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plundered and destroyed the lands oj the empire. In the rast, the Se/djuA: Tu'*s
inftltraıed Aııato/ı'D. The emp/re had losl ıu miliM'" power b«o~e afinternal
urife and bad monoge1l'lelıl and W Q,f umıhle to defend the coıoıtry from rhese
attacb. lt wa.s the young commander Aldcrlos Komnenos who /iııa/ly saved
Byzanlium from this sad/ote.
During the tiMe of Alehios and the Konıflenos dynasty Iıejounded (1081. 1180)
the empire /ived through an ere of ~jval. "'Ithuugn the Tur.ts who had settled
in Anata/ia and the NormolIS iıı Southem Iıo/y coıdd not be ewu:vated, at teası
they _rf' Pn!Vellted/rom spreadiııg evt'ıı fimher. Certain success waf achieved
in paUlical and mililıı/')' fields. However ""TQııg «ollOrnic decuiollS cmd
implemenfation starting with Ald:sit» and continu;"g in the reigllS af his Jon
fOOM U and gram! S01l Manuel. sapped the weo/tlı andpower ofByzantium. The
trade privileges Aleksios gıı llt' lo the Veneuaııs iıı may 1082 and later LQ Genoa
and other IlIJlilllı ema. caw ed a great deeliM iıı Byza'l tium 1I0t oııly
ecanomically but aba in military and political mat/ers, ..ts a result, Byzaııtiu'"
almost became a coloııy dependl!tlt on the West and never managed to free
herseiffrom this ecanomic }'oke of sen'itııde.
Iİİ

this antele the relations bet"w eetl Byıanliıım and Venice during /081. /301
and the status of Byıantiıım in the westem world are summarired.

xvnr. YOZYlLDA Q S l\IA."ıi ll D EVLETı'~D E ~ OFVS
HAREKETLERJ OLARAK " Iç GÖÇ LER"

ı brah i m Gü LER ·

Osmanlı top lumunda Ins anlar, hıikfunetlerin kararlan doğrultusunda

ve kanunlann mil.saade eniği ölçüde, düzeni aksatmamak koşuluy la, Osmanlı
Devlet i sın ır tan içi nd eki toprak larda hare keı et me özgiir!ü aüne sahip
bulunuyordu. Tüccar lenn ticaret
sorunlarını

maksadıyla yaptıklan dolaşım,

insanlarm

hillctlmete iletmek. işlerini tak ip etmek veya uğrermş olduklan

lıaksızlıklan hUkılıneıc: şikiyet etmek maksadıyla gerçekleştirdikleri
şehirler arasında

muhtelif amaçlı

gidiş gel işler.

tedris için yer

seyahatler;

dc:giştirmeler,

v,

s. bunlar arasında sayı labilir. Bu beliııtik lerimiz, dOzeni aksatacak, top lumu
kargaşaya

sürükleyecek

davranışlar değildi.

Osmanlı toplumunda nüfusla görülen hareket lilik, de~iş ik şeki lde: ve
alanlarda kendi ni gösteriyordu. Ancak bu hareketlilik içinde, bazı davranışlar
vardı ki bun lar, mev cut düzcni ve toplum yapısını dogrudan olumsu:z yönde
etkiliyarellL İşte bundan do layı, Osmanlı kanun lan veyı yöne tim i, nüfust aki bu
har eket lilikten bazılan için sınırlamalar ve yasaklamalar getirmiştir. Bu
sınulama ve yasaklamaları rağmen, söz konusu har eketlerin önü alınamamıştır;
Osmanlı

toplumunda mlfusıa göriUcn bu hareketlilikleri, günümOzdeki

Türk top lumunda görülen bir talnm nüfus hareketlerine de bc:nzc:tc:biliriz; i )
Aynı

idari biri mden şeltir ve köy ler arasmdaki gidiş gelişler; b) Bir idari birimde

kurulan pazarlara gidiş gelişler; c) Bir şehir ve kasaba içindeki işyerleri ve
dilkk!nlara dilkkin ve ya iş sah ipleri ile işçilerin gidiş ge lişleri ; d) Insan lan n çift
ve çu bulJuna bakmak maksadıyla yaptıklan faaliyet ler ; e) hükümet merkezine
yani

Divan- ı

hiimayun' .

gidiş gelişler;

g) Ticaret

maksadıy la şehirler arasırıda

xvııı .

"'

tüccarlarm gidiş geli$1eri ; h) ~l em Uf [lıyinlm ve onların görevleri do layı sıyla
yer detiJtimıderi ; 1) SilrgCnIcrl; il E#itim opetim amacıyı. yapılan yer
detiJtinnelc:r, J) Dolanlar \1(' ölenlerı; lt) Göçler Uqlll1lU çıkar. Bütün bu
uydı.klanmı.z. Omwıblll"da toplumun kapalı bir yapıya ıahip olmayıp, şu veya
bu nedenlere halil oIaJ1Jı: iÜtekli edrilq:im ve hareket halinde bu. b.ındutunu
ıibt erir. Gerçenen, ıerek ticari alan1arda, gerekse ılIç h.ldiselerinde ve
dilerIm nde oruy. çıkan olaylar, bu etkileşimi açık bir tekilde on.ya
ko)mak1adır_

Ifade etmek gerelcir ki, traştırmamızın C$&S kceusu, Osmanlı
top lumunda zengin bir llzellik gösteren nQfus hareketliiilini ince lemek delildir.

8 11 nüfus hareketlilili içinde, Osmanlı D~leti'ndc bir takım sosyal. siyasal ve
ekonomik ş artı. rdan dolmuş \c I1I k('l\in bir bölgesinden dil erine
gerçekleştirilmiş "göçler" dir. Ancak wnwni bir anlam ifade eden göçlerin
amacımız, dış baskın lar,

bÜtününü ele . Imak det ildir. Esas olarak

sefer ler ve

savaş lann yarattı!_ göçler dışındaki , yıni bizzat toplumsal yapııun ve ekonomik
düzenin neden oldugu "iç göçlere" dikkat çekmektir. Boylece, Osm anlı
tomplwnundaki inzan ın temelini kavram aletır.
O-ıa.dI ~
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Bununla birlikte, toplumwı kendi içindc:ıi olmayıp dı, etkenienim
dolan dil ci g6çleriıı de, topluma ve iç K6çlc:rin dotmasına çqilli açılardmnuıi
tesir enilini de tesbit etmek gerelaniftir. Diler tar1ftan Os:nwıh Devleti'nde ,
bukuken birtakım imkinlara uhip olan toplumdaki bireyltt ile devlet düz enini
ttkikyeı:ı, OııLVm )'apl$ında alır sosyal ve ekorıomik sorunlar dOJUıan bir
hususu ~ıkIıl1 b\lIŞtUlmalmr. Bclylece osmanlı Devleti'nin çöld1şOndeki
sırlan çı!lzmek yolunda cQz ' j de olı.a bir adım daha ıtmaktır. Bu am.açla. gllçlerin
nile1ilini, Osmanlılardı gÖÇ' anl ıy ı,ı nı, Jebeplerini. etkilerini Osmanlı
hQkQmctinin ve devlet ıdamlannın konu hakkında izledili siyaseti. g6ç11n insan
ve cemiyet l1zCTirıdeki tesirlerini irdelemeyi. hedctlem4: bulunmaktayız.
Osmanlı tarihçilerinin "azifelerinden birisi, tarihin lıaftz:uında kalmış
loplumsal hakikallerin tespiti çılış m al annı derinleştirmek ve zengin lqrirnıı:ktir.
Osman lı toplumunda gôrülen bütQn bu göç hl diselerine bazı yönlerden
baktı lımızda, gQnı1mı1zdeki Tilrk toptumunun yaşadııı göçleri ve bu göçler
sonucunda orta)'a çıkan sorunlan iyi anlamak ve çözüme kavuş;tumıak için,
önemli kolıylıklar satlanabiliı. Işıe bu yak laş ı mla, Osmanltlarda yaşanın
toplumsal bir sorurı olan ve birçok ılında tesirleri gôııil ebiten, sosyıl bir
meseleye, (ileride tekmil ettirilmek koşuluyla) dikkat çekilmek istenmişt ir.
Şilphcsiz Osmanlı Devleti, tarihe mal ohnuşlUl. Onun çlıld1şQndı:ki
benlb sır Iıalinde bulunan ba.ıı $OSyal ve ek.onomik nede:ıı.leri ortayı çıkarıp,
tarihin daln.liklerinde lc.a1mış bir devlete u yat da kanndınlmıyacaktu". Ancak,
birim bilmedil imiz flkıt ölrenmek için çabı Janedip yaptıJt mlZ bu
teceıeneıerte ulqabildiJirni.z b.akikatltt, beyin jimnastitimizde yonımIanıp
bayatıınıza bir anlam ve deter kaz.andın1acak; pıimiizün ekonomik V'e sosyal
J01\.lI'ılaruun altında boğu1maınanm yol1ann:ı keşfetmemiz latl~. Zira,
ins.anlann çevre f&ltlan ve imklnları detişmelde birlikte, rihnl ve fikri
fonksiyonlan de tişmemiştir ; ,eçmişteki insanlu dı dq Ondt ltt,
pı1müzdekil er de. Fakat, öncekiler de IJOnrwler de hep bayat pttlannı
ge liştirmek ve zenginleştirmek için beyinlerini kullandılar. O halde, geçmişte
ylŞImtf olmakla birlikte Osııwılı Devleti'ndeki bireyler de,
zihnl ve fikri
fonksiyonlannı kullanıp bayl t prtlannı iyileşıinnek: yolunda çaba iaff ettiler.
Bunu yaparken, toplumundaki yönetiei dUl\llllda olanlar, görevleri gerel i,
insanlann hayat ,anlannı dazenlemek için bazen iıabetl i kararlar al ıp bunları
uygııl ıdı lar veyehut da olması gerekenleri bilerek veyı farkında olmıyarak
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yapmadılar; ba:ıen, ı6rev liler görevlerini suiistimal ederek topl umsal
bunalımlııra neden teşkil ettiler, hatta bu sebepten alınan kararların uYSUıanmasl

da gerçekleştirilememiştir.
20.22 Kasım 1996'da Menin' de gerçekl~tirilen bilimsel bir
toplantıcb.. Osmanlı toplumUllun yapdılı glıç hadisesinin sadece belli bir
y6niine deliniimişu) Bu mese leyi daha ,eniş bir ~i. ele almak mWnküı\dür.
Söz konusu dönemde '"in5aıı baldan evrensel yasa lan", bCtı1n dUııya
devletlerinde yaygm detildi. ve bu yualar, XVI II. )'ilzyllm sca çıeyretindc
sadece Amerika ve Fransa'da oııaya çıkmıştı. Bu balamdan XViii . yüzyıl
Os manlı
toplumundaki
göçler,
""insa n
h&k:lan
yualan"
ile
dej:erIen diri lmemclidir. Toplum içinde 16rillen gÖÇleri. Osmanlı Devleti ve

toplum yapısının kendi şartları içinde değerlendirmek yerinde olur, Bunun
neticesinde ancak. Osmanlı &öçlerinin, çalda.şı olan devletlerdcici göçleıle bir
mukaycsm yapılıp dejerlendirilcbilir. Bun& l».ı}lı olarak da onun, XViii.
ydıyıIda çaldaşı olan h1llilmeı:l er ve cemiyetler kaqısuıda. ıoplumsal ve
b(1kQmCl Qstünlütd veya gcrilip Ir:onllamda bir filrir ortaya kanabilir.

X\l1L

YÜZ)..ı Oım.alı G6ç1t'riolo

XViii.

yüzyılda Osmanlı 1l1keleriııde

.:\ltdltt:

bir bölgeden bir diic:r bölgeye

\"cyah ut bir yerleşim birim inden dilerine yotun bir teleilde göçler oluyordu.
Bunlar, devrin bWı:ümetlcrinin, belli başlı meseleleri arasında yer alıyordu.
Oöçlerle ilgil i bir başka özellik., göç veren bölgeler ile alan yerl erin farklı olması
idi; ancaic. bir yerleşim birimi veya bölgesi, hem göç veren bem de g6ç alan bir
)'CT Oıabiliyor idi.
xvıu . yilzyı.lda tercyan eden bUtUn bu ,oçlerie ilgili b.idiseler bize
g6stc:rmdctcdir iri. omıanlı Devleti 'nde ıop1um l1yeleri, şu veya bu ıııcdenIc:rc
bath olııııı.k, ckırıua bir yapıya niıip olamayıp, harekCl halindeydila. Ancak bu
barckct1ililı:: içinde, günQ.mOzddci toplumlarda da benz erleri rastlanılan, bunalım
çeşitleri

mevcut bulun uyordu .
Insanların hayatımnın tamamını

veya bir parças ını geçici yahut ebedl
bir süre için bUıundukları yer dışında başka bir yerde sürdiirmek maksadıyla
gerçekleştirdikleri bu ıaçıcr, XV ii . yilzyı.l sonlarından itibaren Rwne li'delci bir
m un gôçlcr ile KJnm göçleri ım1stcsna, müstemlekeci devletlerin gOç etti:rmc

•

1S9

siyasetinden kaynaklanmıyor, aksine Osmanlı toplumu ve bireylerinin içinde
bulunduklan ,artlardan doiuyordu. Dolayısıyla bu gOçler, Olke içinde hareket
ııalinde kend ıni löıttren .. iç göç ler" di.
Bununla beraber, XVıı . yllzyıtın sonlanndan itibaren Rum eli
wafi.ndan Osmanlı sınırlanndan içeriye, XVIII. yilzyıhn ikinci yarısında da
Kırım tanı!ından Anadoluya dognı g{ıçla oluyor, yine Anado lu'ya baslcınlar
sonucu. bir bölıeıddci ycrlqlm birim lerinde bulunan insanla:r, toptan baskın
yapan uluslmn Olkelcrine SÜrdLQP ıOtQrQlO yorludı . Bu dönemde, Osmanlı
toplumunun yaşadıp bu söyledikl erimizden son iki örnek, top lum indesine
bath olarak delil, devletlerin gilttütü ikili ili, kilerin doturduiu bir gOçhareketi
olarak dikkat çdonektedir.
Osmanlı hı1ldımetinin, bir takım sebepler dolayıs ıyla., konar-ıÖıçer
bllde dolaşan qiretleri iskln etme k teşebbüsleri de vardı.... lIükılmClin konarJ6çerlcri, ıeçerli sebeplere bajlı olarak isklna yönlendirnıesini, bugünkü göç
tunificri ne g6l"e, zorlamaya y6nelik bir gOç hidisesi oIanı.k
dclcriendirlmdirmdı: m11mkOndür. Ançak bu zorlamanın, göçebe aşiretlerin
yerleşik &haliye verdik leri zararLardan kaynaklandi jını unutmamak gerekir.

Köylerde ve şehirlerde oturanlar, çevre ş.arılannın tesirli olduiu kendi
arnılarma baAh olan göç lerini ıcrçtk leştinnelcrinin dışında, kcnd Llcrini göçe

zorlayan veya ona teşvik eden, zorlama ve baskılardan kurtul~un tek ça.rcsinin
gOç olduıu düşUncesini yaratan., bir dizi prtlara niıip idi.
ŞUpbcsiz bu

mrlama veya dolayb baskılar, toplumun yerini yurdunu
gitmesi için dojrudaı:ı. bsrtIa yapılmı$ davranışlar
deliidi. fakat dOzenin ve otoriteni n sahi p oldulu bunalımın yaratnp
bofluklardm istifadeyle, bir iasım taınahklr insanımn toplum bireyleri l1urinde
uyguladıkilO çık artl davranl,lanndan doiuyordu. Bunun la beraber
hOkdmetlerin, devrin ,artlarına g5t e geliştirdik leri ve uYlUlııdıklan ekonomik
politikalannın da, toplumda 1 * doiN gdişen bir davranış biçimini doJ:u:rduıu
meydana ıelm hldisderden anlışılmaktadır.

terk edip bqka

ymere

Anadolu ve Rum eli' de cMtttılmm seferler, konar-iÔÇerlcrin
Anadolu'nun bem.en hemen her köşesine yayıJmıı qkıyalıklar,
Kırım'.. yapllan wa sevkiyatları, illkedclci
ve gilve:nlijin bozulmasmda
Clken olmuşlardı . Bu gilvensiz onam, toplum dı1zc:tıini de oluınsuı yönd e
etlrilc:miş, Osmanb toplum undaki bazı askerf ve rely! tabir olunan zümre ler,
davrmıışlan,

asam

161

160
yıni memur ve meıma
.Ieyhiı:ıc ıtlişen

olmayanlar arasından ç~ lcanunsuzLa:m, halk
ve onun dUmUni alt \ht cıdcn davnnı..Jlann.ı dofumıUŞtu.

işte bu kanunsuıluk içinde bulunanlar, devletin bui memvrWı,
bunlardan H ' ~ letiD vu.alanınış sisteminden cesaret alan qkıya1ar. başı~
gezen aşiretler, yerlq;\k WanIan 6zcııik!c köylılleri yerlerinden oynam:ıq. onlan
yaptıktan zarar verici davranış l anrla göçe, devletin güt11nOn dah.a çok
hissedi ldili, daha gllvenli y.yabiIecdderi yerleri anmaya yöneItmişti.

