dairelerinde devamında İstanbul
dâhilinde telefon kullanılmaya başlanmıştır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda haber götüren ve çok hızlı koşmalarıyla
meşhur olan yaya postacı sınıfına verilen isimdir?
a)

Saksoncular

b)

Peykler

c)

Zağarcılar

d)

Kapıcıbaşılar

e)

Solaklar

2)

Peyk teşkilâtı hangi tarihte tamamen kaldırılmıştır?

a)

1826

b)

1856

c)

1829

d)

1840

e)

1839

3)

Menzillerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Ulakların dinlendiği ve ihtiyaçlarını giderdikleri mola yerleridir.

b)

Savaş zamanlarında ordunun konaklama yerleridir.

c)

Menzillerin denetim ve mali sorumluluğu Menzil Halifeliği’ne aittir.

d)

Menzillere ait bilgiler mevkufat kalemi defterlerinde tutulurdu.

e)

Menzillerin bakım ve ihtiyaçları Enderun Hazinesi’nden karşılanırdı.
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4)

Aşağıda Peyklerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Üç ayda bir ulufe denilen maaş alırlardı.

b)

En yüksek rütbeli görevliye Ser-Peykan-ı Hassa veya Peykbaşı denirdi.

c)

Başmüjdeci, Peykler Kethüdası ve İkinci Müjdeci gibi rütbelileri vardı.

d)

II. Mahmut zamanında Peyk teşkilatına son verilmiştir.

e)

Peykler, barış zamanında Bostancıbaşı’ya bağlı çalışırlardı.

5)
Aşağıdaki görevlilerden hangisinin menzillerle ilgili bir görevi
bulunmamaktadır?
a)

Kadı

b)

Peyk

c)

Naib

d)

Ayan

e)

Eşraf

6)
Menzil ................, menzilin bulunduğu kaza ayanı ve kadısının arzı ve
merkezinde de tasdikiyle atanırdı. Menzilci tayin edilen ahali hizmetlerine karşılık avarız ve
nüzul vergilerinden muaf tutulurdu. Bunlara ..............denirdi. Boşluklara gelmesi gereken
doğru ifadeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir arada verilmiştir?
a)

Mesulü-Menzil-keş

b)

Emini-Keman-keş

c)

Mümessili-Menzil-keş

d)

Emini-Menzil-keş

e)

Kethüdası-Keman-keş
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7)
Osmanlı Devleti’nde telefonun ilk defa kullanılmaya başladığı dönem
aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Sultan Abdülaziz

b)

Sultan Abdülmecit

c)

II. Abdülhamit

d)

V. Mehmet Reşat

e)

Sultan Vahdettin

8)
Aşağıdaki görevlilerden hangisi menzillerde istihdam edilen görevliler arasında
gösterilemez?
a)

Odacı

b)

Sürücü

c)

Salyaneci

d)

Seyis

e)

Aşçı

Aşağıdaki soruları cevaplayınız
9)

Osmanlı Devletinde faaliyet göstermiş olan yabancı postaları hakkında bilgi

veriniz
10)
Osmanlı Devletinde Tanzimat’tan sonra denizden yapılan posta taşımacılığı
için nasıl bir teşkilatlanma gerçekleştirilmiştir? Açıklayınız.
Cevaplar
1)b, 2)c, 3)e, 4)e, 5)b, 6)d, 7)c, 8)c.
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14. OSMANLI DEVLETİNDE ULAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.

Kara Ulaşımı

14.1.1. Şehir İçi Yolları
14.1.2. Karayolları ve Tesisleri
14.1.3. Demiryolları
14.2.

Deniz Ulaşımı

14.2.1. Deniz Taşımacılığı
14.2.2. Liman ve Rıhtımlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Osmanlı Devletinde gerek şehiriçi gerekse şehirlerarası yollarda kara ulaşımı ne
şekilde yapılıyordu?
2)

Osmanlı Devletinde deniz taşımacılığında yabancı devletlerin rolü nedir?

3)

Osmanlı Devletinin belli başlı en önemli limanları hangileridir?

XIX. y.y.da Osmanlı Devletinde demiryollarının inşasında meydana gelen
gelişmeler nelerdir?

4)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kara Ulaşımı

Deniz Ulaşımı

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Osmanlı Devletinin şehir içi
yollar ve karayollarıyla
demiryollarının
kullanımında nasıl bir
gelişme kayd ettiğinin
öğrenilmesi

Kronolojik Düşünme

Asırlarca deniz
taşımacılığının ne şekilde
yapıldığı ve XIX. yüzyıldaki
gelişmeleriyle bu asırda inşa
edilen önemli liman ve
rıhtımlar hakkında bilgi
sahibi olmak.

Görüş Geliştirme

Tarihsel Analiz Yorum
Anlatım
Sebep-Sonuç İlişkisi

Tarihsel Analiz Yorum
Anlatım
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Anahtar Kavramlar