Gerek k15ylQnQn ' "C tdililinin belirtilen eo.kenlcrdcn dolayı yer
teaübesi, ımk konar.göçer aşiretlerin bir takım geçerli gerekçdere
oLL"lI1ı: bükümet kanalıyla dotal yaşam koşullanndan &)utı1aralc iskln

deiiştimıc
b_ılı

ed ilmeleri. gerekse b~1r:a ll!.kc !:ıOkt'lmd lerini n istila ve (('heir siyagÜ veyabul

innnlann

yaş aıil.ldan

Miselerin

ıavaş al anı olması

Osmanlı

örnekleri,

ıopl umundaki.

g6çlcrin büyük: çotun!utunun zorlayıcı etkenkrden dojdu tunu
göst ermeletedir.
Sosyal tabakalaşma aç ısından 4 iç göç leri ele .Idı ılı mızda, Osmanlı
to plumunda özeııikle köyde oturanlar ile cQz't de olsa şehirlerde oturanl ann,

t6.ccar

old uklannı

iddia edenlerin ve konar göçerlerin

gerçekle ~dikıerinc şahit olunmaktadır.

bıı

göçleri

Bu sosyal tabakaların her birini göçe

iten etkerılerin çeşitliliii dLkkaı çekmektedir.

X\l 1L YÜZ)-ılds OI m_n hl.nI.

irndan

dest ekle yecek

16re

ve

ruııife

tibi

ltıra-ltucWı

b.ıtrnak JIIümkı1n ise

ollUıılqtuacak

kadar

ltlB), ummı.
de. bu wı:ıif anlayışını

yeterli

Uıyıda

rastJayamadıtım1 zdaıı. IÖÇ meselC$iııi.
ıasnifbiçimlerine

yine Osınan1I1ar 'm kendi
gört' detcriendirmek daha dotru olsa ,erelctir.

OsınanIılar'm

IÖÇU

nas ıl algıladıklarmı,

Esas en Osm.m.1llar, "göç" kelimmni "cv göçü" ibaresiyle kullanmış ,
yukandaki saydıklarmuz h.akkıncb bunu kullanmamıştır.' Fakat, ıörilıı en o<lır
ki, XViii. yüzyılda hakiki tüccar ve ~ ahipleri olmayanlar ile cemiyet balinde
olanlarnı geçişine izin verilmemesi, bu hareketleri de "göç" çerçevC$inde
degerlendirdiklerini gôstennek1edir. Zin, bazı plııslarm tüccar oldı.ı1danııı
belirterek ticaret yapmak için bulundukl arı yerlerden şehirle re , itmek
isıemelerine hükümetin denetim getmnesi. büyilk şehirlere bazı iraanlııın bu
çeşit bahanelerle yoğun bir şelcilde göç ettiklerini gösterir. Bu da, hakiki
tüccarların yanında 1ilccaı: olduk larmı vey' ticaret yapmak için yerlerini terk
ettiklerini söyleyenlerin de, g6çmen klltlelerinin kaynaklanndan birini teşkil
ettifini gösterir.Cemaziyelab.ir ortası i 159 (Temmuz başlan 1746) tarihli emirde
insanların

"caç" An l.)"qı:

,ehire-ıc birden Ichire..şebiıJeIı

(mevsimlik-d.aiıni)

Gôn1ldütü üzere bu nefus hareket leri, gÖÇ leriıı ıel~im
göstcTmek1edir. Buna göre. bu nüfus hardcetlcrini de OsmanIıiardaki
"16ç" WDiti. içine kamıak gerekir.
saftıalannı

ev gÖÇU ile

~

sahi plerinin

örneklere
anl.rıyış

lIUıOCi ıı-aı, l oı.ıılNI

insanlarm tQccar

onlann bu eesele

Bı.ın\lnla

beraber. "ev gOçd" ibaresiyl e ifade edilen ııüfuı hareketleri
izin verilmemesi, büydlı: kentlerdeolaıı yıtıImanm

dı.şındaki diler hareketlere de
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bazı

müsaade: edilm emesi veya geçişlerinin teftişle $ınırlandınlması imnmişti.' 1764
Ocak'mda da, OsmmIı Hllkf1meti'ni \'C kL"71ııoyunu mq;ıu! edm "ev g6ç0"
5Of1.ıDundaı:ı. s6.z eden bir başka ferman daha çıkanJınışn.1

e-..,.ıaı.- 11 S9 /T-..ıı.tıın

i( ~ SM) .ı T-.ı""'WO; Y.. (I71)1).11OO~

bahanesiyle,

veya

çıkardıklan br,ur.ıwne \e emimaınelerindenanIaına.k milmkl1ı:ı.dıır. Onlar,

•

işleri

olduldan bah an es iyle , buı lanııın da cemiyet balinde Istanbul' , g6ç
te,ebblhünde bulı.ınduldarma dikkat çekilmişti. Bu nedenle de, istanbul 'a
lelmdae olan bu Wanlarla, "iş Phipleri"nin ve "'tUccarlar"m geçmesine

XVlU. yüzyti Osmanlı top lumundaki göç leri. JÜDQmüzde )"apılan
tasnifler gıbi, onu batekete ,eçiren etkenlere(ıradi-güdUmlQ), c:opti yIpI)'ll (içdı"

takım nüfus hareketlerini, "gÖÇ" kelimesiyle ifade etmemekre ise de.
bunlan
", Oç" adıyla tanımladığı. hareketlerle birlikte dcterkndirm~lerdir.
B unlar,
"bu.lundutu yeri terk edip işsiz olarak bir başka mahalle gitmelc", "gerçek tikcv
Oimadıtı halde tieam batwıesi)ie yerini terk edip bir başka nıahal.le ıeçmek",
"cemiyet halinde bulundulu yeri bll"lıkıp bir başka mahalle gitmek" idi.
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XVUI. YOlYIU1A OSMA.."IUDEVU"T1'SDE 1'o'01'US H.uuE'lUaJ oı..u.u::
.IÇGÖÇUa-

OCLEIl

ve buralarda ortaya çıkan sonmlann arttınlmaması yolunda. htikılmetlerin -\dılı
ıedbirler olarak: del crlendirilc:bilir. FakaI her iki durumda da, "ev göç(lft dı şınlb
irade edilm no'tus hareketlerinin, göç olgusu içinde telakki edildili açıktu.
O halde )'!kandaki açı.klamalmmıza b.ıtlı oLarak XVIII. yüıyıı
Osmanlı ıoplwnunda g6n1!en iç göçler. "ev göçü" , "'iş gôçü", ticaret baha.neşiyle
ıerçe:kı~ım "s6zde tQccu J6ç\l" ve "cemiyet halindeki göç" tekl inde dön
çeşit oLarak tasn if edi!ebilir.

Göçlt n .
Osmanlı

Sdı~pln' :

bazı

bireylerin.

geldikleri

yere

geri

g6ndcrilmeleri' wz konusu oldutundan. bulundıık lan yerden bir başlr.ı yere
istedikleri gibi hareket edebilmeleri beUi kaidtItre baltarunlŞtı.:

Ouııikle sosyal tabakalaşım içinde reiyi adıyla uulaı:ı rllmrenin
yerlerini terk ile başka yerlere g6ç C1mc1cri mevcu1 kanuna ıykırı"
bulunuyordu.lOAncak burada şunu ifade ettneic gerdcir., bu da, hudut1ardalı:i
uvq\ar dol.yısıyla yerlerini yurtiannı terk edenler, bu kanun maddesinin
dOQ:rUdarı muhatabı detillmti.lI SOz konusu kanun maddesi, yeni ,eldikleri
yerde oın )'lIdan fazlrı kalanlarm. artık or.l!ı olduklannı kabul ediyordu ki.bu da,
kanım mGsude etmemesine ratınen bir kısım iı:ısanlann~o. gc:rçddqtirerrlı:
geldiideri yeni yerlerde ycrleşdıilmeyi Aıtadıldannı gOstemıektcdir.ı ı Kanun
maddesinde b6y\e bir sürenin esas kabul edilmesi. göç dilşdn«sini taşıyan
irısanl arm kanuni olmayan yollardan bu barcl:eti gerçekleştinnelcrinc imklıı
vermiş,

insanlarm ,/)ÇIm de

dunnamıştıI.
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XiX . yüzyılda Osm anlı hükümetinin, halkın yer d ejiıtirmesi
konusunda bir b~ 1ı:a niı:am daha oluşturarak, uygulamayı baş lattıjı
ıoıillmektedir. ÇQnLC(L.. "iç göçler" bu yQzyı.lda öyle bir noktaya vamuştır ki,
lı;Ua1ar ve köyler aha1isiniD bir yerden dilerine gitmelerinin, onlann harekete

geçtikten sonra durdunı.lmasının gQçlQtünCn

_iri... ~ -.ım..i u.nıı.. k ........ 4&hlı rII ....ı.n

farkına varmış

bulunan hüküme'I

tarafından,

daha başladılı noktada derie'lim altını a1mmuı istenmiştir. Bunun
için halkın yer detiştinneleriDe veyahul bir yerden dijerine gitmelerine bir
nizam verilmiştir. Bu ııiz.anı gereli, yer dejişü:liklerinde .yoi tnkuuifyo/
iZIIjJ "

ıoplumunda
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alınması gerekmiştir.u

B6yleee kanunu ÜıW eden rdyi ri1mresinden bazı insanlar ile
bilkl1met otoritesi kar$ı karşıya gelm~ bulunmaktııdır. BQtQn bunlar, relyiyı
kanunlan ibli! ederek göçe iten zorlayıcı etkenlerin buhmdutunu
16stermektedir. Reiyi için g6ç etmeicleki amaç, daha JIlvenli ve huzurlu bir
ortam, elcODOtDilc yöndaı daha mı1n:tfeh bir b&yat kurmaktı..
osmanlı

Devkti'ndelri l(!çler, toplumdaki bir talam klrlflklıklar ilc
ve iç politilcalardan, bazan da tabiat Oıaylanndan
kaynaklanıyordu. Devletin cf4; politikaya batIı olarai:: lÜttÜLÜ .erer ve sa~
politikası, bwılann yapddılı mekinlarda ve yol acı-erılblarnıda bulunan
insanları g6ç yOnünde etk:iIedi. Oijer taraftan, XVIt ydzyUdaıı itibaren XIX.
yi1zyıIa kadar artarak doanı eden uzun savaşJmn yeni1ııiJerle sonuçlaıımuuun
ıctirdiii mali sıkıntılar yüzfinden, devletin halk i1ı:c:rine saldılı vergiler,
baı.:&nedc:rin izledip diler ekonomik ve sosyal politikalar, otorite boJluturıdan
byııakIarwak hal.lı: üzerinde çeşitli usul ve y6ntmılcrk baskı iı:unn devlet
devlet tarafuıdan

teıeeee dı$

temsilcileri, iıısanlan göçe ~vik: edc:ı:ı unıurlardı.

xvm

IBkAK1M GCLU.
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Bu dwumd&, göç sebeplerini mad deleyere k

XViii

açıklıy.uk

olurJak,

yllzyı.l Osmanlı

wısurların,

toplum unda göçlerin onayı çılcmasınlh etken olan
aln ana sebepten kaynaklandıtını söyleyeb iliriz:

. )Toplum Cyclerin in (memurlar, cşkıy.lar. konar .g6çer ler)
dnDru,lan • b)hllklıınain gı:ınoııı ı:iyasi ve iktisadi politikalar (güç ve eteritede
aat düşme; bu )'Czyılda sQrekli haıc gelen yeni _p vergi yükill., timarlı
ıipahi lerin ekoncımilı: darWı:: içine düşmeleri ); ç) askeri seferiu, savaşlar, d)d lf
bulanlar, c)data! afetler. Obayuıdırlık ve bizmeı sektönl.
Bu devirde

taşrada

görevli memurlann

bazıları,

hallc özerinde

Icwuyorlar, onlardan kanun dışı \'ergi .lmaya
Çlıı$I)'orlardc K6ylWcr, XVUL. yi!zyıkb. dzerlcrine düşen .... pr \"C pir bukuk
"c rilsumu"nu, kanun ve defter gereğince ödemcğc devam ediyordu. Köylil. bu
lununlara aylan oLarak

baskı

mo.kcllctiyetlerini. köylerinde batıı bulundukları sip<ilıiicre "'''yahut vakı f
)'Onetiminin tayin c!Iili kimselere 6düyorlardı. AnCU sipUıilc:r, kanım ve

defterlerde belirtilen miktarlara kanaat etme)"erck. CWıa (ula vcrp
ist emekt erdi ler. H'b k6)iil, bu fazla \'ergi talebini reddedin ce, b.tb oldulJ,ı.
ıipahi tarafındaı:ı çoluk çoc;utun. ve maIlamı.a taamıza kalh$ı1maktaydı. u
O iıer taraftan valiler. bı:ylcrbeyleri, sancaklıeyleri, JUbqılaı:, eıninler, idare
memurları mıııa.samflar. nazırw v.s. ehl-i 6rf taifesi de. bu tfrdcn da\~lanıu
m yl dzcrinde tatbik ediyorlardı. Amuya'daJci " Sultan B.yezid Haı:ı Veli' nin
yıpnrdıj:ı cami ve iınarcti. vak fı .. köyhUm. bu sıydıtınuz , örn-liIerin
wmawıa ut;ramışlarch. Bclirtilm bu vakıh bıtlı köyllller, ı'~-I F·iyye,.
rCswn&ı. resm-i bıtlt. ı:Qmı·i cinayet. bad-ı b~ tapu-yı zemin , ram -i beıııı&k.
resm-i kovan. resın-i ~ mal-ı ,ilib, mal-I ınet\rud, bcytil 'l-mal -ı amme ve
husl, yıyı, kaçgun v.ı. vergilerini. vakfa 6derlerkeıı., ıdı geçen bölıc
görcvlilcrinin mUdahalclcrinc maruz kalmışlardı. Ahali, onl.uuı bu
kötülülderinden kurtulma.k için Tokat tantlarma g6ç etniJti.
Memw-Iar, bu davranlflannın dı$1nda, başka hareketleriylc de göçe
etici edıyor lardı . Bu memurlar, bilk\lmetiıı göçQ reddetmesine vc , örevlileri göçQ
önlemc lde mı1kc Ucftutmuına ralmen. çak zaman rc:.iyirıın yerini yurdun u terk
ctmesinc çıkar kııııhtı göz yumuyorlardı. Görevliler, emirlerde belirtilen gllç
.

.

YCzYILDA 05.'fA.'o'U D EVtErt'SDE ı-'CFUs ~ 0I..AI.AIt

~kıya

ve haramzade ler de halk üzerin de atır son uçlar veren
göç etmesine sebep o lm uşlardı . xvııı .
yQzyıldaki eşkıya1ann yarattıtı bu sonucu., XVi . ve XVii . yQzyıllarda ce lilıler
meydana gctinııişlerdi "'Celll1ler""in <I1Iya çıkışı ile rei yi. güçsüzlqcttk,
bölgelerini terk edip, köylerinden şehirlere kaçmıştı:l' Bir waftan idarecilerin
zulmQne mler taraftan qkıyal:ııruı wdınlarına göA;üs germek zorunda kalan
abalinin çolu, ya yun ve köylerini ter:iı: ederek d&ha emin yerlerc pdiyor ..-eyahuı
eşlaya(celili) gnıplanı:ıa kaıılıyordu.. Özelliklc U 96'daı:ı tonn binlerce iı:ısaı:ı
'el1li uldınlanndan kurtulmak için civarda emniyetl i şehir ve kuabaJ.ara.
I swıbul' l, iıatu Rwı:ıc li'yc kaçmış lardı . Genel olarak g6revdıen almmış 'o-eya
Iıabulıla utr'&mı$ bııkWnct mensup lan ile rdyl arasında itibar k lZlllmlŞ olan
'cılli reislcriı:ı.iı:ı lidcrlij:i a1ı:ıı:ıda1d disiplinden maiınım olan cellli gruplarl.
yollan Qzı:rindeki köy, kasaba ve $dıirleri yalmalıyor, dimunder olıuuı buralan
ateşe veriyordu. Şehir. kasaba ve köyler, iişes ini temin etmek ve ioşuı bcuımak
sorwıuylı karşılaşan ' cL1lilerin koı:ıak yeri olur, buralarda çqitli mahallerdc
ı:elili bölükleri yerleştirilir, halk zulüm.ve yolı:suUukwı inlerdi. lrza tecavüz ve
kadınlann data kaldınhnlSı olal an hadisclerdcnd i,l'
davranışlarda bulımmuş, lıalkı.n

işte aralıklı olarak XVi. yQzyıld&ı:ı XVIII. yQzyılın sonlan na kadar
devam eden bu hareketleri'. iç g6çlcriı:ı baş lıca sebep lerinden birini teşkil
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yuatı ve göçleri kotrol esasımm delmiş bulunuyorlardı, Görevlilerirı, bu yasatı
dclmcleri, bazı kimselerin büyü!ı: şehirlere (Izeilikle I stanbuı 'a g6çmeleri ve ev
g6çlcrinc rulısat vermeleri ilc olmuşn.ı. 16 BWlda, 16ç ıeşebbüsilnde bulunan
insanlann da rolü bulunmaktaydı. Zira, onlar, göç ettikleri yerlerin 'o'oyvoda ve
zab itlerinin aç gozlülüldcrindm yararlanarak, bundan böyle mükellef olduldan
"'ergileri onl.ara vereceklerini s(ly leyerclı;, geldikleri bu yeni yerlerden geri
,önderilmmen kurtulmaktaydılar. Memurların, emirlerde buyunılanlann aksine
hareket ederck göçler konusundaki milsamalıa1an, hem göç edenlcrin yaptıklan
I:ıarekcderirı sonuçlanmasına he:n de arkada kalanlann öncekilerin YOIWlu
iılemc lı:rine sebep oluyordu.
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·lçaocuıı·

ve banmzadc lerin hareketlerine maruz k.a1ın4 halk. devamlı
onlann lam1ZWIa, zarar ve klltülüklerine uArayacı tl korkusunu
yaşayarak. acı çekmektetı Icwtulmak için çoluk ve çocuklarıyla birlikte , dahı
emin bulduk ları yakın lanndaki şehir ve kasabalara göç etm işt i . Ort.
Karadeniz'deki c, luyıhklar sonucu Sinop, Bcyabat, Oııye gibi yerlerin
insanları, bu göç ol ıyl&nııı yl.JallU$. Tokaı'ta da beru:er göçler g6rillmÜJtü. Bu
türden göç lıareketlcri aşa~ yukarı Q1kenin birçok: b1ili~inde m ey<bnı gelmelete
etmiştir. Eşkı)'.

o ları k

i di.ıO

Aynu,

Osmanlı b.anedanına

mensup

kişilerin

niltuzunu kullanarak

halka zubim ve baskı yııpanlar da. balla ycrlcrindeı:ı oynanyorlardı. Yalnız
bczirglnlıJ. kanla! etmeyip, mukaıaalaıın iltium.ı ve her nırLC işlere kanşan.
Sakız adası ilc Aydın ve Mora y6rcsmde varlık 16s(eren Sakı:Z'U Dimitri ik
mllderıUlerden Omıu

Efendi' nm ve Esma Sultan' ın kethüdalan Çelı:bi
Efendi'nin kapu çukadan Said' in, halk. mncdi.kleri kalmamıstı. Onların
zuJ(lmleri yi1zQndcn, falcirler ve Uıyıf olanlar, kllr11 koyamadı.klanndan yerlerini
yurtlaruu bırakıp gOç(Ierlı:-i vltan) etmişlerdi . Bu kimseler, halka yapıııdan
zulümlere, Esmı Sultan' , alet ed iyorlu, onun adım lru1lanırak insanl arı
müsadere ve harap ediyorlardı .ıı
Toplum içinden çıkan ıZ!ç Wisesindeki etkenlerden biri de kanar
g6çerler idi. Konar'göçcrlcrin. 16ç koı:ıU5UDda iki a:ırIQ uygulamaları vardı :
Eıasen konaı·I6çerlcr. özelliIderi Icreti bem g6çO. yapan. bem de bunu dııvr.nl$
biçimJcriyle bqblanna, ın~ ahaliye yaşataJl bir ZQmrC idi

K.onar'I6çerlain hareketleri. rrııcvsimc tAbi olup, yaylak ve kl$laklan
aras ında gidip ıetmekle oluyordu. Ancak bu gidiş gelitIer, gelişi gQzcl
olmayarak, ıeçtikleri yerlerin idm:ıc::ileri tarafından tespit edilerek bir düzene
konuyordu.l1 Ilan. bu düzen konusunda konar' llIç erler l&ahMlte de
bulunuyorlauh.U Buna rağmen, bunlardan bazıları kendilerine aynlm ı, yollan
takip etmeyerek, çevrelerine zarar veriyor, hareketleriyle meskl1rı abaliyi
rahatsız ederek g6ç etmelerine sebep oluyorlardı. 24 Onlann bu tarzdaJci baş ıbo,
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tıareket ve davranışlan, merkez idarı::ı:ı.iı:ı za)'lflamap başYdılı XVii . yQzyıldan
&rtmlf, XViii. yQzyıl boyunca devam etmiJti.u Onlar, yapılan da

itibaren

gereğince,

devlet otoritesini pek hissemıedilr.lerinden, bulundukları ve gcçtikleri
bölgclerde asayişi ihI11edici bareketlerde'n kaçınm ıyorlar, yıyiak vc kışlaklarını
gelip giderlerken, eşkty alık hıı.rckctlerinc ycıccniyorlardı .

Söz konusu bu zı1mreler. geçtikleri yerlerdeki köylerin abalisinin
elrinlerine. maııarm&, canlarını saldınyor ve onlann bayvanlann:ı gasp etlili
gibi, direnenlerini dc öldQıilyorlardı; elcili alanlarda sQıüJcrini otlatıyorj ailelerin
kadınlannı ve klZlannı da kaçınyorlardt26 Konar-gOçcr 11Irlcmen ve y&1lk
aşiret.lcrinin, Tob ı ve Kütahya waflannda vcrd..ik.Ic:ri z.anrlar ilc b.a1Ir. ı1z:crinde
tatbik etıiIı:lcri ~kıyalı.lr.lar, bu saydıklanmızcbı:ı prk farklı iktiidi:

TILrkrnCa zdmrelcrinden Çeyiçli Aşircri 'nin vcrdifi zararlar. Tokat·taki
Aşimi, buraya, önceden Van'dan gelmitti.
Bunlar. birlı:aç seeeden beri, ecldiklcri V.n·da b\ı.Iunan yıyiaklarma döıııncyip.
Tokat kuası da.b.i.lindc kalarak, bu kazanın köylerinc konup yıyiaklannı zap!
ettiler.Aynca çeşitli zulüm ve kÖlÜlüklere de t(şebbUs ettiler, Bu sebepten.
onl arın davran~larından etkilenen bölgenin köyllllerinin, (ukara ve zaiflcrinin,
aşirctl crin basaratlaruıın durduru lm ası vc geçiş lerinin kontroııııında tutulması,
bu konuda vilayet valisinc emir veribnesi istekleri, kadı larJ.fından ilgili makama
bildirilmiJti. Bu hu.susta, Di van-ı bı1ınayun'daıı ilgili mir de çılr.ı:nı.ş, kanunun
tatbiki buyuru.lmuştu.27
yerleşik

insan1an etkiledi. Çeyiçli

Göçer Y6nlki n zı1.mrcsinden buı lan da, KQlabyl civan nda
varlı.k:lannı sürdürmüşler ve buralarda huarlarda bulunmU$lardl. Bı.mlıı,

könllüklcrini, sadece kendileriyle kalma)'lp dört taraftan yamnaz insanlar
getirerek, ,crçckleşCirmiş!erdi . Bu insan blahahtı ile onlar, kualarda gelip
giden köyımere ve diler insanlara, zarar vcri)'Ol"!Mdı . Bu lıarekctlcriy le de
eşkıyahk barelı: ctlmnin tatbikçileri olarak degi, ik bir ameAi teşkil ediyorl ardı .
Çünkü, bu insanlar, ettınardan top ladıkım yaram azların Qçyüı: dörtyOı
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kadanyla, zar ar ve kötC.IClklerine devam ed iyor lar, dağl ara çeki lerek orada
istihkarna çalıŞı)'orl ardl. O nlar, ahalinirı, gelip gidenlerin mallannı ve eşyalanm
yağmahyor, ekil i alanlarını harap ed iyor, hayvanlarını da sürüp götürüyorlardı.
Göçer Ulu Yöriikin zümre sinden olan Çep ni, Hardallı. Tatar,

ca ' bir,

v.s. top luluklardan bazılan, Uşak kazası civarında, Murad, Şayhane:, Ahur, Akça,
Düşecek dağlarına yerleşerek,

dön taraftan yaya allı olmak üzere OIUZ kırk
yaramaz toplayıp, üç dön YUZ adam ile, köyler ahalisinin kaxalarda gelip

gidenlerine zarar vermişlerdi.
On lan n bu kötülükleri dol ayısıyl a, Uşak, Niy az, Kütah ya, Burdur,
Isparta, ile v.s. on beş kadar kaza kadı\an, dl.UUffiu ilgili makama bildirerek,
Kütah ya müıese llimine: hitab en vilayet &halisinin ve yolcul ann rahat ve:
gü venliklerinin sağlanması, zarar veren zümren in silahlarının alınıp, münas ip
mahalle iskin olunmalan konusunda ferman yollanmasını istemişlerdi.aa
Bun unla beraber top lumda., bir takım degişik şaıılann da, göçü çekici
rol üst lendik lerini veya göçü teşvik ett iklerin i unu tmama k ger ekir : Kırs al
kesim deki insanların, hayat seviyelerini yükseltmek ve dah a rahat ve güvenli bir
onamda yaşamak için, büyük şehirlerin veya bayındır yerleşim yerlerinin
imkAnlarının daha zengin o lduğunu düşQnmeleri, bwılar arasında sayılabil ir.
Özellikle bu oluşurnda v akıf lruru l uşlan ön emli rol oyn uyord u. Vakı f
kuruluşl arı, hareket hal indek i nüfusa ve göçmenlere banndınna yô nUnde deste k
o l muş tardl.29 Anc ak buradaki nüfus hareketlerin in daha ziyade eıitim amaçlı
o lması söz konusu idi. Vakfın muhtelif amaçlı tes islerinde görev yapm ak ve
çalışm ak maksadıyla, müderris, şeyh, imam, vaiz -cs. insanlan n vakfın
bulunduğu yere yerleşmeleri ve bunlaruı talebe ve milrid lerinin de kendilerini
taki p etmeleri , vakfın bulundu ğu yerlerde nüfusu artıyordu. Diger taraftan
göçmenl erin yen i ge ldikleri bölgeye kesin olarak yerl eşmelerine kadar vakıf
yol uyl a yapı lan imaretlerde bedava yemek dağıtılması, başka yerlerdeki nüfusun
oraya yöne lmesi ne veyabut göç etmek cesaretini gösıennelerine etk i ediyordu,

Top lum un bizzat içinden dogan etkenlerden o lmayıp dış şartlardan
yani de vlet lerin dış po litikalannın so nuçlanndan değarı etkenlerden olan askeri
sefer ve savaşların, toplumda göçü dogumıas ı ve zaten mevcut bulunan "iç
göçleri" artırması yönünden, nüfus hareketlerinde belli bir yeri vardı:
ıl

aoA, e_D<ıIom,.. ıv> IItJJ, ıariI>Aiı-

:l9 Bi:. Bahatddiıı Yodiyil <hl, .~ M 'et_ jıı in XVID. A.oir Tariı; T"ııhımııııdaki kOMbO. ~

lJnrbL, XI V. Aııbra

I9Iı,

..

ıG-I ı.

YOl YILDA OSMA.' lJ DEVlETI'NDE scsus HAREXE1l.ERI OI.AJL\X.
- ıc

GOÇLER w

169

Osm anlı

Devleti' nin. Anado lu ve Rumeli üzerinden mu htelif
sefe rler ve Avrupa kıtası ile Asya kıtasında yaptıtı
savaşlar, insanların yerlerini yurtlarını ter k ile, bu güvensizHgin olm adığı
ülkenin iç kıs ımlanna doğru göç etmeterine neden olmuşlardı,
sınll'lanna doğru düzenlenen

Osmanlı Devleti' nin kuru luş ve g enişleme devirlerinde özellikle
Rume li tarafı nda fetbedilen to praklara Anad olu ' dan Türk top luluklan
nakledilere k yerleşt iri lmeleri söz konus u olmuş , hana bu göçler ile, birço k yeni
köy ve kasabalar kurulmuştu, Ancak bu göç hareketi , Osmanlı Devleti'nin
doğrudan doııruya fetih ve fetbedilen yerlerde tutunma, nilfuzunu y erleştirme
politikası ile yakından ilgili idi; iç b unalım lardan kaynaı.::ıanmıyordu. Devletin
bu feıih ve yerleşme po litikası, XVii . ve dah a sonra da XVIII, yüzyılda mey dana
gele n M diselerle, durarak degi şik bir boyut kazandı . Osmanlı Devleti'nin
beliJtti iimiz bu devir lerde gerçekleştirdiği sefer ve savaş politikası, topra k
kaybıy !a senuçlandığmdan, kaybed ilen topraklarda fetih dö neminde yerleş erek
uzun müddc:ı yaşayan ve buraları vatan ed inen Türk ve masıaman insanl ann,
devletin sınırları küçQ\müş cotrafyas ı içine göç etmesine sebep olmuştu:

XVII. yı1zyı1 son lannda devletin, Avusturya, Lelıistan, Rusya ve
Venedik ile dört cephede yaptı ğı 16 yıl süren uzun savaş(1 683 - 1 699), yeni lgiyle
sonuç l anm ış , eld e bulunan birçok toprak düşman lar eline geçmi ş, hana bu
savaşlar alk enin ekono mik, sosyal, ad li nizamımn bozulmas ına eılı:i etme kle
birlikte , kaybedilen ıopraklarda oturan Tark ve Müslı1man halkı yerinden
oynawak: göç etmek zorunda bı.rakmıştı)O Bu geri nı1fus hareketi de dev leti
meşgul etmiş , iskin siyasetinin doğuşunda baş lıca etken olmuştu. Söz konusu bu
geri nüfus hareket lerine, daha bu dö nemlerde, Bosna -Hersek, Sırbistan, Kosova,
Makedonya, Tuna, Bosna ve Anadolu mekin ol muştu) 1
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Bu dönemde: Kırım wafındak.i sefer ve savaşlar da, zorunlu göçlerin,
dolayıs ıyla

"Rus tehcir siyasc:ti"nin örneklerinin yaratması bakı mından dikkat

çekmektedir. 1768-1774 ve: 1783· 1792 Osm anlı Rus savaşlannın yenilgiyle
sonuçlanması,

yüzl erce Türk'ün Anadolu'ya göç etm esine sebep

yöresindeki köylü,

toprağını,

mülkiyet

h akkını

bulunduğundan, bu esaretten kurtu lmak için

yegane

kurtuluş

olm u.ştu . Kırım

ve hürriyetini

kay betmiş

miltti, Kırım esnafı tara fından

yolu olarak gösterilen Türkiye'ye göç etmekte ve bu hareketi,

Çar hükü meti de dest eklemektc idtn

177 I 'de
sıkıştırmaya .

Rus lar ' ın

Kın m

yanma dasın ın

içlerine

yayı lı p

halkı

eziyet etmeye ve herşeylerine el uzarmaya baş lamalan sonucu,

kuşatılması

ve alınması, diger yerlerin de al ınması tehlikesi nden dolayı Kırım
Bahçeşaray ' ı sonra Kara dag'a gel miş, yetim ve dullar da onu tak ip
etmişlerdi . Ancak sadece liyalı:ati olanlar gemilerle Anadolu 'yı geleb ilmi"
olmayan lar ise dağlara çcli::ilmişlerdi.35 Kutle halinde Tiirkiye' ye kaçmış olan
MOslilroan Kınrn halkının boşlltbğı K ırım ' dak i bu yerlere Ruslar, 75 000 kişilik
bir Rus muhaeir IrO.tlcsini yerleştirmişlerdi. (1778).36
önce

20 Şaban 1197 f 2 1 Temmuz 1783'de, Kırım' ın e rtasıada bulunan
Karasu'da ordusunu icuran meş hur Rus başkumandanı Potemkin, Kmm'm bütün
ulema ve umcras ım topl adığı bir mecliste, "sir bir müft id lcavimJiz biz~ çule
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:ahm ~i virdiniz, Sizden çekıiiğim izi bir mill~tden ç~km~ik. Fesadınadan
leurtulmak içün Devlei-i Osmaııi>~ dahi sizden ~i çelcerek serbestliğiniZ~ karar
vtrilmişidi. Halbuld bu esnada dahi Dev/~t· i OsmQJIi>~ il~ aram ızı M mak
isı~dinu, Ltikin iki devlet hQla sulh üzeredirler. Ancalc sizler nice bin askerimi
katı itdiniz bu uğurda bu kadar akç~ sarfey/edim. i~t~ bunlaramukabil, Talll4n
~'e Kuban ve Kırım iklimini mülA:üm~ zamm itdim." şeklindeki Imparatoriçe
Kııerina'nın

beyanna mesini okuyacak, Rus tehcir siyasetinin, iki yüzlQ.l ü~ü
Bu aç ıklam ayı müteakiben Poıernkin 'in, Kınm ahalisine hitabe n
"A rtılc serbesl/iğinu ref' olumlu. Bundan böyle Ru..sya miyan gibisiniz. Amma

sergtlemişti .

deniz kl)1lannda onıran yarunada halkı, bulabildikleri deniz araçları ile Osm anlı
ülkelerine göç etmiş l erdi ..14 Kefe'ye dört saat olan Taman'ın kara ve denizden
H an ' ı,
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giderim diyan/~~ ~m l'aı ve eşyası ı'1~ çıkup gitm~ğ~ ruhsai vardır. Kalanlara
dahi mani' v~ miiz<ilıim yolcdur. Din ve mezJıebiniz~ bir l.Iechi/~ müdJlıaı~
olunmaz, Fakat, Jı~r vechile siz dahi imparatoriçemizjıı ~m rin~ inb ydd
idec~ğinu~ yemin ediniz, " şek lindeki sözleri sonrası, neye uğradıklanm çok iyi
anlayan halktan, Rus raiyyerine boyun elenleri Kırım'da kalmaya, boyun
eğmeyenleri ise vatanlarını ıerk etmeye karar ... enn~ Ye bunun sonuc unda
O sm anlı

ülkes ine göç ed erek gelenleri, gÖÇ esnasın da birçok zahmetlerle
Ahmet Cev det Paşa ' nın, '"Tarih ' inde" Rus ıehcir politikas ı
hakk ında ki a rşiv belgelerine de dayanarak Yerdi l i bilgiler bunun la da
bitm iyordu )8
karşılaşmışlardı )7

Rus tebeir po litikası, XiX. yüzyıl boyunca da Rume li Ye Kınm
tara t1annda devam etm işti : 1812 Napo lyon seferindetı sonra göç har eketi
yeniden hıı1anrn ış , 1828' de de 200000 Tiirk, Kınm ' ı ter k ermişti.as Ruslar,
1828·1 829 sayaşı sonrasında da rebcir pclit ikasun siirdl1rmı1şt\l. (hcllikle bu son
sa vaş sonrasında sürdUmı(Jş bulundulu tebc ir po litikas ı daha kapsamlı Ye
nizamh olarak gôrü1müştü,40 1860- 1862 yıl lannda göç hare keti, hızını artırmış,
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resmi bilgilere göre bu iki yıl zarfında 141667 Türk yerlerini terk etmi şti .