Kaldırım



Araba



Kervanlar



Karayolları



Meclis-i maabir



Demiryolları,



Hazine-i hassa vapur kumpanyası



Şirket-i hayriye



Hamidiye kumpanyası



Hidiviyye kumpanyası
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Giriş
Dersimizin ilk kısmı kara ulaşımına ayrılmıştır. Öncelikle klasik dönemdeki şehiriçi
ulaşım üzerinde durulacak ve arabanın Osmanlı toplumuna girişiyle şehiriçi yollarındaki
değişim incelenecektir. Ardından Osmanlı Devletinde kara ticaretinin en işlek yolları ele
alınacaktır. Tanzimat sonrasında dış ticaret hacminin artmasıyla birlikte limanların
hinterlandlarıyla bağlantılarının süratlendirilip modernleştirilmesi gerektiğinden 1850’li
yıllardan itibaren Osmanlı Devletinde demiryolları inşa faaliyetleri kara ulaşımında incelenecek
bir diğer konudur. Dersimizin ikinci kısmı ise deniz ulaşımına ayrılmış olup önce yerli ve
yabancı deniz taşımacılığı ve Tanzimat’tan sonra oluşturulan Osmanlı vapur kumpanyaları
incelenecektir. Bu konuyu takiben demiryollarının yapımının emtianın doğal limanlara akışını
kolaylaştırması ve süratlendirmesi, gemilerin de ayni şekilde yüklenip boşaltılmalarını zarurî
kıldığından demiryollarına paralel olarak inşa edilen liman ve rıhtımlar incelenecektir.
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14.1. Kara Ulaşımı
14.1.1. Şehir İçi Yolları
Osmanlı şehirlerinde yollar genellikle dar, kıvrımlı ve çıkmaz sokaklı bir dokuya
sahipti. Yaya ve hayvan trafiğine göre gelişmiştir. Şehir içi yollar taş döşeliydi. Osmanlı
Devletinde toprak zemine taş döşemek suretiyle yapılan bu yollara kaldırım adı verilmiştir. Her
şehirde kent içi yoların yapım ve onarımını üstlenmek üzere organize olmuş kaldırımcı esnafı
mevcuttur. Dolayısıyla kaldırımcılık Osmanlı Devletinde XIX. yüzyıla kadar bugünkü
anlamdaki gibi yaya kaldırım yapımı ile değil esas yolun kendisi ile ilgilenen bir meslek türü
olmuştur. Büyük şehirlerde arabaların geçebileceği yol sayısı azdı. Arabanın girişi ve kent içi
ulaştırmanın temel aracı haline gelebilmesi için kent içi yolların genişletilmesi ve yol ağının
geometrik standartlarının geliştirilmesi gerekiyordu.
XIX. yüzyıl içinde Osmanlı kentleri, yaya ve hayvan sırtında dolaşılan şehirler olmaktan
çıkıp araba ile dolaşılan kentler olmaya doğru değişime geçmiştir. Zira bu yüzyılda atlı araba
kullanımının değişik fonksiyonlara, toplumun bütün katmanlarında ve ülkenin hemen her
yöresinde yaygınlaştığı bir dönem olmuştur. Buna paralel olarak araba türleri çeşitlenmiş, araba
yapımı ülkenin farklı bölgelerinde yaygınlaşmış ve yeni karayolu yapım teknolojisinin ülkeye
girişini ve şehirlerde yol sisteminin değişmesini gerçekleştirmiştir.
XIX. yüzyılda şehirlerde araba kullanımının ayırıcı bir özelliği önceki asırlarda başta
harem kadınları olmak üzere hanımların bindiği bir araç olmasına karşılık artık erkeklerin
bindiği bir binek haline gelmesidir. II. Mahmud at yerine sürekli arabaya binen ilk Osmanlı
padişahıdır. Yaya yolu yerini araba yolu almaya başlayınca, kaldırım sözcüğünün kullanımı da
mânâ değiştirmiştir. Önceleri kaldırım bütün yol sathının taşla kaplı kesimlerini anlatırken,
arabanın ortaya çıkmasından sonra yolda arabaların ve yayaların geçiş yerlerinin ayrılmasıyla
ortaya çıkan yaya kaldırımını ifade eder hale gelmiştir.
XIX. yüzyılda yol sistemlerinin araba ulaştırmasına uygun hale getirilmesindeki ilk
teşebbüs 1839’da İstanbul için yayınlanan ilmuhaber oldu. Bu ilmuhaberle şehir içi yollar 20,
15, 12,10 zira genişlikte dört kademeye ayrılıyor, kenarında yapılacak binaların yükseklikleri
belirleniyordu. Şehir içinde çıkmaz sokaklar yapılmayacağı, yolların geometrik esaslara uygun
olacağı şartı getiriliyordu. Bunu yine yalnız İstanbul’da geçerli olmak üzere yayımlanan 1848
tarihli Ebniye Nizamnamesi izledi. Bundan sonra 1863’te bütün devlet genelinde geçerli olacak
Turuk ve Ebniye Nizamnamesi çıkarıldı. Sokakların genişliği yeniden belirlendi. Bu
nizamnamenin yerine, 1882’de ise Ebniye Kanunu geçti. Buna göre 20, 15, 12,10 ve 8 zira
genişlikte yollardan oluşan merhaleli sistem memleket geneline öneriliyordu. Çıkmaz sokaklar
6-8 zira arasında bulunacaktı. Büyük caddelerin 40 zira genişlikte olmasına izin veriliyordu.
Yol ağları geometrik esaslara uygun olarak düzenlenecekti. Osmanlı şehir dokusundaki yolların
genişletilmesi için bu nizamnâmelere uygun bazı istimlâk faaliyetleri olmuşsa da bunlar çok
sınırlı kalmıştır. Esas düzenlemeler büyük yangınlar sonrasındaki planlamalarda yolların
genişletilmesiyle sağlanmıştır.
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14.1.2. Karayolları ve Tesisleri
XIX. yy.ın ortalarında demiryolları inşasına başlanıncaya kadar özel teşebbüs tarafından
kervanlarla yapılan kara ticareti, devrin şartları dolayısıyla şiddetli kışlar ve eşkıya tehdidi
altındaydı. Özellikle kış aylarında karın eksik olmadığı Doğu Anadolu’da kervanların yol
alabilmeleri hemen hemen imkânsız olduğundan bu aylarda kervanlar faaliyetlerini tatil
ederlerdi. Kervanların bazı istikametteki hareket zamanları belli idi. Meselâ Tokat’tan
İstanbul’a giden kervanlar kış sonu, İzmir’e gidenler yaz sonunda hareket ederlerdi.
Eşkıyaya karşı tehlikeli geçitler, devlet tarafından bazı vergi muafiyetleri verilmiş
derbentçiler tarafından korunduğu gibi kervan sahipleri de zaman kaybını göze alarak büyük
konvoylar meydana getirmek suretiyle mallarının emniyetle naklini temine çalışırlardı.
Anadolu’da doğu-batı ve kuzey-güney istikametindeki ana yollar İstanbul, İzmir,
Trabzon gibi liman şehirlerinde son bulurdu. İran malları Erzurum-Erzincan yoluyla Tokat’a
kadar getirildikten sonra İstanbul’a gidecekler Amasya-Bolu-İzmit yolunu; İzmir’e gidecekler
ise Ankara-Eskişehir yolunu takip ederlerdi. Ankara ve Amasya’dan geçen yollar İzmit
civarında birleşirlerdi. Bu yol dolayısıyla Tokat ve Amasya XV. yy.dan itibaren Anadolu’nun
mühim ticaret merkezleri haline gelmişlerdi. Gerek İran ipeğinin dağıtım merkezi olması,
gerekse bu şehirde ipekçiliğin gelişmiş bulunması, Bursa’nın ticarî önemini arttırıyordu. İpek
ticaretinin diğer merkezi Haleb, aynı zamanda Şam gibi ipek dokumacılığının geliştiği bir şehir
olduğundan Bursa’ya rakip durumdaydı. Şam ve Haleb, sadece Birecik-Urfa-Diyarbekir
üzerinden Tebriz’e bağlanmakla kalmıyor, Mısır ve Mekke-Medine şehirlerinden gelen yol da
Şam ve Haleb’den geçerek İskenderun-Adana-Karaman-Konya-Kütahya üzerinden Bursa’ya
ulaşıyordu. Bu yollar üzerindeki şehirleri birbirine bağlayan tâlî yollar olduğu gibi Akdeniz’in
iki mühim limanı Alanya ve Antalya’yı Kütahya’ya; Karadeniz’in limanları Sinop’u
Kastamonu’ya, Trabzon’u Erzurum’a v.s. bağlayan yollar da kervan ticaretinde büyük öneme
sahipti. Avrupa topraklarındaki yollar İstanbul ve Gelibolu’dan başlar ve Edirne’de birleştikten
sonra bir kolu Aydos ve Babadağı üzerinden Eflâk-Boğdan’a ulaşırdı. İkinci Selanik-SerezOhri üzerinden Adriyatik sahillerine gelir, üçüncüsü ise Filibe’den Tatarpazarı’na ulaştıktan
sonra ikiye ayrılarak bir kolu Sofya-Niş-Belgrad yoluyla Macaristan’a; diğeri KöstendilÜsküp-Sarayovası-Mostar’dan geçerek Dubrovnik’e varırdı. Bu yolun Atina, Preveze ve
Avlonya gibi şehirlerle bağlantılarını temin eden tâlî yollar mevcuttu. Bir kısmı Roma
İmparatorluğu zamanında yapılmış olan bu yol ağını Osmanlılar büyük bir dikkat ve itina ile
hep bakımlı tutmuşlar; bakım ve onarımını yolcu adı verilen şahıslara vererek, bunları tekâlifi fevkalâdeden muaf kılmışlardır.
Bu yolları kullanan kervanlar, geceleri, bir kısmı Selçuklular devrinde yapılmış
kervansaraylar ve hanlarda geçirirlerdi. Bu tesisler, ya vakıf olan büyük imaretlerin bir parçası
veya tek kervansaraylar şeklinde idi. Müslüman veya gayr-i müslim, zengin veya fakir, ayırım
yapılmaksızın bütün yolcular, buralarda geceleyebilir, kendilerine bir kap çorba ile ekmek ve
kandil, hayvanlarına yem verilirdi.
XVIII. yüzyıldan itibaren özellikle dış ticaret hacminde kaydedilen gelişmelere paralel
olarak giderek artan trafiği hızlandırmak, kervanlar ve yolcuların daha iyi şartlar altında sefer
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yapabilmelerini temin etmek için gerekli muntazam yolların inşası hususunda çağa ayak
uydurmak gerektiğinden II. Mahmud saltanatında bazı teşebbüslerde bulunuldu. Tanzimat’tan
sonra ise Trabzon-Bağdat karayolu projesi için bazı çalışmalar yapıldıysa da malî
imkânsızlıklar sebebiyle gerçekleştirilmesi mümkün olamadı. 1863’de ülkedeki bütün yollar ve
geçitlerin elden geçirilmesi hakkında Meclis-i Maâbir tarafından neşr edilen nizâmnâmeyi
1869’daki erkek nüfûsa yol yapımında mükellefiyyetler getiren nizâmnâme takib etti. Bu
nizâmnâmede, karayolları işleklik derecesine göre,
1) vilâyetleri İstanbul’a ve diğer iskelelerle demiryollarına
2) vilâyetleri birbirine;
3) kazaları anayollar, iskele ve demiryolları ile birbirlerine bağlayan yollarla;
4) trafiğin devamlı olmadığı nahiyeler arası yollar şeklinde ayrıldığı gibi bu yol ve
banketlerin genişlikleri ile döşenecek taşların cins ve yolun sınıfına göre kalınlıkları, vs. de
tespit edilmiş bulunuyordu.
Karayolu yapımının ciddî bir şekilde ele alınmış olmasına rağmen inşaat hususunda
devletin çok başarılı olduğu söylenemez. Gerçi 1860’lardan sonra gerek Tuna vilâyetleri,
gerekse Anadolu’da limanlarını hinterlandlarına bağlayan yollar yapılmıştır. Ancak bunlar daha
ziyade o eyâletler valilerinin gayretiyle gerçekleştirilmiştir. Doğu-Akdeniz’in en işlek
limanlarından olan Beyrut’u Şam’a bağlayan şosenin inşası ise bir Fransız şirketi tarafından
1857-62 arasında yapılmıştı. Bununla beraber asrın son çeyreğine girerken İzmir-Aydın,
Trabzon-Erzurum, İstanbul-Edirne, İstanbul-Bursa, Mersin-Adana-Silifke-Konya yolları
tamamlanmış durumda idi. Aynı tarihte 1869 nizamnâmesiyle getirilen yol inşaatında çalışma
mecburiyeti kaldırıldıysa da 1879’da tekrar kondu; böylece Anadolu ve Rumeli’de 5.000 km.ye
varan yol inşa edildi. Bedenen çalışma mükellefiyeti 1891’de paraya çevrildi. Said Paşa’dan
sonra Rıfat Paşa’nın sadareti zamanında da yol yapımına büyük önem verilmeye devam edildi.