1770'le. toplam n(\fusu 5000000 oldu~ tahmin edilen Kırım H enhğt'nın
1500000 nüfusu banndıraıı Kınm yanmadasında. XIX . yüzyl lın sonuna do ğru
sadece 300000 Ti1r:k nufusun kaldıtı düşünü1ilrse. R ı.s tebcir siyasetinin ve
Anadolu' yı oLan güçlerin hacmini tahmin etmek güç olmasa gcrtktir.41

Askeri sefer vt savaşların dışında, dış baskınlar da göçü doguran
etke nler arasında dikkat çekmekt edir. Bu dış faaliyetin, göçlerin oluşmasına iki

yönden etkisi olmuştu. Birincisi, yap ılan b askın sonucu, baskın yapı l an

yerleşim

biri minde ki insanlan n toptan siliülUp götürülmes i. ikincisi boşalan ve harap
olmuş bu yerlere. bayındır bale getirmek için, Osmanlı lI ükümeti' nin, ülkenin
başka bölgelerinden insanlan göç ettirerek yerl eştirmesi ve hukuken di ğer
reiyiya uygulanan mükellefiyetler içine onları dahil etmes idir. 1099/ 16878S'de yapılan bir yazuna göre. Sinop'taki yirmi dört haneli Gcrze köyü ile
civarındaki yedi hanes i olan diger iki köy billkı, Rusl ar ' ın ya~ asına maruz
kalmış, bu yatma sonucu, yöre halkının se ksen ferdi Ruslar tarafından sürülüp
götüriilmliş lerdi. Ruslar tarafından götilri1len bu köyliileri n yerine de Sivas
tarafından "defter harid (vergi mlikellefi olmayan) ziraatçi insanlar gelerek
bunlardan yüz otuı kadarı rely! yazılmı.şl ardı . 41 Karadeniz yöresindeki bu tip
bas kınlann, Kazaklar ıarafından da yapıldığı, köy ve kasabalan yağma ile
halkım esir edip göıurdük:lerine şahit olunmaktadır. 4 J
Osmanl ı toplumunda "iç göç ler"in sebepl eri
olay lannın da etkili aldııiunu belirtmek ger ekir.

olarak, burada bir tak ı m
tabiat
Meydana gelen kıtlık ve
depr em hidiseleri, bunlar ar as ında sayılabil ir. XiX . yüzydın başlarında
Diyarbakır yöresinde görülen kıtlıklar, göç nedeni olarak dikkati çekmek tedir.
1805 ve 1810 yıU annda bu yörede meydana gelen kıtlıkların, bölge halk ını
perişan eniği, köylerin harap olup ziraat in yapılamaz hale geldiıli. fiyatlann
armğı görii.lmUş, bütün bu şartların, kayını eri yerinden oynatıırak durumlarını
iyileştirmek için göç ettnelerine sebep oldukları görı1lmilşlü.404 Buraya kadar
açıklamay. çaıışıilımız, XV iii. yüzyıl Osmanlı tophımunda görülen iç göçler;,
,b ir şekille ifade etmeye çalışırsak mesele daha iyi anlaş ılaçaktıı sarunm
~i
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Ş eki lde n de an laşılac alı üzere, göçlerin bir bö hl mü toplum
bireylerinin davran ış biçimlerinden ileri gelirken, diger bölümü de güdülen
siyasetin bir son ucu olarak toplum birey lerin in dış ında sereyan eden
hadiselerden meydana geliyordu.

Gerek köylillerin, kasaba ve şehirlllerin belirtilen etkenlerden dolayı
yer degiştirme tecn1besi, ger ek konu-göçer aşiret lerin bir takım geçer li
gerekçelere bailı o larak hükum et kanalıyla doğal y aş am koş ull annda n
ayırtılerak isk1n edilmeleri, gerekse başka iilke hı1kılmctlerinin istilA ve ıehe ir
siyaseti veyahut insanlann yaşadıklan bölgel erin savaş alanı olması örn ekleri,
O smanlı toplumundak i göç lerin büyük: çolun luğunun zorlayıc ı etken lerden
dogdugunu gösıermcktedir.lrısanlann içinde bulundulı::ları bu nüfus hareketliligi
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içind e, savaşlar ilc seferlerden dogmıtyan fakat iç meselelerden kaynaklanan
göçler de, savaş ve seferle rden sonra onaya çıkan iLC tebc ir pol itikalarına balll
oLan göçler gib i, ülke için büyük sorun teşkil etmişti.

Göç Kabul Edt n
Osmanlılarda

birim içinde: olan

M ah ıller.

göç kabul eden yerler arasında, aynı bölge vcya idari
ve kasaba/ar o lduğu gibi, farklı idari biri m veya

şehir

bölgderdeki yerleşim yerlerini sayıbi liriz. Göçlc:r, köylerden şehirlere do ğru bir
yön gösterirlı:en aynı zanıaııda köye yerleşimler de: görülebiyordu.
XVI

yüzyıl sonl arında

raştyan iç göçler" var idi..
tehrirlerde(H. 992IM.1584),

hile: "bu özellikleri
yapılan

III. Murad devri(l 574. IS95)nde

Larend c(K arama n) şehri göç alan Içi!. Silifke ve: Eskiil göç veren yerierdi.
Ayrıca

Larende köylerinden

Lerende'ye olan göçlerin bir

şehire

göçler de: oluyordu. larendc:

d ış ından

kısrmk ôylerine yapllıyordu:<Ij

D~ft~ri ,' '''IOI'de: larendc: şehrin deki 2048 neferden 56 'sı
ge lerek buraya yerteşmişlerdi. Bunlardan S2'si K ıbns eyaletine bağ lı
lçil (an-lçil amcde) sancağından ve )'0 Silifte (a n-Sili fke amede) , I ' i de Eskiii
(an -Eskiil amede)'den ge liyordu. Bu gôçenler, Larende' ye geldikten sonra
burada yerleşmiş ve deftere kayıt oJmuşlardı . 46 Larende ş ehrine dışandan
gele nler dışında Laren de'nin kend i köy lerinden de g öçler ol uyordu. Toplam ı 84
köyü olduğu anlaşılan Larende'n in 58 farklı köyünden 125 nefer Laren de
şebrine göç etmişlerdi.41 Köylerinden Larende şehrine göç edenlerden bazılan
toprak sahibi olmamaıda birlikte bazılan toprak sah ibi idiler. Bun lar şehire
yerleşmelerine ve bura da yaşarnalanna rağmen köyde deftere kayıtlı idiler.
Larende şebrine gelerek yerleşenler, hep bir yere yı ğılmay erek, şehrin 38
mahallesinden 2Tsine dağılmışlardı . Larende kazasının merkez d ışında 28
köyüne yine İ çil 'dee toplam 50 nefer gelip yerleşmişdi,

Tap" Tahr;,

dışandan

Laren de sadece göç alan bir yer olmayıp aynı zamanda göç de
veriyordu. Larende köylerinden 4 nefer Konya' ya 4 nefer Istanbul' a göç etmişti .
Lar ende 'den dı şanya olan bu göç ler, belirtilen ıahrirde "der-Konya", " derIstan bul" şeklinde belinilmektedir.ea
45
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XVI II. yüzyıl da Karaden iz' in Anado lu sahi !lerinde mevcut kazalar.
göç kabul eden ve göç veren yerl er olarak dikkat çekmekted ir. Sahillerdeki bu
k azaları n, özelli kle Kırım t ara fından çı kan göçleri karşıladıg ı gört1!üyor.
K ırunda 'ki Kefe ve hava lisinden Anadolu sahillerine dojnı olan bu göç ler.
Bo lu, Kas tamon u, Kertal, Gökyüze, lm ikm id, Sabaneı, Hen dek, Düzc e,
Vıranşehir, Ulak ile Karadeniz Bogazı 'n da Anadolu Kaveğı'ndan Sinop 'a
vanncaya kadar olan sahi ldeki kazaları etkilemişri, Bu sebepl e 1 783'ıe bu
sayılan yerlerin yöneticileri ve görevlilerin e: Kocaili sancağı murasamf (Ali
Paşa), Bolu vcyvodası kapucıbaşılarmdan el- Hac Ahmed, Kastamo nu saneağı
mütesellimi kapucubaşı hk payeli A ltıkul aç-zA de Hüseyin 'e, gerekli tedbirlerin
alwnası konusund a emir buyurulmuştu:f9
Osmanlı- Rus savaşlan nedeniyle daha bu y(lzyılın ilk yansından
itib aren gittikçe artmış bulunan Kınm tarafındaki göçlerin, sadece Anadolu'nun
Karadeniz kıyı lanndaki yerlerine de ğil, Anadolu'nun iç kısımlarına da yapıldılı
görül mektedir. Hatta öy lelri. bu yör eden giSçcn insan lartn iskinı için, yeni
köylerin bile tesis edildiğini görüyoruz : Kınm muhaeirlerinden bir kısmı,
Karaman'da mes kun edilmiş ve bunlar, o zamana kadar Karamanlılar ' ın biç
tanım adıldan ziraat yapma usull eri ve aletlerinin imalğtınm umumil eşmes ine
hizm et etmişlerdi.SO Yine harp ler do l ayuıyla Rume li, Kafkas ya, Ah ak a
tarat1annda n ge len göçm enler kO.t1esinin iskanı için de çah şılrmşn. Bu ırıaks.aıla
mesela Konya vilAyelinde Konya merkez mahall eleri, nahiyeleri ve Karaman
kazasından başka, lığın, Aqehir, Ereili, Bozkır, Hamldabad, Antalya, Niğde
gibi kazalarda ve bun lann nahiyelerinde yeni köy ler kunılmuştu . Gel en muhac ir
küt leleri. bu yt'n i kwu!an köy ler ve dah a önce buralara gelmiş bulunarı eski
göçmenl er için lrun..ılan köylere , ayrıca yerli &halinin meskUn bulunduğu
köylerin çe vresi ne veya köyün içinde yeniden ıeşkil olunan mamur mahallere
yerleştirilmişlerdi. 1307·13 08 i 1889·1890 seneleri zarfında Konya merkez
mahalle ve nahiyeleri ile, viliyeıe bağlı kazal ann nah iye merke zleri ve köylerine
yerleştirilen Rumeli, Kafkasya, A hıska göçmenlerinin ıoplam miktarı 5430
kadar olup, bun lann 1314 haneyi teşkil ettikleri görüıüyoıdu. si

Göç kabul eden yerltt arasında hiç ~uz ilk sıralarda saymamız
ge reken Osmanlı başkenti Istanbul idi. Istanbul' a olan göçlerin önlenmesi
kon us unda Osmanlı hükümdar lannın sık sık yayınladıiı emirlerde n
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anlaşıldığtna göre, başk ente olan göçlerin diğer yerleşim birimlerine kıy ası.
daha yoıun cldeğu anlaşılıyor. XVii. yüzyıl da da, Istanbul' un çevresinin göç

edenlerle dolu oldugu, devri n kaynaklart tarafından
biç kuşkusuz Istanbul' un
imkinlara sahip bul unması,

be lirti lir.'ı

Bunun sebebi,

taş ra),.

veya taşradaki şehirlere göre daha iyi
herşeyden öneml isi başkent olmas ı idi.

Karadeniz' in Anadolu

yakasın daki

yerler bir taraftan göç!eri kabul

ederken. d iğer taraftan Istanbul', göç de veriyorlardı: Trabzon, Giresun. Ünye,
Samsun, Sinop, İnebelu, B artın, Ereğli. GÜlyarman. Alayl ı., Şilt, Akçaşar;
Samalco Ere ğ lisi, Ağaçlı , Şey bli, Kaymas. Handri, Bures vs. Kıv ağa gelinceye
kadar olan mahaller bunlar arasındaydı. Istanbul'. bu göçler o lduğu sırada daha
1768·1774
Istanbul'ı

Kınm

harbi

olmamıştı

olan gôçlerin önlenmesi

ve 1746' da, bu yerlerin görevli lerincH

emredilmişli.

1784'te de,

aş.agı

yukan

aynı

yerlerin görevlilerine ; Trabzon valisi Ali Paşa' ya ve Giresun, Onye,

EreAli, GÖlpa.razan, Alaph, Şili, Akçaşar,
ve Kavak' a kadar olan yerlerin
kadı.lanna, naiplerine, iskele eminlerine ve diğer görevlilerine, buralardan
Istanbul'a göç bırakılmaması , göçlerin İstanbul ' a olmaması için, emir
gönderilm işti.H Zira belirtilen bu Kuzey Anadolu şehir, kasaba ve köylerine
gelen göçmenler, buralardan daha sonra çe$itli nedenlere bağlı olarak [stanbul'a
göçlerini devam ettiriyorlardı . zaten çoktan beri devam eden iç göçler
nedeniyle, sıkıntı içindeki Istanbul, savaş lan n yarartığı sonuçlardan olan göç
dalgalarıyla da, mevcut sorunlarını daha artırmış builUlUYordu.
Canik(Samsun), Sinop,
Samako

B artın,

Ereğlisi , A~aç lı, Kıymas, Kandıra,

Kınm

SOF1..'S HAllfJ:.ETURJ OLARAK

~IÇ GÖÇLER ~

tarafından

Anadolu' ya olan göçlerin aksine, Karadeniz' in
Anadolu ve Rumeli yakasından Kırım tarafına da göçler oluyordu. Muharrem
ı 2031Ekim i 788'Ierde Karadeniz sabillerinden K ırım tarafına reiyanın bazılan,
aralık bulduleça, "cv göçü" ile Kınm tarafına gi diyorlardı . Terkos Mahkemesi'ne
gönderilip, Karadeniz sahilleri köylerinin ahallleri ile iskele eminleri davet
edilerek hu:ruılarında okunan emirden sonra Terkos kadısınca kaleme alınmış
arada, bu göç hadisesi, açık bir şekilde tasvir edilmektedir}5
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Istanbul' a "ev göçü" ve "di ğer göçler" veren yerler aras ında, Kestel ve
Na<!illi gibi B atı Anadolu şehir ve kasabalan da v ardı. Bu yöre halkının daha
önce göç yapmayacak larına dair söz vermelerine rağm en, İstanbu l 'a yap tıklan
göÇÜ durdunnadık lan görülmektedir. Bu sebepten yöre hallcına hitaben
gönderilen emjrlerde, onlann taahhütlerini bozduldan ve göçü durdurmalan
belirtilmelete, bu husus beldelerin kadısmca halka duyurulmakta idi}6
Anadolu ve Rumeli'de ki bazı önemli merkerl er de, hem göç veren
hem de göç alan yerler olarak gör\1lmektedir. Rumeli ve Anadolu yörelerindeki
has, v&kıf. zeamet, timarları ait kasaba ve köylerdeki mal ve araziye sahip vergi
mQkellefi rciyidan beaılen, Istanbul dışında Bursa, Edime şehirlerine de gelip
ikemet etmeye başlam ışlardı. " Bilinen bir takım sebeplerden dol ayı perişan
olmuş halk, yerini yurdunu terk ile Sivas eyaletine, Karaman civanna, Aydın
sanealma, Konya ve Leeede'ye dalınık olarak yerleşm~ler. buraları vatan
ey lemiş l erdi.'! A kşehir halkı ise, birer bahaneyle. eski yurtlarını terk edip çoluk
ve çocuk l arıyla birlikte Manisa, Kuşadası,lzmir. Bursa ve yöresindeki kasaba \Le
köylere yerleşmiş!erdi}9 lI ayman.ıı mukataasından göç edenler de, i A~USfOS
1706'da. en yakın yerler olan Konya, Alıaray, Ankara ve dilcr bazı. yerlere
gidip yerleşmişlerdi. Diğer taraftan Zile hassına kayıtlı bazı reayi(köyIOJer),
topraklannı terk edip y akını ndaki kazalara ve köylere, çiftliklere
yerleşmişl erdi . 6O

Osmanlllardaki göçlerden biri de "ferdi göçler" idi. Bunlar, özellilde
askeri bir mabiyet de arz etmekteydi. Kuzey Afrika'da Türk: idaresi kurulduktan
sonra, bu bölgedeki "garb cceklan" diye anılan Trablusgarb, Tunus ve
Cezayir'e, aşagı yukan Anadolu'nun her !ıı.öşesinden gönl1l1l1 olarak asker
alımları yapılır ve bu askerler gittikleri adı geçen ocaklarda kalarak evlenip aile
roarlar ve orada yerleşirlerdi . Bu şekilde de Kuzey Afrika'da Türk nüfusun
bulunmasına imldn verirlerdi.et
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XVIII. Yt'ZYILDA OSMA.'U DEVlEl"l~'DI! NtJn.'S HAUXETLUL oı.u.u;

lBRAHtM GCtU.