14.1.3. Demiryolları
Tanzimat sonrasında dış ticaret hacminin artmasıyla birlikte limanların hinterlandlarıyla
bağlantılarının süratlendirilip modernleştirilmesi gerektiğinden 1850’li yıllarda demiryolu
inşası fikri gündeme geldi. Karayollarının Osmanlı sermayesiyle yapılmasına karşılık
demiryollarının yapımı yabancı sermaye ile gerçekleştirildi. İngiliz sermayesiyle yapımına
1856’da başlanan Köstence-Çernavo ve İzmir-Aydın hatlarından birincisi 1860; ikincisi ise,
imtiyaz müddeti üç defa uzatıldıktan, hisselerin bir kısmı devlet tarafından satın alındıktan ve
kâr garantisi arttırıldıktan sonra 1866’da tamamlanabildi. 1880’den sonra ise yeni imtiyazlarla
ek hatlara kavuşturuldu.
İzmir-Aydın demiryolu bitmeden 1861’de Ruscuk-Varna, 1863de ise İzmir-Kasaba
demiryollarının inşası için yine İngiliz şirketlerine imtiyaz verildi ve her iki hat da 1866’da
bitirildi. Fakat Varna demiryolunun geçtiği yerler Berlin muahedesiyle Bulgaristan’a terk
edildiğinden hattın inşası için yapılan borçlar Bulgaristan’a devredildi. Kasaba hattı ise 1875’de
Alaşehir, 1880’lerde ise bir taraftan Bandırma, diğer taraftan Afyonkarahisar’a kadar uzatıldı.
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Rumeli demiryollarının yapılma sebebi ise sadece modern ve hızlı bir vasıtayla Avrupa
ile olan bağlantıyı sağlamak değil, aynı zamanda ve belki de daha mühim olarak bu bölgede
çıkacak bir harpte cepheye hızlı bir şekilde asker sevk edebilmek düşüncesi idi. Ancak, bu
yolların yapımı, diğerlerine nazaran daha güç olmuştur. İngiliz şirketlerine verilen ilk iki
imtiyazdan birincisi (1857) kefalet akçesinin yatırılamaması, ikincisi (1860) haritanın
zamanında hazırlanmaması dolayısıyla; bir Belçikalıya verilen (1868) ise faaliyete geçildiği
halde tamamlanamayacağı anlaşıldığından karşılıklı feshedilmişti. Devlet, bu yolun yapımına
büyük önem verdiğinden riski göze alarak km. başına 14.000 franklık teminat ve 99 yıllık
işletme hakkı ile 1869’da aslen Alman Yahudisi olan Belçikalı banker Baron Maurice de
Hirsch’le anlaşma yapmıştır. 1870’de biri yolu inşa, diğeri işletme için iki şirket kurulmuş, iki
yıl sonra ise hat uzunluğunda bir azalma yapılırken Hirsch, imtiyazı geri vermiş ve inşaatın
müteahhidi olarak çalışmasını sürdürerek 1875’de hattı tamamlamıştır. Fakat Osmanlı
topraklarının Avrupa’ya bağlanması gerçekleştirilememiştir. 1878’de demiryolunun geçtiği
toprakların bir kısmı Bulgaristan’a terk edildiğinden konunun halli için uzun yıllar
müzakerelerde bulunulmuştur.
Rumeli’deki demiryollarının önemini çok iyi bilen Osmanlı hükümeti ana hattı
Makedonya ve kuzey Rumeli’ye bağlayacak iltisak hatlarının yapımı için1890’dan itibaren yeni
imtiyazlar verdi. Kilometre garantisi ve 99 yıllık işletme imtiyazına sahip hatlardan SelanikManastır hattı 1894’de, Edirne-Dedeağaç hattına bağlanmak üzere yapımına 1893’de başlanan
İstanbul-Selanik hattı ise 1896’da tamamlandı.
Padişah başta olmak üzere Osmanlı idarecileri için Anadolu’da yapılması düşünülen en
mühim hat, İstanbul’u Basra Körfezi’ne bağlayacak olandı. Böylece Süveyş Kanalı’na olan
ihtiyaç da azalmış olacaktı. Aslında, Süveyş Kanalı’nın açılmasından çok önce Basra Körfezini
Akdeniz’e bağlamak üzere önce bir suyolu, sonra da demiryolu yapılması düşünülmüş ve bunun
için İngiliz General Chesney, bölgede araştırmalar yapmış, hatta 1857’de bir de imtiyaz elde
etmiş, fakat sonradan bundan vazgeçilmişti. Asrın sonlarına doğru bir Avusturya-Rus şirketi,
Fransız ve İngiliz bankerleri taraflarından da Akdeniz’i Basra Körfezi’ne bağlayacak
demiryolları inşası hususunda teşebbüslerde bulunuldu ise de Osmanlı Devleti bu projeyi gerek
siyasî, gerek iktisadî bakımlardan mahzurlu bulduğu için rağbet etmedi. Aslında bu yol, UzakDoğu mallarının Avrupa’ya taşınmasında eski kervan yollarının yerine geçeceği gibi, Torosları
aşmak külfetinden de kurtaracağı için inşaatı yapacak olanlar bakımından çok daha avantajlı
idi. Ancak, Sultan II. Abdülhamid, Doğu Akdeniz sahilini Basra’ya bağlayacak bir demiryolu
yerine Anadolu’yu kat’ ederek Basra’ya ulaşacak demiryolunu tercih ediyordu.
Haydarpaşa-Bağdat hattının İzmit’e kadar olan ilk kısmı Osmanlı Hükümeti tarafından
inşa edilmiş iken Ankara’ya kadar uzatılacak kısım için Deutsche (Doyçe) Bank tarafından
kurulan Anadolu Osmanlı Demiryolları Şirketi’ne 1888’de verilen imtiyazı müteakip hat 31
Ocak 1892’de tamamlanarak işletmeye açıldı. Aynı şirket 1896’da Eskişehir-Konya, 1899’da
Arifiye-Adapazarı hatları inşalarını da tamamlayarak hizmete açtı. Eskişehir-Konya hattıyla
aynı zamanda verilen Ankara-Kayseri hattının başlaması için ise epey zaman geçmesi gerekti.
Konya-Bağdat hattının devamı da Mart 1902’de yine Alman Şirketine verildi. Yolun fazla kâr
bırakacak gibi görünmemesi, devletin de inşaata katkıda bulunmasını gerektirdi ve 1903’de
324

yapılan anlaşma ile XIX. yy.ın ikinci yarısında Amerikan Hükümetinin demiryolları inşası için
“Union Pasific Şirketi”ne tanıdığı haklara benzeyen haklar tanındı. Nitekim 54.000.000
franklık Osmanlı Bağdad Demiryolu tahvili çıkarılarak kumpanyaya teslim edildi. Ayrıca,
demiryolunun geçeceği toprakların yer altı zenginlikleriyle birlikte kumpanyaya devri, taş
ocaklarının bedelsiz kullanımı, kerestenin devlet ormanlarından tazminatsız kesilmesi ve
demiryolunun geçeceği yerlerde arkeolojik kazılar yapma hakları da bahşedildi.
Böylece 1903’de başlayan inşa faaliyeti merhale merhale Bağdat’a kadar
gerçekleştirildi. Bu arada demiryolu için ikinci ve üçüncü tertip tahviller çıkarıldı. Fakat ümit
edilenin aksine, gümrük resimlerinde yapılan %3 artışın bu inşaata tahsisi mümkün olmayınca
kumpanya, hattın geri kalan kısmının Bağdat-Basra arasındaki haklarından vazgeçip, garanti
olmaksızın sadece Bağdat’a kadar olan mesafeyi tamamlamayı kabul etti (1911). Demiryolunun
Haleb’e kadar olan kısmının tamamlanıp ilk trenin buraya ulaşması I. Dünya Harbi’nde İngiliz
ordusunun işgalinden birkaç gün önce oldu. Bu arada, demiryolunun Akdeniz sahilleriyle
bağlantısını sağlayan İskenderun hattı da inşa edildi.
Liman şehirlerini iç merkezlere bağlayan Adana-Mersin (1886), Yafa-Kudüs (1880)
iltizama verilerek; Beyrut-Şam-Hama hattı ise Beyrut-Şam şosesini yapıp işleten Fransız
firmasına verilen imtiyazla yapılıp işletmeye açıldılar.
Hacca gideceklere kolaylık sağlamak düşüncesi de bulunmasına rağmen esas gayesi bu
bölgedeki Osmanlı nüfuzunu kuvvetlendirmek olan ve bir Alman mühendis tarafından Türk
sermayesiyle yapılmasına girişilen Şam-Hicaz demiryolu ise 1901-1908 yılları arasında
yapılmıştır. Demiryolu Şam’dan başlayıp Medine’ye kadar ulaşmıştır. Müslüman halkın bu
tesisin yapımı için yardımda bulunmalarını temin maksadıyla da -yaptıkları yardımın miktarına
göre- madalya ile mükâfatlandırılma yoluna gidilmiştir.