Göç bbu! eden yerler arasında, sadece bir idari b irim içindeki şehirler
olsa köyler de vardı . Bir bf,lgc:den

detil,ıynı z.amandı. amacı fvldı farklı da

löç1e bir başka bö1ıcrnıı idarf birimine ıe len göçmenler. geldi.lc.leri birimlielci
köylere de yerltfmi,lerdi: 6l XViii. yQzyılda Karadeniz'in en iş [ek ve önemli
limanı özelliJinc sahip olan Sinop'un bem göç veren hem de göç kabul edaı bir
yer olarak dikkat çektili g6rQ.lür. Sinop ıynca kendi idari birimi bilı:ıyesinde de
ı&çe maruz blmlftl· Sinop ku.uı dahilindeki k6ylerden, Si.Dop Jdırjnc birçok
16ç11ıı yapı ldılı J6riUmektedir. Sinop şehrinde ölen kiJilcrin bıraktı. tı ımk cleı.
buna dair örnekleri ıespit etmemizi sağlamakta ve bu g6ç Wscşine phitli.k
etmektedirler." Bütiln bu 6melder, kOydm şehire göç c:denlerin geldileim
k6yler ilc batlannı koparmadıklannı ve aynı umanda hem fthirde kurduklan
i,leri ıereli esnaflık. zanu.tkirlık vcya işçilikle ulraştılı: l annı hem de
kliylerinde çiftçi.liti y(lriittüklerini, babçcdc ağaçlar yetişti:rerek bahçecilikle ve

- ıc cocea

-
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hayvancılıkıı da meşgul oldu.k.\a.nnı göstermektedir. Bu; bugün Anadolu'nun
birçok ,ebirlere göç vermiş köylerin insanlannın Oze1lilini ı6sterme ~ir.
(iün(1müzdc de birço k Anadolu k6ylo.sünOn, köyilyle ballanrısını kesmeyip,
ccldili töyOndcki arazisini, bal ve bahçesini iş\etmeye çalıştıımı biliyoruz.
KOylerden şehire yerleşmelerin bu örneklerde sebebi pek bilinmemeld e beraber,
biç kuşkusuz bu göç olaylarının arlwı.ndIı y.tan ıcbepler uuındl, )'1. bir görc-Y,
yahUI zanaat veya köyün ve şehrin ekonomik ve sosyal pıılannın y.n.ıtı da bir
gerçektir. Bunu, g6çlerin diler sebepleri Muına ilave etmek gerekir."

Sinop'un gÖÇCTek baş.b yerlere ycrl~ler ~mda ıimmiler de

bulunuyordu.' "
~ lerin

Etldleri:

osmanlı Dev leti 'nde bu ~Ida meydanı. gdeıı. JÖÇ bidiseleri,
muhıelif yOnlcrdm OsrranIı toplumunu ve bQkı1mc:ılcrini derinden etkilemişti.
Bu c:ıkiJcri, etkiknenler lÇ1Smcbn ckferlmdinne ve sınıflama)'ll tibi tutmak
mümklln otdutu gibi, olumlu ve olW!\$\lZ y6ı:ı lcrdcn de incelemek rm1mkı1ndl1:r.
Bi2 buradl, g6çlcrin c:ık:ilcrini, diri lmenler açısından ele aluken. milerin
olumlu ve olumsuz yönlerini de esas alarak bir detr:rlerıdi.nncye dbi rumıuş
olacaıız:

GOçleriD etkilerini, etkilenenler açısmdan det erlm dirdit imi2de,
devlet veya kıırumlan ik şehirler, köyler, konar 16çc:rlcr,
aik ler ~ bireyler çıkar. Göçler, devlet, şehirler, köyler, ailc:lcr ve bireyler
oıcıinde tedavisi gerçeklqtirilcmcyeıı yMalM meydana gc:ıimıifti. Dolayısıyla
göçlerin eud alanı içine toplumsalolarak: göçil yapanlar, Ir::aqılayan.lar ve göçleD
arda blanlar ilc devletin !ıükıimcıleri, weri, mail lcurumlan ve temsi lci leri,
memurlar girmiş lerdi. Bunları, göçlerden etkilenen dört ana öte ("göçıl
sırayla

karlumza,
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yapanı e",

Mgöçl m

karşı l.yanl ıı".

"göçlerden ardı. kalanlar" ve "devletj o[ank

bbu! edebiliriz.
göçler. Osmanlı Devl eti ve bükCımetlerini çöZÜm
ederken, devletin ekonomik ve askeri düzeninde çök\iş; köy
ve şehir bayaı ında da bir Icann~a ve bunalım meyda na getinnişti. Ayn c&,
insanları bir wtftan iyi ,anlara ve güzele ulaş ma imUnı verirken. dii er taraftan
onları sllcuın1anı sokmuflu:
XVIII .

yOzyılda

ara yışlan)'l. meşgul

İnsanlann gerek ferdi olsun gerek çoluk çocuklarıyla alsu:ı ~
yaşadıkları
o~ard.

yerlerini yurtlaruıı

tm:

etmeleri. gittikleri yeni yerlere uyum ve

geçimlerini temin etme gibi güçlUkleri

doiumı ıışt u.

Göçler, ıynca. JÜnütnüzde oldutu gibi, ~ toplum,unda, Olk~i~
muhtelif yerlerine yayılmı.ş, parçalanmış lle IctJçülmÜf bır takım aıle 6m~I~
de ortayı çık~ Bu ailelerin bir D.yeıi esas yurtl.aruıda kalırİ.~. diğerieri
başka şebirlerde bulunuyor, bana bu ilincileri zaman zaman
.ile l~n,
kökenlerinin bulunduğu memleketlerine, şu veya bu sebeplerl e gı dip gellyor,
oralan ziyıım ediyorlifdı ;" gün ümüzdeki TILrk ıoplum und ı yaşanan daA ı lını,
aile örneklerinde yapıldıtı gibi.

cslc!

Toplumu ve devlet etezenini derinden etIı::iIeyen göçler klfl1$tnda
Osmanlı Uükümeti, bir takım tedbirlere baJVUmıak ve ç6rll:n yollan Qretınck
ıonuı<bı ka.1dı.

yaşıyoriardı.

etmeleri, göçün )'lIlanılı sorunlardan bir başkası idi.

Göç kabul eden (K.andnıiz'in Anadolu kırılannda Sinop'tan BoAua
kadar kıyı ve iç bölgelerinde bu.lWWl) kaz.alar.n ahalisi. Kınm 'dan ıöç edeıı
tslim ahali ve ıariplerin ma'd\1d olmal,," sdxbiylc onlan dIJlaınış ve çqitli
şelcil

ve yöntemlerle rabauız ve tedirgin etmişlerdi. Bu sebeple bUkılmec
merkezinden, i1ıi li göç kabul eden mahallerin yöneticilerine ierekli ıedbirlerin
alınması buyuru l m uştıı.66
Yıne göç eden bu insanlar, bir wıftan da, devletin aldıtı tedb irler
nedeniyle, bulunduldan yerdm hareket etmemelc:ri, yurtlannı ıerk etmemeleri.,
eter ywtlannı. ıerk edip de yoUııda yakalananlan "e bir başlol bölgeye
yerleşebilenlerin tespil edilenleri olur ise, bunların asıl memleketlerine geri
gön deri lmeleri, balta ı erekirse cezal andınlmıtan gibi muamelelere
uğramış lerdı, Dolıyısıylı göç eden insanlar, bükümetin göçle rden etıydırıcı
gilçlerini de Iı:.aqılannda bulmuşlardı.

BWlunll beraber, bu bdar metUbtle XV III. y(lzyılm osmanlı
cerniyetinde göç eımcyi başarabilen insanlar, devrin katilierine baııt olarak
giltikçe ılırlaşan vctgi mQkellefiyc:rinden, nmarlı sipahi icrin denetiminden ve
diğ er taşra görevlilerinin zuIQ mlerinden, eşkıyelenn köıül(lklerinden
kurtu1maku, asayi , ve nizam bakımından daha ıüven likli gÖIÜnm şebir
iınk.iı:ılanndan yawtanmı iınIı:.L"Wla uwşmaktaydılar.67
Bl<. ~ ~ ~ ,~· lIlJ" bqo ı.>lıi: 50000ml ı.-: ıını~ ..ıori ım~
Q:b ' ' ""dri ~ ot
--..,)'6DIırı ~ ıı:ıt:al.ı.& iCiD biL Ta)Im Akl<ay..,
lHri-;, lowıInıll t':'9

a)Göçün Oe\'lct Açıs ından Tnlrlcri :
XViii. yGzytlda Osmanlı cemiyetinde meydana 8:e1en JÖÇ!er, muhıelif

y6nlc:rdıen dev let dOzenine tesir ~: ~Ietin ek~omik dQ.ze~\i SltSllmıştı .

Göç kabul eden yerlerin insanlannuı. .6çle gdenleri, belli sayıda
olmaları mılııaseberiylc d"ıamalan, calan şu veyı bıı ,ekilde rahatsız ve tedirgin

67

Fakat göçler, do~daı:ı dogruya devleti nasıl sanmı, ve onun

düzen ini nası l bozmuştu?

Göç eden bu insanlar, hiç ~kusuz göç su-asında, göçlerinin taŞınması,
&Üvenlik v'C dopl şartların getirdip zorluklar gibi, bir takım sorunlan da

"

"\

ı l.

Heqeyden önce: Olke genelinde ekıleb ilen blJ'ÇOk arazı, XVIII, ~l~ y~tun

bit şeki lde "görülen göçler" sonucu, bo, Iı:alml f, memleketin ııraatı ve
güzelliklen mahvo lmuştu,69 Bu durum , devletin gelirlerini düş~ro~u: Bu
yüzden devlet, para ve zahire sılunn,sına siriyordu. Bunu da en bdırgu:ı biçimde
birçok eepbeıde yapmakU olduP. "vaşlar sınsuıda yaşamı,tı. lll

n:nar

G6çler, flllı:enin ber tarafındaki bu, ıeamet,
ve nkıf gd,ınerinin
ve noksarıIık görmesine de neden olmuştu. Oıler tItIftan, bır kısım
insanlarm geldilderi yerlerdeki sanatliUU11 İstanbul ' da icra etmeye başl amalan
nedeni yle, onlann snl memleketierinde iken işledikl eri maUar ilzerinden alınan
"bac" ve "gümri1k" verıileri alınamaz olmuştu: ZiR bu insanlar, eski sanat~nı
bu yeni ,eldikleri ve yerleştikım İstanbul'da 1ÜI'düt'dUk1~ eskiden
yaptıkları q yll1arla ilgili \'ergilerini Istanbul halkı vermedıp lÇUI vamez
olmuşlatdı.l1 lswıbu1 halkının bir kısım verıilerden muaf tutulmast, buraya göç
etmiş bulunan insanlanu da aynı gerekçe ile vergi mUkellefjyetinden kurtulması
imkAnını hazırlamış, onlann as ıl memle ketlerin de verdikleri biltiln vergiler,
devlet hazines ine giremez olmuştu. Kısacası taşra halkının, yani reiylnın b~~
$ebirlere aiı:uı etmesinin. ekooomik, zirai ve mali bakımıardan devlet gelınne.
flazine'ye büyiik zarartan dok\lnrnuş:u. 12 Vakıf ve nn:ar arazi ıistemindeki , bazı
Osmanlı reiybt, bu ,arllan yaşıyan ve llf.tan zümre olank dıkkat
ZIJV

çc:imıekteydi.

....,.,..dair "'"

61 h ......
..

BIı.y....ı

".tU, .""' ' '. '' 61, Io;iı-dl, ı.ı., ıanlıi : 14 ı.tulwr ... 1150/ 14 M.)'K lilrllloı

O&a)a,. _

xvuı , ~~ s.cır-,

.. 114

70 B1ı. ... in. )ıl. )ıfIU Akıqıc, Api mOLı:aI&, .. ).4 ; y...,.ı H.ı : ı1' , l*k 507-Q ... - , ..
71 Bil. YIDoI Ozb).. • _ n 1 n . YUYUd& ~ s.n.. ," I U, IU ... 117.

GIr ...

72 Bl<. ıd. 101_

AL<WPO, A)nı.i 1I:LOkıJ .. 1.77,

jI.

"2

\83
b)

(;Oçlın a

,ehl rlere erkUtri:

e)G6çlerin

osmanlı

Devldinde XViii. yüzyılda görülen g6çlcr. fdıirlerdc nüfusu
artmyordu. Ayn ca. iaşc ve isk1n sonınunu da dotumıUftU. Di,er ı.raftan gıda,
betlcnme, giyim \'.$. ~yaIann teminiııde sı.kımı. ve kıtlık yaratıyordu.. Bu ise.
bahsedilen Qn1ı:ı ve ~ fıyadanı:ıı. artırıyordu. Işsizlili onaya çıkanyor.
sllllr\ı oLan iş imldnlan dolayısıyla tdıirlerde istihdam ile yeni iş sahaIamun
açılmunu

zorunlu bhyordu.

Şehirlerde

aııaqi

isyan ve

hareketleri,

eınııiyeuizlik ve asayiJsizlik ortaya çıkıyordu.. Öz.ellikle lswıbuı'da bu aonınlar

d&ha çok lıissedilmiş, hükümetlerin bu sonınlan çÖZUm Iltyışlannda en belirgin

6meti teşkil can iştir.
r)Göç lrrin Kliylltre Ittirlut:
Göçler, köylerin nl1fusWlu aıaltıyordu.. Aynca, kOrierin arazileri ilc
evlerinin boş ve harap olmasına sebep olmuşlardı. Göçlerden Ionn, kÖ)'lerde VI:'
kasabalarda

ardı

kal_mar üzerine,

önceki nüfusa g6re

ıayin

edilmi, vergi

miktarlan aynen bırak ı lirak onlann normalde ödeyecekleri vergilerden
ziyadesinin yüklenmesi söz konusu oluyordu.
Diğer taraftan savaşl ar veya ıebcir politikası nedeniyle zonınlu olarak
göç yapan insanların da köylere yerleştirilmes i gerekmişti. Kınm 'ın 1783'tc
Rusya tarafından ilbakıyl. gerçc:klq;tirilm tcbcir po l itikası SODUCU, Karadeniz
kıyılarmdaki

kaulara gelmi, bulunan imanlar, sahillerden uzak köylere bim
ikişer ycrlq;tirilmişlerdi. Bu ı6çmcnlerin cemiyet halinde defil de birer ikişer
yetl ~melcrinin karartaşı:ınlına..sı, bl1kı1meti.n g6çmeıılerin cem iyet lıa1inde
bulunmalannın sUınealarından tayıı duyulma.sındandı.