14.2. Deniz Ulaşımı
14.2.1. Deniz Taşımacılığı
Osmanlı limanları arasındaki deniz taşımacılığı genellikle Osmanlı bandırası taşıyan
gemilerle yapılmakla beraber ihtiyaç duyuldukça yabancı gemiler de kullanılmıştır. Özellikle
Osmanlı tekneleri tonaj bakımından nispeten küçük olduklarından uzak limanlar arasında
yabancı gemilerinden daha geniş ölçüde faydalanılmıştır. Ayrıca, kaçak eşya bulunması
dolayısıyla seferden men’ edilen tekneler de ihtiyaç halinde Osmanlı limanları arası
taşımacılıkta kullanılmışlardır. XVIII. yüzyılda yabancı gemilerden faydalanma giderek
artmıştır. 1780’li yıllarda Fransa’nın Akdeniz limanlarına bağlı 150 gemi, Doğu Akdeniz ile
Afrika limanları arasında sefer yapıyordu. Bununla birlikte uzun süren İngiliz-Fransız harbi, bu
gemilerin yerini Rum gemilerinin almasına sebep olmuş ve yelkenli gemilerin yerlerini
buharlılara bırakmasına kadar, özellikle Ege’de taşımacılık işini daha ziyade Rum kaptanlara
ait gemiler yürütmüştür.
XIX. yy. öncesinde Karadeniz’e yabancı gemi girmesi çok nadiren vuku’ bulduğu için
taşımacılık da tamamen Osmanlı gemileriyle yapılmış; gemi reisleri kefalete bağlanıp, izn-i
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sefineler verilerek Karadeniz’e açılmışlardır. Yabancı devlet bayrağını taşıyan gemilerin
Karadeniz’de serbest seyr ü sefer hakkını kazanmalarından sonra başta Avusturyalı olmak üzere
Rus, İngiliz ve Fransız şirketleri gerek Avrupa ve Osmanlı limanları, gerekse Osmanlı
limanlarının birbirleri arasında muntazam seferler düzenlemişlerdir. Türk bandıralı gemilerin
adet bakımından üstün olmasına rağmen, yabancı devlet bayrağı taşıyan gemiler yolcu ve yük
taşımacılığında büyük çapta faaliyet göstermişlerdir. Hatta bu konuda daha da ileri giderek
XIX. yy.ın ortalarına doğru Marmara, İstanbul Boğazı ve İzmir körfezi gibi yerlerde de
taşımacılığa başlamışlardır.
İlk zamanlarda Osmanlı idarecileri, Türk gemilerinin bu ihtiyaçları karşılamasının
imkânsız olması dolayısıyla, yabancıların faaliyetlerine ses çıkarmamışlarsa da doğrudan
doğruya imtiyaz vermekten kaçınmışlar; Osmanlı seyr ü sefer şirketlerinin kuruluşundan sonra
ise, Türk sularındaki kabotaj hakkına yabancı gemilerin müdahalesini yasaklamışlardır. Ancak,
buna rağmen, bir kısmı hurda denilebilecek kadar eskimiş gemilerle Osmanlı sularındaki
seyrüseferden büyük kârlar sağlayan yabancı kumpanyaların faaliyetlerini tamamen
durdurabilmek mümkün olamamıştır. Bununla beraber Tersane ve Hazine-i Hassa’ya bağlı
olarak kurulan Hazine-i Hassa Vapur Kumpanyası devletin ilk resmî vapur şirketidir.
Karşılaştığı imkânsızlıklara rağmen İstanbul ile Cidde ve Afrika’ya kadar olan limanlar
arasında taşımacılığı yürütmüştür. Zamanla adı Fevâid-i Osmaniye, daha sonra Aziziye ve
nihayet İdâre-i Mahsûsa olarak değiştirmiştir. İstanbul Boğazı’nda seyr ü seferi özel bir
Osmanlı kuruluşu olan Şirket-i Hayriye üstlenmiştir. Bundan başka, Mısır’da kurulan
Hidiviye Kumpanyası, İskenderiye-İstanbul; İ z m i r ’ d e körfez içinde vapur işletmek üzere
kurulan Hamidiye Kumpanyası ise, bir ara körfez dışına da taşarak bazı adalar ve Ayvalık’a
kadar seferler yapmışlar; böylece Türk halkını yabancı gemilerle seyahat etmek
mecburiyetinden kurtarmışlardır.
Dış ticaret bakımından ise yabancı gemiler daima önde gelmişlerdir. 1823’deki bir
fermanla Avrupa ile olan ticaretin Osmanlı gemileriyle yapılması emredilmişse de özellikle
buharlı gemilerin devreye girişinden sonra bu, hiçbir şekilde mümkün olamamıştır.