Bu

kayııyı

amracak

birçok şartlar bulunuyordu :

için idi.7_

Clb etinden Tesirleri:

Korw'IOçcrler vı:yı ~lboJ yaşayan aşiretler. köylerin ve ekilip
dikilen arazilerin yeriqik top lumda ortayı çı..lw:ı göçler nedeniyle boJ&lmul
IODUQ!, boşalan bu yerlere yerl~ınişlerdi. Dolayısıyla glıçler, hükl1met için
kODlf·g6çerlerin iskinını zorurıIu kılm",n." Aksi halde harap olan köylerin
blyuw1ır hale ıeririlmesi mümk11rı olmayacakn. Damar ibralıim Paşa, dojdutu
k6y(1 büy(l.ltme:k ve gilzdlqtinnc:k pycaiylc. bir taiam imar faaliyetlerinde
bWurımuş . göçebe aıimleri k6y4lne iskln cttirmişti." Şubat sonları 1768'de
Esb-kC$&n Muk atası 'ndan baş ka Konya'lU olan rdyidan bUnd.J.ıı önce 91 ve bu
anda 26, Kadınhanı Ddıendi, Iltm kazasıalU Arlı::ıd banmdaki rd.yldaıı 73
olmak ilzett toplam 190 nefer, isk!n olunup defterleri ohışturulm u.şru. Aynça,
K ınş6zı1 lcaz.as1 ılalan Kulutıeı-zade M ustafı Ajl, Abdullah-zade Scyyid Alı
birlikte Arıkan sanCılında ve deruııunda sakin olan hanelerin i.sklnı için uimet
etmişlerdi. 77

Izlenen bu politika sonucu konar- göçerler yı:y ı baş ıboş yaşayan
&tiretler, göçebe kültüründen yerle-ş ik koıtüre geçm iş bu l unuyorl ırd ı. Söz
konusu uygulama ile kendilerine arazi tah.sis edilen konar-göçerler, XViii .
yllzyılın sonları na doğru artık köyı oıer zümres i uasında yer almış lard ı. "
Gôçlerin
şekille

yukarıda

ifade edersek konu daha iyi
Oı ıııı n h

izah

eımeye çal",lıjımlZ

anlaşı lacaktır.

Hükilm eti ' nln

Gaçıcr

bu etkilerini, bir

(B k. Şekil : I ).
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H Ulı:Cımetler,

Bir kere daha unn başlanndan beri gittikçe yotwııq.an ve büy'lik
lOI1IJ1 olan mevcut iç göçler vardın ; diler tara1Wı reacir politikası sonucu
gelenlerin Anadolu'nun mıe$kıln bölgelerine cemiyet halinde ycrl~hnesinin
getircccti uyı.ım ve yerlileric kaynaşma problemleri vardı. Hükt1metin Kınm
tarafından gelen g6çmenleriı:ı birer ikişer köylete yerleştirilmesini istemesindeki
amaç, köylıllerin köylerine yerleştirilmiş olan bu az sayıdaki insanlan
misafırperverliklc karlılayıp onlan kabullenmelerini Mjlamak, ıelenlerin
Anadolu gelenek ve g6rerıekleriyle yojunıfmalanııa imkln ha.miamak, $ÖZ
konusu göçmenlerin cemiyet halinde asayişi bozauk hareketlerinin 6nOne
ıeçme.k

KOD.1 r-G~rkr

onların ciaıuşmanlan

durumunda olan
dilşQııen beyin ler tanfı.1ldan, Ösmanh toplumu ve bireylerinin gele«tine
ehemmiyet vermek; -yaı hutal ık iyice gdiş.meden onlar:m sonınI annıı acil
çözı1mlcr ıeliştinnek gerekiyordu. Bu; devletin, Sllhklt bir topluma lIhip
olması ve gelecep için &ıem tqıyonJu. Onun için. sosyal bir son.ın olan ve
birçok alanda aJır neticeleri bulunan J6ç sorununa ilgililerin cJi lmesi zonı.nIu
bir hal idi.
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Osmanlı toplumunda gön11en göçler, XVIll. yüzyıl boyuna da birçok
.landa etkil eri olan neticeler do'wmuşn.ı. Bu sebeple hükUmetIer, dolıyısıyla
Osmanlı lultan1annın, ç6zdınlemcsi gereken bir sorun halini almıştıı. Osmanl ı
suJtanlan ve bQJc6mctlcri. bu sorwıun çözümlenmesi için sık sık taŞradaki 16ç
Vem!. veya ılan yerlerin y6netici ve görevlilerine mQlCaddid derılar emirler
çıkarmak zorunda kalOUf, &lınınası gereken tedbirleri karara ba'lamı.ştır .
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Alınan bu karar ve gönderilen emimameler. Istan bul ~hrinin g(inlc.Jı:
ilgilendirdili gibi, devletin diler b6lle 1criııdc bulunan
yerleşim birimlerini de yakında."I alakadar ediyordu. Özellikle XViii . yüzyıldaki
ıaşndan lıtanbW ' l olan göçl er, bdyiilı:: sorun tqk.il etmişti. Çünkü, Osmanlı
Devleti'nin aŞaJı yukan her bölgesindeıı., lswıbu1 ' 1 başkent olması ve diler
yerlere göre daha gcnif imkinlara niıip bulWUllUI nedeniyle, göçler olmuştu.
Bu yoğun göçler mı1nascbetiylc. Istanbul'un normal i$leyaı "d m düzeni
~lmuş. ıık:ıı:ınlar, asayişsizliklermeydana ıelmişti.
bay.tım dotnıdan

Anadolu " "C Rwnd i'dd d mirl ve nkı( topraklanmn i$lenm~k
hanp Olnaslo vergi gelirlerinin kurumay. y\lz tutmuı, toplum ve de\'lcı
dıl=ıinin ht'S llma$lna 5ebcp olması mWıaseberiylc, eerek 1staDbu!'1 gerekse
devletindilc:r bölge lerindeki şehir, kasaba ve kÖflerine olan g6çleriıı l\ro.lmmesi.
d~ letin geleceği için 6ntın arı ~ Bu sebeple aşaıı yukarı her devrin
padiphı ve dev let adamları, imkin nispetinde g6ç1eri m lemeye çal~ ve
mQmkQn oldutunca şehirlere az adam gelmesine 6zen ı6stemıişlc:rdi. Başkent
Istanbul, bu Fkil bir politikaya maruz ka\mıı. LLrıem.Ii göç tonınlarıyla dolu bir
şehir idi.
Bununla beraber. bük1lmet1er. Karadeniz

ıahillmnden myinın

bazılarmca Kınm tarafuıa gc:rçctlc:ştiri.len " ev ,6çleri"'niıı

ve bir (erdin Kınm

tarafına gimıcMin

önt1ne geçmek için de benzc:r uyJU1amaWda bu!UlIlJIIq:.
rdyinm. bu hareketlerini yualdarnı.ft\f. Bu şeltilde g6ç etmek tqebbiisilnde
bulunanlarm le· ldden. tenbmetl ve tebdiden vı.tattlanrıda isklnına 6nem
veımiştiı.'"
osmanlı hükümetleri, ,erek Istanbul·.. ıerek
Bıınlardan

la:Jradaki

fdıir ve

ön.immesi için bazı uyculamalaıa başvurmuştu :
birin cisi, g6çc sebep olan unsurları OttadaD kaldırmaya çalı.şmak;1O

kasabalara olan

göçleriıı

ikincisi., yerine getirmekle mı1lc:eIleftıldıj:ı bazı vergi borçlanndan relyıyı muaf
tutmak, on1an. affetmek;11 ı1çürıcUso. ise faal durumda bulunan g6çleri bazı
tedbirlerl e durdurmak; dördüncüsü. göç edip de: bir yere yerlq:mq bulunarıları,
on Setleri doldurm amışu, esas yunlanna ıeri 16ııdcrmek.
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Osmanl ı lI t1kümeti ayrıca. göçler do layısıyı. zirai sahadaki limimde
ortay a çıkmış aksam_lan önlemek ve reAylnın dunım unu ıslah elmeklı için de

çaba
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harcamıştı.

Bununla beraber,

şu

veya bu yolla

bü rüıı Osmanl ı

Ülkesinde

gittikçe artmakta oLan ıulll.m1eri önlemek; ber kaza halkının biIbirlcrin c
kcfalctini k.abui etmek; beeee-t fl:!" jyye ilc kabul olun&ll. nczirlcrini yeniden
ba~lamak ve bunu devlet hazinesine &lmak; nal kaımmak ve ÇCfitI.i bahanelcrte
yolsuzluk yapan, edyidan akçe isteyerek eeee muhaliflıarekCl eden, gevşeldik
gösteren. milsamahı eden kim olursa o15tm lıak lanndm gelmek istemişti .1l
Alınan veya al ınacak

olan bütün bu tedbirlerdeki tem el hede f, gerek

Anadolu'dan, gerekse Rumeli'den weltetl, onayı çıkan göçlerin veya cv
gOçı1nUn ortadan kaldınlması. relyinın çiftinin bozulmaması. ancalı:: işi olanlano
Istanbul" ge(meleri. şehire gllçlc gelenlerin yerleşmelerine müsaade
edilmemesi idi."

HükUmce lyne&, çoktan fUJ. duıwna gcl.miş olan göçleri 6nlemck için.
'u kararlara varmıştı: ~ ahalıc imamlannm göç edenleri araşnraı-ak teşpit
ettiklerini zabıta)'. baber vermeteri. zabııa/ann da onların yurtlannı ıerkini
önlemd eri; göç edenlerin yaka lan ıp sorguya çd dlmeleri, gerekirse
hapsedilmeleri; yol boyunca yıkalanı p durd uru lanların sorgulamalan
yapı ldıktan sonra, memlekederine geri gönderilmeleri; şehirlere: ulaşma)'
başannlann şdıi.r kapılarında tutulmalan.; ev göçlc:riııi önlemek için köpri1 ve
geçitierin gece gı1ndüı tutulması; çeşitli zahirc: ve odun taşıyanlar ile gerçek
tıkcarIar ve iJ sahiplerinin ellc:rindc: "senedi olanw"\nın, veya "yol tezkc:rc:si"
bulımanlanıun bir ya da ikisinin geçmesine. geriy e kalan lar ile gereksiz kişilerin
Istanbul' a geçm elerine müsaa de verilmemesi; göçe sebep olanların, bunl ar
görevl i isel er dah i g6rc:vleri üzed erin den alınarak, cezalandınlmal an15

Mudanya

Gemlik, Geyve, Bazark6y, Yalakabad, Adabazan, Kanmt1rse1 ve
k&dı.lan, 1794'lc:rdc: Mev gÖÇI1- ve MSCI'7:ri makulelc:ri""nin Istanbul'a

geçmemelerine
g6ııdc:rilınderini

nczarc1 etmek ve gelenlerin geldikleri
sallamakla ml1lı::ellef tutulmuşlardL"

yerlere: geri

Taşraya gö re özellikle Istanbul' a olan göçlerin, hilk\lmetlc:ri, çok daha
yotun bir şeki lde meşgul ettil i g6riilQyordu. Bu sebeple Osmanlı sultanlan ve
hük(lmedc:ri, !stan bul' a olan g6ç11 önlemek için zaman zaman Anad olu ve
Rumeli ' nin muhtelif vilayet lerinc yeni yeni fcmıanlar, cmirnamcler
göndcrmiJlcrdi. 11 Yayım laı:ıan bu ferman veya emirlerin !ayetası olmakla
birlikte, hiçbir zaman bt1 bir neti ce a1uwnaınıştl. Dolay151yla Utanbul'a olan
gÖÇler. de llalcnemcm4ti-"
Osmanlı Hükümeti, Karaden iz' in Ana dolu samilerinde ve bunun iç
kesim lerindc yer alan şehir ve kasabalardan olan gi5çl1 durdurmak vc önlcmek
için, bu bölgenin muhafazas ına önem vermiş. iskelelerden gc1ip geçen gemi
bpımlannın bundan bOyle gemilerinc. fcrmansız uluc.ı(yolcuJ almamalarını
istemişti. Bu nedcn1c; gômrlilcrin, durumu i:slcc1clcrdc:n gelip geçen gemicilere
tcnb ib canc1erini, bu pna uymaya.-:ı\arm ise hukuk (ma·rifc:ı.j şer' ) vasıwıyla
ccu.landınlmalaruu ~u. "

Istan bul' a olan yolun göç do layısı yı.. vakit vakit Istanbul ",hrinin
boşaltı lması bilc kararlaşnnlmış, bu husus emtrlerte ilin edilmişti .90 Önce lO
sonra 3 )11 XVIII. yG.zytlın son laruıda da 6 ayda bir, tayin olunan mr:murlar
vll$ltll$lyl" !stanbul tefti, edilip cv, dükkin ve bekir odaIan yaklanırak, pnat
ve iş gilç sahiplerinin, ilmiye Mıtindan olan lann kefalet ilc defterc geçirilmesi.
kcfili olmayanların ve lüzııırıımdan fazla bulunan iwı:ıal, Iı::ayıkçl, çıraldarla
işsizleriD ve ailesi ve çocukları. )'anında oldutu halde MC\' g~" ilc gclmkrin
tespit edilcrd: gc1dikleri ywtIanna geri gönderilmesi bu Iı::anırlardandı." Esasctı
bu, yukarıda si5Z\lno. ettilimiz, konuy la ilgili . mevcuı kanım uygulaması idi.
P"trona Halil İsyanı ( 1730) ve bunu takip eden g(lnl c:rde. lstanbul 'ı
gelmiJ bulunan lardan LO scncyi do ldurmamış bulunanlanıı, esas: mcmlekctlcrinc
geri gi5ııdcrilmcleri91 konıJ$W\da uygulamalara ~. Ister u ilerlc alakası
bulunsun ister bulunmasUl, ıcfcder v.s. ICbcplertc işleri bozulup çiftlerini terk
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ederek Istanbul'. gelmiş bulwwı.1v, Iswıbu1'wı ber ranfmdl. Kı.valclar ' ı lı:adar
olan bün1n mahalleler. iwı. hamam, bekir txb.lan ve dllkkln1ar, ınahal1e
imam1an vası.taslyla &rafttnlarak Irim oluaa olsuıı gelenlerin memltketlerinc.
kOy ve kasabalanna ı6ndcrilmame baş lanınışn. Ahmed JII (1 70J . ı 730),
Mahmud 1(17 30-1754) ve Mw;tafa 11l(1757. 1774), başlc mı Istanbul 'wı
J6ç1erden anndınfmu ı uygubınalanna 6ııem " ermiş lcrdi. 93
Osmanlı Hilktlmeti'nin Istanbul'. olan göçleri OD.Iemck için yaptıp
uygulamalar. b unlardan ibam delildi. HllkWnet, ~ g6çO v.b. 16çlet yanında,
ticari ve: iş amaçlı 16ç leıin de kontrol altında tutulmuına 6zen g6stemıiş
bulwıduAundan, yukarıda belirttiklerimizdcn ba:şlca şu tedbirlerin a1mmuıfU
istemişti: Göç veren tKIlıder ve g ÖÇ yolları üzerinde bulunan yerlerin
16revlilerine emir verttek, kan ve deniz yoluyla yerlerini terk cdmlc:rirı hOlÇI

tutulup, Istan bul'.

gelmek isteyen lerin durduru lup vilayetlerine geri

gôndcrilmelerinin "ıtanmas ı ; görevlilerden, emirlerde belirtilen esaslara .)"kın
olarak, bazı kimselerin Istanbul' , geçmelerine ve "ev g(lçlm" ne ıuhut
ve renl erin g örevlerinden alınıp , iddetle ccza1andınlmalan ; i$ sahi ple rinde n

Istanbul'. gelmek; isteyenlerin. gizli aç ık teftiş edilerek ıerçek iş sahipleri
olduklan anlqıldılctan SOnB, bir veya iki neferden fuluımn ıeçmesine nu
löseı:rilmemesi; tüccar adıyla Istanbul'a ınal(emtea. eşya, koyun ve hayvanı ...)
ıctirenlı:rin gerçek ıücuı olup olmadıklannm tesbit edilip tikıcar olduklannlD
anlaşılmasından sonra Istanbul'a gelmeterine izin veribnı:si, ril,ı:caı: olantann
dı.şlDdakilcrin yı:rlı:rini tm etmelerine mı1sude edilmemesi, işsiz olan.k
1swıbul'a gd inmemesi, izinsiz ev göçUnUn gı:ririlmemıesi, cemiyet Iıalindı:
, etmek istı:yeıılcrin bundan böyle ,ı:çmdı:rine izin ve nıhsat vı:ri1meınesi ."
Alınan tedbirler son1,lÇU, ev g6ço. ile Iıtanbuı ' a Jelı:ııiş olanlar.

memleketlerine ,eri g&dı:rilıne1eri için lzmit'e JÖOdCrildiklc:riııdı:. burada bir
yolunu bulup tekrar lmnbul'a d6ndyorlatdı.95
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Taşradaki

muhtelif idari birim veya , ehirler arasında wkubulm ,öçler
esici yurtlanna rıaICiJ ve isk1n edilmelerini
bu konuda adaIettwneler çıkannıştı. M

konıawıda d. bı1kOmet, göç ı:denkria
istemiş.