14.2.2. Liman ve Rıhtımlar
Osmanlı topraklarının gerek Akdeniz, gerekse Karadeniz sahillerinde pek çok doğal
liman bulunmaktaydı. Gemilerin müsait olmayan hava şartlarında bu limanlara sığınmaları ve
ihtiyaçlarını hiçbir mâni olmaksızın temin edebilmeleri ahidnâmelerde garanti altına alınmıştı.
Karadeniz’de Trabzon, Sinop, Amasra, Varna, Ege’de İzmir, Selanik, Akdeniz’de Antalya,
İskenderun, Beyrut gibi mahfuz limanlar gemiler için gerçekten iyi bir barınak teşkil ettikleri
gibi hinterlandları ile bağlantıları olması da deniz ticareti açısından büyük avantaj sağlıyordu.
Ancak, XIX. yüzyılın ortalarına kadar bu limanların hiçbirinde ne yanaşabilecekleri rıhtımlar,
ne de yükleme-boşaltma tesisleri mevcuttu. Gemiler açığa demirler, yolcu ve yükler kayık ve
mavnalarla sahile taşınırdı. Rıhtım yapımından önce İstanbul’da Sarayburnu ile Galata arasında
gemilerin taşıdıkları bayraklara göre bağlandıkları dubalar vardı.
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Resim 42: Yaklaşık olarak 1880’li yıllarda İzmir Limanı. Osmanlı Uygarlığı.
XIX. yüzyılda değişen şartlar, bir taraftan demiryollarının yapımı ile emtianın limanlara
akışını kolaylaştırıp süratlendirirken diğer taraftan da gemilerin ayni şekilde yüklenip
boşaltılmalarını zarurî kıldığından demiryollarına paralel olarak rıhtımlar inşasına başlandı.
Demiryollarında olduğu gibi rıhtımlar inşasında da yabancı sermaye devreye girdi. Bazı
limanların inşası ise demiryolu şirketlerine veya onlarla bağlantısı olan kişi yahut kuruluşlara
verildi. Nitekim Varna rıhtımı inşaatı, Varna-Rusçuk demiryolunun tamamlanmasından dört ay
önce, Temmuz 1867’de demiryolu şirketi kâtibinin mümessili olduğu şirkete verildi.
İzmir’e bir rıhtım yapma fikri de İzmir-Aydın demiryolunun inşasına başlanmasından
sonra ortaya çıktı. İzmir’de sahil boyunca “Frenk Mahallesi” denilen yabancıların yaşadıkları
mahalle bulunuyor; binaların arka kapıları sahile açıldığından kaçakçılık olayları kontrol
edilemiyordu. Konu ilk defa 1862’de gündeme geldiğinde denizde sal üzerinde demir
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parmaklıklarla çevrilmiş bir kordon yapılması düşünülmüşken sonradan muntazam bir rıhtım
fikri kuvvet kazandı. İlk olarak 1867’de bir İngiliz kumpanyasına verilen imtiyaz bir süre sonra
el değiştirerek Fransız Dussaud kardeşlere geçti. İlk etapta İngilizlerin itirazı üzerine gümrük
önünde bırakılan 100 arşınlık kısmın dışında kalan kordon 1876’da tamamlandı. Devamında
gümrük önündeki kısım da bitirilerek hizmete açıldı. Böylece, bir taraftan gemilere kolaylık
sağlanırken, diğer taraftan gümrük kaçakçılığının da önüne geçilmiş oluyordu.
İzmir rıhtımının inşaatı sürerken Rumeli’nde İstanbul-Selanik, İstanbul-Mitroviç
demiryolları ile Selanik-Manastır ve Selanik-Serez karayollarının inşası sırasında Selânik’de
vali bulunan Sabri Paşa, Selanik rıhtımının inşasına teşebbüs etti ki, bu Türk sermayesi ile
girişilen bir teşebbüsdür. Sermaye yetersizliği sebebiyle 1874’de tatil edilen inşaata, Edmond
Bartissol adlı Fransızla yapılan anlaşmayı (1896) müteakip yeniden başlanmışsa da Yunan
harbi ve Şark demiryolları kumpanyası ile çıkan ihtilâf dolayısıyla tamamlanması gecikmiştir.
Beyrut liman ve rıhtımı inşaatı için ise Beyrut-Şam Yolu Osmanlı Kumpanyası’nın da
içlerinde bulunduğu bir kumpanyaya Temmuz 1887’de imtiyaz verildi. Haziran 1889’da
başlanan inşaatın tamamlanmasını müteakip 1894’den itibaren kumpanya gelir sağlamağa
başladı.
Deniz trafiğinin en fazla olduğu İstanbul’a rıhtım yapılması bu limanlardan sonradır.
Her ne kadar, 1875’de fenerler imtiyazını almış olan Marius Michel (Mişel Paşa)’e 1879’da
İstanbul rıhtımları inşaatı imtiyazı verilmişse de, Haliç’in zemininin çamurlu oluşu sebebiyle
firmalar burada inşaat yapmaktan çekindiklerinden uzun süre faaliyete geçilememiştir. 1890’da
yenilenen imtiyaza rıhtımla birlikte Haliç’de iki köprü ile gümrük yakınında dok ve antrepolar
yapımı da eklenmiştir. 1892’de Galata sahilinden başlanan inşaatın bu kısmı 1895’de bitirilmiş
ve ilk vapur eylül ayında rıhtıma yanaşmıştır. Galata rıhtımı inşaatı henüz tamamlanmadan
1894’de İstanbul tarafında da faaliyete başlanmış, ancak 1896’daki çöküntü inşaatın seyrini
yavaşlatmıştır. Buna rağmen rıhtım, 1900 Şubatında bitirilmiştir. Korunaklı bir limana sahip
olmadığı için kuzey ve güney rüzgârlarına açık olan ve dolayısıyla kötü hava şartlarında
yükleme ve boşaltma işleri pek güçlükle gerçekleştirilen Haydarpaşa rıhtımı inşaatı için ise
1899 Martında Anadolu Osmanlı Demiryolları Şirketi ile bir mukavele yapılmıştır. Bu
mukaveleyle şirket, doklar ve yükleme-boşaltmayı kolaylaştırıcı her türlü inşaat yapmak hakkını da almıştır. 1902’de rıhtımın inşası için Haydarpaşa Liman Şirketi adıyla yeni bir şirket
kurulup inşaat işi ona devredilmiş;1904’de de işletmeye açılmıştır.
Derince limanının inşası da İstanbul’unki ile aynı yıllara rastlar. 1895’de imtiyaz verilen
Alman firması, inşaatı kısa zamanda bitirerek 1896’da işletmeye açmıştır.
1911’de Bağdad Demiryolu Kumpanyası ile demiryolları için ilgili yeni anlaşmalar
yapılırken, rıhtım, dok, antrepolar yapımını üstlenmek üzere, İskenderun limanı imtiyazı 99
yıllığına Haydarpaşa Liman Kumpanyası’na verilmiştir.
Böylece XX. yüzyılın başlarında yabancı sermaye ile gerçekleştirilmiş olsa dahi belli
başlı sahil şehirlerinin liman ve rıhtımları ile onları hinterlandlarına bağlayan demiryolları, çok
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daha az olarak da şoseler inşa edilmiş; böylece ticaret ve taşımacılık daha düzenli bir hale
sokulmuştur.
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Uygulamalar
Uygulama:
1)
Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Şehircilik ve Ulaşım Üzerine
Araştırmalar,
(Derleyen: Salih Özbaran, İzmir 1984.) adlı eseri okuyunuz
2)
Vahdettin Engin Rumeli Demiryolları, (Eren yayınları, İstanbul 1993) adlı
çalışmayı okuyunuz.
3)
Mübahat S. Kütükoğlu, “İzmir Rıhtımı İnşaatı ve İşletme İmtiyazı”, Tarih
Dergisi, Sayı 32, İstanbul 1979, s. 495-558 adlı makaleyi okuyunuz.
Kazanımlar
1)
Osmanlı Devletinde şehircilik anlayışı ve ulaşım konusunda birbirinden
bağımsız makaleler Osmanlı dönemi ulaşımı hakkındaki görüşlerinizi geliştirecektir.
2)
Osmanlının yapımına çok önem verdiği Rumeli demiryolları hakkında teferruatlı
bilgiye sahip olunacaktır.
3)
XIX. yüzyılda inşa edilen limanlardan bir örnek olarak İzmir Rıhtımı hakkında
detaylı bilgiye ulaşılacaktır.
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Uygulama Soruları
1)
İstanbul Demiryolları Müzesi ve İstanbul Deniz Müzesi’ni dolaşarak Osmanlı
dönemindeki ulaşıma dair görsel tespitlerde bulunup aynı dönemdeki batı ulaşımı ile mukayese
ederek bir değerlendirme metni hazırlayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı şehirlerinde yollar genellikle dar, kıvrımlı ve çıkmaz sokaklı bir dokuya
sahipti. XIX. yüzyıl içinde ise Osmanlı kentleri, yaya ve hayvan sırtında dolaşılan şehirler
olmaktan çıkıp araba ile dolaşılan kentler olmaya doğru değişime geçmiştir. Zira bu yüzyılda
atlı araba kullanımının toplumun bütün katmanlarında ve ülkenin hemen her yöresinde
yaygınlaştığı bir dönem olmuştur. Klasik dönemde Osmanlı Devletinin Rumeli’nden Mısır’a,
Mekke’ye, Şam’a, Haleb’e, İran’a uzanan işlek ticaret yolları ve kavşakları dersimizde
belirtilmişti. Bunlar kervan yollarıydı. II. Mahmud’dan itibaren gelişen dış ticarete ve
teknolojiye uygun olarak karayolları inşasına girişilmiş ve çıkartılan nizamnamelerle erkek
nüfusa yol yapımında mükellefiyetler getirilmiştir. Bu dönemde yapılan karayollarının büyük
kısmı eyalet valilerinin gayretleriyle tamamlanmış, Beyrut’u Şam’a bağlayan şose yol ise
Fransız şirketi tarafından inşa edilmiştir. Tanzimat sonrasında dış ticaret hacminin artmasıyla
birlikte limanların hinterlandlarıyla bağlantılarının süratlendirilip modernleştirilmesi
gerektiğinden 1850’li yıllardan itibaren Osmanlı Devletinde demiryolları inşa edilmeye
başlanmıştır. Karayollarının Osmanlı sermayesiyle yapılmasına karşılık demiryollarının yapımı
yabancı sermaye ile gerçekleştirilmiştir. Rumeli’de, Batı Anadolu’da yapılan demiryollarına
asrın sonlarına doğru Haydarpaşa-Bağdat demiryolu da eklenmiştir.
Osmanlı devletinde yabancı şirketler uzun asırlarca deniz taşımacılığında söz
sahibidirler.. Tanzimat’tan sonra ise bir yandan devletin ilk resmî taşıma şirketi Hazine-i Hassa
Vapur kumpanyası diğer yandan Şirket-i Hayriye, Hidiviye, Hamidiye gibi Osmanlı şirketleri
taşımacılığa dâhil olmuşlardır. XIX. yüzyılda değişen şartlar, bir taraftan demiryollarının
yapımı ile ithal ve ihraç mallarının limanlara akışını kolaylaştırıp süratlendirirken diğer taraftan
da gemilerin aynı şekilde yüklenip boşaltılmalarını zarurî kıldığından demiryollarına paralel
olarak rıhtımlar inşasına başlanmıştır. Demiryollarında olduğu gibi rıhtımlar inşasında da
yabancı sermaye devreye girmiştir. Varna, İzmir, Beyrut ve tabiî ki onlardan sonra yapılan
İstanbul limanı, liman ve rıhtımlar içinde en önemlileridir.
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Bölüm Soruları
Osmanlı Devleti’nde kervanlar belirli karayollarını takip ederek Türkistan ve İran’dan
getirdikleri malları Akdeniz limanlarına taşırlardı. Bu uzun seyahatlerde kervanların
karşılaştığı en büyük tehlike .......................... idi. Güzergah boyunca kervanlar ........................
istirahat eder, temel ihtiyaçlarını temin ettikten sonra yollarına devam ederlerdi.
1)
Yukarıda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kelimeler aşağıdaki
seçeneklerden hangisidir?
a)

Veba salgını-Bedesten’de

b)

Çekirge istilası-Çarşı’da

c)

Aşırı sıcaklıklar-Han’da

d)

Nehir taşkınlıkları-Han’da

e)

Eşkıya saldırısı-Kervansaray’da

2)
Osmanlı tarihinde at yerine sürekli arabaya binen ilk Osmanlı padişahı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

I. Mahmut

b)

II. Mahmut

c)

III. Selim

d)

Abdülaziz

e)

Abdülmecit

3)
Osmanlı Devleti’nde karayolu çalışmaları genellikle ahalinin bedenen
çalışmasıyla gerçekleşiyordu. Ortaya çıkan masraflar ise devlet tarafından karşılanmaktaydı.
Ancak istisnai de olsa yabancı sermaye ile yapılan karayolları da vardı. Aşağıdakilerden hangisi
yabancı sermaye ile yapılan karayollarına örnek gösterilebilir?
a)

Trabzon-Bağdat karayolu

b)

Samsun-İstanbul karayolu

c)

Bağdat-Basra karayolu

d)

Beyrut-Şam karayolu

e)

Ankara-Konya karayolu
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4)
Aşağıdaki demiryolu hatlarında hangisi Bağdat Demiryolu’na ait hatlar arasında
gösterilemez?
a)

Haydarpaşa-Ankara

b)

Aydın-İzmir

c)

Haydarpaşa-İzmit

d)

Ankara-Konya

e)

Konya-Bağdat

5)
XIX. yy. öncesinde Karadeniz’e yabancı gemi girmesi çok nadiren vuku
bulmuştu. Buna karşılık, taşımacılık tamamen Osmanlı gemileriyle yapılmaktaydı. Gemi
reislerinin kefalete bağlandıktan sonra Karadeniz’e açılmalarına müsaade edilirdi. Osmanlı
Devleti’nde bu uygulamaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ruhsat-ı Bahriye

b)

Mürur Tezkiresi

c)

İzn-i Sefine

d)

Taşımacılık ruhsatı

e)

Nakliyat tezkiresi

6)

İzmir-Aydın demiryolu inşaatı hangi yabancı ülke sermayesi ile yapılmıştır?

a)

İtalya

b)

İngiltere

c)

Almanya

d)

Rusya

e)

Fransa
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7)
Hicaz demiryolunun başlangıç ve bitiş şehirleri aşağıdaki seçeneklerin
hangisinde doğru olarak verilmişti?
a)

Hudeyde-Sana

b)

Mekke-Cidde

c)

Medine-Mekke

d)

Şam-Medine

e)

Şam-Bağdat

8)
Osmanlı Devleti’nde demiryolu inşaatlarıyla liman ve rıhtım inşaatları arasında
bir eşgüdümlülük söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde eşgüdümlü
inşa edilen demiryolu ve limanlara bir örnek olarak gösterilemez?
a)

Aydın-İzmir demiryolu, İzmir limanı

b)

Varna-Rusçuk demiryolu, Varna limanı

c)

Mitroviç-İstanbul demiryolu, İstanbul limanı

d)

Çernova-Köstence demiryolu, Köstence limanı

e)

Bağdat-Basra demiryolu, Basra limanı

Osmanlı Devleti’nde kaldırım kelimesi, önceleri bütün yol sathının taşla kaplı kesimleri
anlamına gelirken, XIX. yüzyılda .................. yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamasıyla
yayaların yol kenarındaki geçiş yerleri manasına doğru kaymış ve yaya kaldırımı ifadesine
dönüşmüştür.
9)
hangisidir?

Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken en uygun kelime aşağıdakilerden

a)

Arabanın

b)

Bisikletin

c)

Atın

d)

Beygirin

e)

Kağnının
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Osmanlı Devleti’nde demiryolu inşaatlarının önemli bir kısmı yabancı sermayeye
dayanmaktadır. Bunlardan birisi olan Rumeli Demiryolları imtiyazı aslen Alman Yahudisi olan
................................ adlı kişiye verilmişti.
10)

Boşluğa gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Belçikalı Baron Maurice de Hirsch

b)

İngiliz General Chesney

c)

Fransız Pierre Railway

d)

Amerikalı Wright Kardeşler

e)

Alman Şansölye Openhaim

Cevaplar
1) e, 2)b, 3)d, 4)b, 5)c, 6)b, 7)d, 8)e, 9)a, 10)a.
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