Osman1ı l filkilıDeti,

göçe sebep olu eşk:ıyaltk yQziırıdaı kOyldlcriı:ı
bir t:ua1U.rı. tıkıyalıtın 6n1ı:ıımcsi için tedbirler
alırken, diier tarattaD qk:ıya1ıklaı: yilzilndetı k6yldlcrin yaptıkları ,ÖçCn diler
kOfiere &taek tqkii ı:mıesindı:tt klYIl duywak. g6çlcrin 0nIı:nmı:Sini ve o ana
kadar d. göç edenlerin derbai eslci )'\lrtlanna dörıdlro.Imelerini cmretrnişti."
Devlet 1ÖfeV1i1ı:rinin ve sairleriD zorbaIık ve zuıo.mlerini bahane edip ev B6çd
yapanlar da bulunup rnemlclı:etlcrine geri gönderilmiş idi.".
perişan obatım kestirdilindetl

Omıanlı Devleti hilkllmetlerinin. cemiyı:ııe göıillen göçler konıaunda
tedbirler, göçün karakterine göre, farklılık göstı:mı i şt i: S avaşlar
sonucund. uç bölgelerden yerini yurdunu tm edi p Anadolu' ya göç edenler ile
eşbyalı k ve di! er sebeplerden dolayı gOç edenlere karşı a l d ı!ı redbir
uygulamalan farklıydı. Fakat bu konuda nu olan bir bıaıa vardı Ici, o da
bQkürnetin. her çeşit göçe karşı, göç kabul eden veya veren bölgı:1cri n ilgili
IÖfı:vlilcrini; yan~i ve memurlanru uyamıası, onlan bilgitenditerek almalan
gm ken tedbirleri emirlerinde sıralaması idi. Dolayısıyla, ıoplumda meydana
gelen , Oçlerden. ı&cvli leri ni sorumlu tutması idi. HükUmet, ılIç ler[e ilgili
olarak. bir taraftan gOçlerin or1ayl çıkm ası ve Onlenmesinden taşradaki
.g6revlilcri 5OTUItl1u tutarken, diğer taraftan da göç eden baikı g6t;:ten caydına
ıcdbir ve uygulaınalaıa başvumıuş bulunuyordu.
aldı!ı

Kırun'dakj

se bebiyle

Kefe ve

Karadı:ı:ıiz'iD

\uıVllisinden

Anadolu

konusunda, tedbir ve uyguWnala:r
kararlar şOylc idi:
L-G6ç

ı:denlerin Iıallerinı:

2·Göç edenlerin ne
IcimlikIcrinin tespil edilmesi;

seferler veya

yakuuıdaki

"Rıa

sahil kaularma

tebclr

polilı:UI"

dotru olm ,ı5çlcr

ç~indı:, Osmanlı hıık\bnetinin a1c1ılt

dikkat edilmesi;

makuledı:ıı

oldukları

yani göç edenlerin

. ,. . .
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] . Kınm tarafindan Kefe: ve bavalisjn den göç edenlerin, d uruml lUlJll
bakarak, Karad eniz ' in Anadolu yakasında kıyısı bulunan yerlerin sahillerden

alınan ıedbirl er bahanesiyle, gllçl e alakuı olmayanlara laamı.z edenler,

hükümetin bu uyanlanna muhatap olmuşlardı .

unk oLan ml1nasip ınahal lerinc:, k6ylere birer ikişer daptılıp yerleştirilmesi;
4-G6ç edenlerin i.skinlannın ve rahıt1annın
j.(Jllçmenlere zorluklar çektirilmemcsi;
6-06çmtnlerin
bulwıdurulmam&1l, onların

bir

m.ahaldc

beş inin

onunı.ın

m Ucume t,

bir

&radı

cemiyet halinde olmamalaruıınıaılanmuı;

7-Göçmenlerin, iskln edildikleri yerlerin ahalisi içine kon.arak. onbrla
Kefe tarafından ve havalisinden hareketle Karadeniz'in
Anadolu Ioydannda.lci, Koca.ili wıcatı. Kastamonu sancatı ilc Karadeniz
Bolazı'nd.aD Sinop ' ı vannelya kada" ol an salıiUerddı:i kaıalan., fC'1ıir ve
kasab&l.ara letmiş bulunan göçmenlerin, geldikleri bu yerlcrdeı:ı, fswıbu.l

geçmelerine «vaz veritmeme:si;
ve

alınacak

tedbirlerle g6çmc:nlcrin emniyet ve

rahatlannın

saıwıması;

8·K...seni.z'in Anadolu
bu.lwwı.

J6çmenlerin,

yakasındaki şehir

yerleştilctaı sorıra,

ve kasabalara

yerl~

bu yerlerin hakimleri ve zabit!erinin

BUtlya kadar

yaprıtıınıı: bUtiLıı açıkLmıalar

Iıilk\lmet:ler tarafından gerçekleştirilen

göstermektedir ki. g6çd
uygulamalar, Osmanlı

toplum yapısındaki rciyi ve ask eri riimre içinde bulunan ~ StatÜdeICi insaniıı
Q.zerinde yapıiml,ftlr.

I )Relyl rliını"esinden, çiftini çubutunu bozup göç ederıler ; "ev ,öçü"
nO. gerçekleştirenl er; cemiyet halinde gelmek isteyenler; ip: iz olarak Istanbul' ,
gelmiş bulunanlar; ticari maksatlı yer detiştirnıiş ve Istanbul.'. ıcl mckte olan
nıcc.rlar; it sahi bi olanlar.

b)As.kcrl(yani Memur) zümreden ise, göçe sebep olan ve emirleri n
uygulanmumda ihmaIJeri bulunan taşrada hizmet g6mıO$, sıfatları muhtelif'
vesilelerle açıklanmış bulunan ber cinsten devlet memurlan .
Ol man iı

abnaeale

led birleri n

ceza.landınllDUl.

dil er tarıftan. gllçlere sebep olan , llrevlilerin de
yoluna gitm~: Viliyet: val isi, Ieaza Ieadılan, naipleri, ayanları

ve tderilerin ıulı1mlc:ri 5Cbcbiyle göç ettiklerini bdirtczı rdylnııı. Jiklyedcri,
ıizjiec anştınhp incclcndilctcn sonra eter oniann bu yaleınmal 'nnın gerçek
oldulu anlaşılına, 51radan belirtilen IÖlevliler, eculandın lacalclardı. l .
lI üIctlmctin bu konudaki iUZIan devam edip gidiycırdu.1I4' H. i 1734 M.
ıarih inde
Istanbul ' a
göç
milsudcsindc
bulUl!ıanlann
şi ddetle
ccza.landınlaeak1an, llzellikle Istanbul yolı.ı. berinde bulwwı. bulan
biidirilm.işıiI OI

Aynca, JÖÇieriıı Onlenmesi için tedbirl er .Ichklannı bahane eıdc:rdc bir
16fevliler, bu bah.aııe ile , eli p geçen
ulaklara(habcrcicre) ve dev let iıizmetindc: bulunan lırimselCf'Cı(hadcme1cre)
takım kamıaJıjdıkLara 5ebcp olan

OnIara ııeZareI etmesi.

6nlcmek için

için

ihmancri ve lcusu:rlan ıörüldütundc ,

HülcU:ı:ı:ı cı,

8 ·Kınm'dıı

9·A1ınaa

önlenmesi

onlann uzak diyarlanı "'5iirgiln"e gOnderilmelerini ve eezalandınlmalannı
learvb$nnlŞtı. Et er göçlcT konusunda vcri lm emirlerde belirtilen esaslara
aykırı davrananlar veya buna cesaret göslcrm göç veren yerlerin J6çtm sonımlu
Nlulan g6revlilcri olur ise, onlann haıclarından gelin ceekti. Bu sebeple
p evliterin belirti len konu.da vurdumduymazlıktan kaç ınmalan ıerelc:iyordu."

bynaşınalannın sajlanması;

tarafına

göç lerin

uygulanmas ında, görevlilerin (kadılar v.s.)

sajbnmas ı;
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lI ilkGmttl'nin G6~ltr Konusund a Ilgllt {;örnlilt rl

Uyarmalı:

Hükümet, 15çlcri 6nlemek için taşradaki göre vlilerini, gönderdili

emirlerle uyarıyordu. üöçlerin 6nlenmesinde ilim.lleri ve kusurlan bulunanlar;
bizzat bm ked eriyle 16çc sebep olanlar veya teşvik edenler; göçO 6nlemek için

taamLZ ediyorlardı. Bu sebeple, ilgili görevlilcrin devlet

ulak ve hadeınelere raamı.z etmemeleri ve bı.ı.

hizmc:tinde bulunan
Ieonu.da dikkaı li olmaları
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-sc oocıea-

Taş radald ın'1d Yönedeiferi

'"""I ~ Irmurlann ın G6ç ~rtt Ilgili

GG ~1rrt:

Göçmenlerin sonın1an ve U)'\im prob lemlerinin çözümlenmesi içilı
O smanlll li1kllmeti ' nin sorumlu tunuiu gör evli lerden . yulcan dı "göç kabu l eden
yer ler" böhlmÜIlde bahsedilmişti . Onlar, göçmenlerin ortly. ç ıkdıiı yer ler ile
hllldlme1 karanylı isk:ln olun duk.lan bölgelcriIl ' oc kanuna muhali f olınk göç

edip yerleşmeye çalıştıkları yerlerin, yönetici ve memurlanydı. Bu insanlann
konuyla ilgili g6«v ve sorumluluklan, mevceı Osmanlı bukuku ve çıkan yeni
emirlerlc, belirlenmiı bulunuyordu. Bu devlet gOttvlilcri. belirlenmiş bu
esaslara.. prensip olarak uymak n:ırunda idiler. Arnı bwılatdan bazılan, bu
esasları. suiistimal, milsamaha, scvteklik şeldiDdeki Jr4;ilik yapı lanyla
uyıulaııı.mıa gibi bir davnııı$ içinde bulunmuş1ardı..
SÖZ konusu bu görevliler (hıdılar. ru:ıipl", s~lar. il mm,
~içm Zııııitltrl. ",ukaıa.ı w' n*4fvoyı.ıoda!tJn. sav zahüa" \it iJu/e e"'inleri,
vilti),tt aya"ları, a 'lar mulıaJJlllan)inl O1 gÖÇleric ilgili görevleri, toplumsal
hadiselerden, iç kanş ıkl ık lardan doı1an '"iç göçler" ilc savaş, sefer ve: baı;kınlar
sonucu yapılan ıebcir politikanıun yarıtn!ı göçlere göre farkh idi.

ı)\iem urlann

Iç GÖÇleric IJıi li Görevleri:

Mcmur lann Miç göçler"

hakkında memurların gOrevieri şöyleydi.

Iskelelerde gdip giden gemici lerin. gemi lerine ferınaıuız ulucı(yolcu)

.ım.m.ı- ..,"""'"
şer ')yla

Bu fUtI uymayan gemicilerin V.l. i.ns.an\.irnı hukuk Ya$ltasl(ma 'rifC'l· j
uyanlmalarml ' e ceuland;,nlmalanna imkin bazırl.amIk;loı

I'ı

Isıanbuı"a eemiy C'l halinde ve işsiz olaıalı:: gelmek, ev J6çQııO gctimıck
isteyenlere izin vcrmcmek;l D6

Zalimlen: yardım etmemek, halk a yard ımcı olm ak ve onlan korumak;
Emr-i şerif olmadan, vilayet harc ı ve dilcr isimler altında halk a vergi
yükl cmeyip. onlardan vergi top lam.ıı.ın&k; çqitli bahanelerle kimseye zarar
vennemek: valilc:r hazcriycleri ilc yctinip ve zabitler ilc 'yinlar ve dil c:rleri aç
Sötlmülderi sebebiyle emir dışı olarak baik Ozerinc vergi ylikleyip toplamamı.k
ve de hard::et1crindcn 00:.)1 halkı pcrişa:ı ctıncmek. onlaruı yerlerinden göç
etıDC1erine sebep olmamak; l07
Göçleri lınlcmck için tedbir akhklan bahanesiyle, gelip ıeçcn ulilin
(habm'ilcre) ve devlet hizmc:tindc bulunan Jrirnşekrc (hadcmclcre) taarIUZ
ctınernek;
Alınacak

tedbirlerin

u)'sulanmasınd.a ihma~ gevşcldik,

suiistimal ve

kusur yapmamak
b)M em urlann Tehcir Politikalan Sonucu Ortaya Ç ıkan Göçleric Ilgili
Görevleri:

Memurlann, "tebctr pclitikalan" sonucu
hakkındaki

g6rcvleri de

oıuy. çı.klU\

"g6ç lr:r"

şun\lI'dan ibarctti:

Kırım tvafından,

Kefe ve hav alisinden göç

cmq

bulunanlarnı,

hall erine dikkat etmek;

Göç eden leriD ne makuleden olduklannı yani kimliklcri:ı.i tespit etmek;.

iş uhiplerindm IstanbuI' lgeçmek isteyenlerin, verilen nizam Jereti.
gizli ıçık ~t\lruhıp gerçek iş sahibi olup olmadıkiirt respir edildikten SOt1B,
serçek iş sahi bi olııılmn bir veya ikisi nin ancak geçmesine izin vermek,
fazlasına müsaade etmemek;

Kırun tanfından.. Kefe ve lıaval isinden g6ç eden lerin. durumlann.a
bakarak cnlan, Karadeniz' in Audolıı yıwında kıyı.sı bulunan yerlerin
sahillerden uzak olan m ünesip mahallerine, köylere birer ikişer da ğınp

Tüccarlardan Istanbul'. emtca, eşya, koyun ve diger hayvanlardan
götürmek isteyenlerin gerçek tücçar o lup olmadlklannı ~ ~k
tGCeaT olduklarını rapil cttiIctm lOnrI, onlara izin vermek, gerçek n1ccar

Göç eden- iraanların is kinları nı ve rahatimm sat ıamU. onlara
zorluklar çektinnemek;.

olmayanlann geçtnC$inc müsaade etmemck;l~
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G6çmmlcrdcn beşini onunu bir mahaldc "c bir arada cemiycı halinde
GÖçmCnICrin.

iskin edildikleri )'crlcrin ahalisi içine konarak

onIıırla

U)naşma1annı ıaııamak;
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-IçGÖ(1ll -

Kırım'da Kefe wafından ve havalisinden huekeık Karadeniz'in
Aıı.dolu

kıyı\anndaki .

Kec aeli , Kastamon u sancaklı" ile Karadeniı
Botan'ndan Sinop'. varıncaya kadar olan 5&hillerdeki bzalaı.. Fhir ve
kasabalara gelmiş bulunan g6çD:ımlerin, geldikleri bu ymerden, Istanbul
tarafın_ ıeçmelerinc ınüsudc etını:mek ;
Alman ve . lmacak olan tedbitltrlc göçmenlerin emniyet ve nhaılarmı.
IoI.t!aınak;
KaDdcniz 'iJı

bulunan g6çmeıılere,

Ansdolu yUasındaki şeiıİI ve kasabalan. yc:rl~

başkanlık.

etmek:

\"C

Yuıt!.annı terlı; ilc ~ka

OnWı konımak;

bölgelerdeki

şehir

köy ve kasabaim

yttlc:şmiş bulunanları. beliıtilen usul ve yöntem lerle ~eşpil ederek, . es~
yuıtlanna geri döndürme le.. hmüı: bir ytte yerleşmemış b..a.n:kct halındeki
ıı6çmenleri

durdUlarak yine aynı

SONliÇ

iş lemi

yapmak:.

Osmanlı

HükUmetinin, göçleri ve g öçlerle ilgili sorunları, çıkanlan
emirler ve uygulanan kararlarla, belki geçici elerak bir dizi çare leri üretmek Ye
tedbirleri almak la birlikte,keşin olarak ortadan kııldımıas ı mQmkQı:ı olamamıştı .
Hüküm etin, ıöçlerin arkasında yatan esas nedenleri ortadan
kaldırmak, uayişi ve nizamı korumak, ekonomik yapıyı gdişti.nnelt, askeri
dC1zc:nini lıakim Inlmak ve geliştirmek duıuıken, harekeı haline çoktan ginniş
göçleri yISlH.mISı, IONDWL ç6zQmiinde yetali olınamış., toplumdaki sosyal ve
ekonomik s.ancı.1at da devam emıiıtL Devletin çlikı1Jc dotnı ıidiptı ve toplumu
i1plc1ıdiren bu hidiselcriıı. XiX. YQZYıL boywıca da devam etmeSi. bunu açıkça

«tay. koymaktadır.
Osmanlı HükI1meti'ııin, toplumda gOriiJ.cıı göçleri ç6zUm1eyd:ıilmtk
ve onlan orudaı:ı kaldırmak için. ~ once qlOya1lpı köldhıO kururmuı;
rııanurlarm(tımarlı. ıipahilcr v.b.) halk llzerinddci
muamclelcrine
f\nat vermemesi, başlangıÇta halrim b1dıp ıı.di.l; fakat zamanla istimı.u\an
utramıJ adalet mebn innaıını iyi bir şekilde çahşttmwı ıerekirdi. Asayiş ve
sQvcnlili tesis etmeli. insanlann can ve malım koruın.Wydl.

munsuz

samimi ve chil layrctla'1e mi1mkı1n
olabilen göçü doğuran etkenler, XViii . yüzyıl ve onu takip eden dönemler
boyunea iç göçleri kOnlidemiş. ekonomik. idari, askeri ve sosyal hayana Onemli
buhranlara neden olarak., h(lJı:dmct politikalannı bu a!anda da ıQndeminde
tutm~lU.

YL1ZYıI

boyunca

sCır en

ıslah çalışmaları

XLX. yilz)1ldl da devam eden devletin
ise, cemiyet bünyesinde aydınlık ıelce:eti

sa&Lamaya ~ hatta bilakis toplum
Crettiti IONZIIarIa dikkaı: çekmiştir.
Osman lı

tuerirıde

ve devleriD

ç6küşQııde

toplumunda g6n1len ,oçler ile., bunun. devletin ekonomik.

idarl, askeri ve sosyal yap ısı dZeriDdeIıj tesirleri, bize göstermektedir ki, aşalı

yukan ebleriD diier bütün azaIannda ylŞadıp ç6zü.lmc ve çölcaş, artık toplum
da yt$anmaktadır. O halde, toplumun sa!lıksız olarak gerçelckşrirditi
bu IOçler, Osman.lı Devleti'nin çOkQşünOn ıöstergelmnden biri olarak
deterlendirilmelidir.
yapısında

Bu itilnrla g6çleriıı, iUkel ı:r ile iıısan1annın gcle«lcteki yaşanıılannda,
ne ndar Gmken veyahut da ne kadar hayat söndilrııd1 olabileceQ:inin, yani
olumlu ve olumsuz neticeler dojurabi lecej:inin sürekli göz önüne alınması vc
sallı.kh top lumun degerinin. insanların gejeceğinde ve devletin devımlılıpnda,
6ııemli roloynadıimın asla unutulmaması gerekmektedir,

;

Dolayısıyla, ç6züınO akılcı,

XVIll.

dijCl azalanndaki

195

baglı olarak yerinden
kadar, Osmanlı büktimctlerinin akı lcı, samimi, üretken, adaletçi,
tcşkilllÇl, ,ekiııendirici çaba ve glyretlerinin, huzur ortamının sa~ lanması
noktuındı düjümlenmekte idi. İşte bu busus,
veyı bu nedenlerle
gerçekleştirilemedili için, Osmanlı toplumunda XViii. yl1zyı.ldaki göçler,
Olkede kendisi bir JOI'Wt olmakıı birlikte, diler ıaraftan sorun omen bir badise

Bu sorunun çözamll, toplumu arzusuna

oynatınıyıcak

'II

durumunda

olmuştur.

BııgQn

TOrldye Cumhuriyeti balı:ı1metleri ve yerel YOndimler de,
çqitli sebeplerden dolayı ortayı çıkan g6ç1er konusunda, Osmanlı
devrinde oldutu gibi, çözt1m anyış lııı içerisinde bulunmakta, hana bilim
adamlaruııı.z wafından da bilimsel !oplantılarda mescle ele alınarak ç6züm
üretilmeyc çalışılmalctadır.
(ılkanizde

Ançak, g\lnı1mfizdcki g(lç mese leleri inccl mirk:en, geçmişte kalan bu

olJUlar bir

etmeli.. o zanwıdan. beri ebam eden derin toplumsal
istifadeyle, bu SONLLLara, yeni fanlarda yeni ç6zı1m yo Uan

lırndt tqlı:i.l

ıecrilbelerderı
lln:ıilmel idir.

birlikte, ,ayle kClldimm geçmiş
g6ç meselesinin hallinde wnimi
\leyı gıyri sım im i çözüm çıbllınDl, niçin saghldı bir çerçeveye
oturtamadlllımlZln cevabını bulmak ıfiç olmasa gerektir.
Zaman ve mekin

olaylar

farklı ohnalı:lı

aynasını tuttulwrtıuda. günı1m (1zdcki

O bılde,

Osına.nIı

devrindeki Tttrk toplıımunda konuyla ilgili glır!lIen

197

196
6meldenn, günüml1zdeki &ÖÇ sorun larına ÇÖZÜm arayışlanmlZda bir temel tqlcil
etmni, bu kcn1be ile sorunlar altı nda botulmadan ıal! ıklı toplumun
oluştwuImasındaki azmimizi ve in.ancımızı arttırınası ımlanektcdir.
ı BO.-\"

Cndet-

Mukaddcn:ı

Dıblll,·c.

Dahili)' c:.:oı"

N- 9SSj

bu husüsa d1ir eee-i Jerif ,-erilmcsi._

HU$w;-1 meee ör
virildüJinin

(BOt\, Ceveee-

içf1ıı Di vln·ı

Hüml yüD

tarafın dan

•
emr-i

şerif

ordı bulunmuşdur.

Şerh Q kUliin

/

üzere... buyuruldu..

" o';

o

"• • '. oJ '

! :,.,.
' :. .;.,
' .
.,

·1

Miihri mutibıkdır.

Tokaı k&z1sı

tezal.IÜIn·j hi! iderler

tlifetinden Çeyiçti

di' l·j keetae

olduı:

ahllUeri

bı-ecma'ihim
kurb-ı c:ivlnmızdı.

Meclis· j

ki.

viki'

Aş ireti

an- ı

ki,
şer'ı ael ııp . öyle
konar-ıöçer rüdanln

mJ ·reOddem Vu'dan geldikleri

)'ıylaklanrıa

Jitıney1ip biıbç sene zarfında iwlmız kurtlMU1lI1 mi-tekaddemden konup u 'i
cyledikkri yaylaklara çıkup yıylak1anmw zeaen·lehu fuz\lli zabl ' "C ),.yllk-ı

mezk\1rin manır u UbCLr iderler ikeı:ı kulmız dcnını.ına uÇayup mahslliltlaruıu.zı
hayvanl.ann.a eki ve itU ( etdirdilderindc:n mi'adi cı:ıd'.. ıuJOmIcr hu1dira
tasadd'i rm1ft yem. 'Ve yi)-ecdı: ik fukan ve fa'iyye-i za 'if-dri ve pedkendc-i
perlşiıı olmamızı bl'is olup o 'llahi ve 1i-fesU1ilii ınerk1ıınlaruı IıasAralerini
[cfa ve mUrüt <u> ubılrlannı 5ildde-i vSli-i memleketc hit1b ycıdimize eer-l ili
sadaka va ihsin olunınaslDl der·i fkvleı:'ınedirı an u i' tim idiyor deyll iltimis
itmcleriylc evvelki vik i'·j !ılldir. Hubetil' lbJıi.·te ' lll plye-i serlr·j l 'liya arz u
j' l1m olundu. Blki emr,

hum·i meı:ı ·lcho.'l-enrindiro

Hurrirc Zi'I.Iu'dctü ' l.ye:vmi' l-ışrun es-seneü c:rlıa'a 'Ve: Kb'in 'V e: mi'e:
'V e: e:11"[20 Zi'l-ka'de I174Jo

El-abd\!.'d-d! 'r, li'd ·Dc:'V le:ti' I-Aliyyeri'I-osmaniyyc:,

Omer cl·Milvell'

rı bc:·kazj,'· j Tuht

.,

" t''";: ''' ' ' :'' :' a o"'"

Oer:i devlet-meklne

~

'#
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KUtahya
eıcee>

ku.bından ,.iIrQd

iden i' limitın Mihastdır. A 20 Z <-Zi ' 1-

~HUSI1s-1

mexbl1r bulunduklan mahaldc 'CT' le nı 'yet: ve ~im.i
malcüre ab1lisinin viki' olan zarar ı,ı ziyinlan her ne ise ba'de 'l·sQbl1t mI 'rife!i ŞC'I" lc tazmin ilc ibidk -ılıakk ve fi mJ·ba'd $CI' . j tcrl(c ve kadtmcmCn1fi VIZ'
u hareketleri vuku'ı ,cımemek üeere nizlm-ı taviye rabt-bir le keyfiyyer-i bil
Oa .'a1i)') c'y c i' lim olunmalı: ve bu mlddeyi eelb- i m11e vesüe ilc ka.sabada
medhıı li

olmayan n mesnelere ta' anuz u

Bu bUSllsa rikib-t mÜSletibda.O;virı-1 hQm' yun tarafından emr-i terif
devlethl su!t1nunındır. 25 B <-Receb>
< 1>2).4

virilmek

sene <1>214.

seee

kaydı bulunmUŞdur. Femıin

ı BO.-\' C~dn.D abWyr.

tc' ıddi olunmamak~."

Tiife- i Y6n1kln'd.ın Kaçarlı cemi'ıtl yayla ve gilı:lc mC"Vflmkrindc
n1m ccbeldc yaylarlu iken birkaç seneden beN Kanı.hisar-ı Hhib
sancaA:ındı Sancaklı ku1sına ıAbi' Klıti ve Çalışlar ve Elvanpap ve Tazılar ve
A bUldalı

Düntaç ve Tokuşlar ve ÇobanöZ'O ve A ltuntaş nihiyesine fibi' Kın ık ilim
karyelerin civirl aona fuzüıı inüp kuıi·j maküre ahMiltrinin medlr·ı ml'1şlan
olan mahsl11itlannlte\ef eylediklerinden başka bu sene-i mQblrekede cemi' ıı.ı-i

meakürenln

mır-t eşiretleri

aşiretlerinin

zabtlna kadir o lamayup

olan Fcyzi ve emmlsi Si1lcyman nAm kimesileler
yaylı

ve güzlc

vakıinde mczkılr

Kul

karyesinin öteden belfı mahsüs olan kulu ıaaç lannı kat' ve Çalı,lar karyesinin
CçyQz ıle ElıI&npaŞıbryes inin yüz eüt ve K.ınık karycsinin ikiy(lz bir Çob" nözü
karyes inin yılı elli ve Tokuşlar karyesi gaziesinde YQZ Otuz sekiz ve OOzaA:aç
güzlesinde yüz altmlf bq d&ı11m bınUı ve p 'ir mezru'itlannı ba)'1lanltlanna ekı
o. itlAlve Dazag;aç karyes iııde iki nefer bi-cilmı kimesne1erin hinelerini ihrik ve
cesedleri bedm o. tahn"b ve Taztlar karycsi muhtan Seyyid Ali ıılm kimemeyi
merkum Feyı:i Bey ah! o. habs ve Kmık karyesi siilddnmdan Boz Veli ol1u
Ahmed niı:n icimesneyi darb a mmüh ve pir gıiııe zulm u te'addi1eriııdeıı tibh er olamayup ahili-j mcrinmıe perikcnde ve. perişln olacakları dhiı olmaıı .
kul-j mczbür nlibi Seyyid Ebubekir Efendi ve w r meılstk11' I- kilenı
!cimesneler manfenyle ıdcr olan meznı'it mahsulitlaruu kqf ve tahrir ve
eem.Iı 'al-j ı:neZkOre ft mi-ba'd yıylı ve gt1zIe mevsimlerinde kazlı-i mezbüre
iıımeyüp kemi fi's-siblt eeeet-t mezktiredc meks ü ikamet itdiıilmesi bibındlı
Sııruhan saneatı mütesenimi ıle Aydın muhassılı Kan Qmıan.zidc el-Hecc
HI1seyin Ag. kullarına hitiben bir ktt' ı emr-i i li ısdin niy1zında oldıJ(!ann
KQtahyl ve Sincanlı kadııan i' l1ınlannda tabriı iderler.
1

Tenbın itı blvi Kara Osmln -zide 'ye bitiben
buyuruldu. Ft 29 Ca<-Cumide' I-ü1A> sene < i >2 14.

Emr virilmişdir OM n' dan...

mübişereı

buk:mü
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Der-i devlet-rnekine arz-I dl'l·j teminc oldur ki.
Bu csnida sevihil· j Bahr·i siyah isk:elelı:rinden ha'zı rc'l yi tiifesi
dnibine p tD'lckdc olduldm _ _ flhine ol~ bu.

aralık bvldulı:ça Kınm

ve riies1ya ıibitinı.a lekbüI o. reblva ve adem· j
ibtimin".bımdan n~ 'et itmiş oiduj;u ,izıh u işitir olmakdan nJşi ti mi-ba'd
~\'ib.il-i merkumcden "ev g6ç0." ve o rnakule Devlet-i aliyye re'lybından bir
fcrd Kırım cinibine azimet ve nakl murld idenleri men' o. dere ve nwılarmdıı
iıldna ve etimilleri bUS\lılanna maid-i ikdim u dikkat olunmak bibında
tC'!dekn ve ıenbihen ve tclıdidea şeref--bahş-ı sudür iden emr-i clhin-muti' lan
sadr-ı , 'zam ve bedr-i efham w arlanndan Salih kullan ilc mt1ziflt·, havisıl-ı
ıliyyeden Berkoı Nlhiyesi Mahkemesi'ne ledc'l·vürUd bi' l-dlmlc sevihil·j
bahr icuri ahAli1 cıi ve iskele Qrnenllan Meclis-i şcr'. da'vet ve emr-i ilişinı
müvAcehelerinde (etb ve kutat ve mazmün· \ münifi ç(lmleye letblm II i$A'lt
olundukda her birleri ıem'ın ve ll ' lten ve merisim-i vicibai blı ' dc'J·cdi berm antılk·, emr-i « Ulü' N in o makulc "ev göçü" ve Devlct-i .Iiyyc re ' lyAs ından
bir ferdin Kumı elnibine ve mahall-i 1iıan. nakl iınrirlan husüsuna ruhsat
viril memdc emr inde ıalcıyy(ld-i mezid-i ihıi.mlm icmelc üzere Iı'ab.!ılid
itdilclerinden sonu da ' viı-ı hlyriyye-i Devlet-i pidipııide olduJelin ııebe_j
I.liyye-i bilet-pen5.ha arz ve i' llm olundu.
lı:eytiyy<t

iskele

tımen1

ü

ışrln

Blli cm ü femı1n bazret-i vdiyyO.' l-cmriııdit. fi'J-yrnni'r- ribi' ve'jmin Muhaıttıni' l-Iwlm Ji.seı:ıcti selhe ve mieteyrı ve el!.

lBOA, Cıvd e l-Oahlll)'c, 1\0 11611
Der-i dcvlet-melrl ne m-ı di' r-i h 'mine budur ki,
As iıin e-i a liyye'ye ev gÖÇü sa lı veri l mem ek mulaha ıı der -bho,
evlmir-i ıiliyye -i elcide ile mc:mnu ' I ıdan ve bundan böyle "ev göçlerinin" men' i
busUsIı evket-ı sAireden ziyAde akdem ve ücebiıdan olmatın mu lihaı iÇÜn bir
\leyı ilci neferden %iylde sa1lvirilmelcdcn Icc:mil-j jttiJcj ve tenfiz·j emr-I ( eUla'l _
Ieıdr bi'l-in itllc: ve eınn-i der·miyAna gayret ve .abih eTbab-1 mesilihden olanlan.
ve Det-u 'ldet'e emre'e ve qyı rıaki iıkı:ı tücdr liifesme ıı'amızdan telıişi vü.
mOCincbet olımmak bibmda fettf·baht-ı such1r iden femı!n-ı lii-, ü rnüb4iri
!ıazıeı-i sadr-ı ı ' zam birılz ıtalamıdan el-Hece Abdullah kullan yediyle Kestel
mı'ı Nazilli Mablcemesi' ne Itde'l·vQnid bi' l-cümle ahi.li IIlÜvkehelcrinde feth
d leır1ı.t ve mazmÜD-I itIı'll-ınakrunı tIlmleye i 'lin il işA'lı ve tmbihi lhım
olanLan. ber-mantük-ı emr-I cclı1il' f-Pna ıereti gibi eleid II fCdid ımbih
olW'ldukda dLmIeSi 5etJl'an ve tA'aten merisimini pbbe'l-edi m.aııtük-ı emr-I LU
ı1ztte amel ft 1w"elcete ta'ahhfld eyledikleri ewell:i vilci'(l' I-h.lldir, bj' l-jltim1s
plye-i serl:r·i 1'l.I.yl an ve i' lim olımdu.

BLICf emr hazret-j mcıı-Iebil' I-emrindir.
EJ.Abdı1' cf..di'[

Es-Seyyid

li' d-devIet:i'ı-aliyyeti'l-<>muımyye

M elımed

Tahir, e1-mÜ't,Clli biUfuhu,

bi-nihiye-i Berlcos

Talırimı 6·I-yevm.i' I-hIdi ve' l-aşar min fChri Ram&zanj'l-mObireIe li.
sene sıeb'ı ve mieteyrı ve elf.

EI-Abdı1' d-d.l' l

li' d-devleıi '1.a1jyyeti ' I-Osmaniyye

EI·Seyyi d Mustafa, C1·lCadl hAli, bc-Ieui:·j Kesıcl ma' ı Nazilli
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Kocaili sancap

muıawnfı ısmail

Pap. dlmc ma'lIiyebu'ya ve

derBIb.1 mu' a11l kapucubaşılanııdaıı Bolu voyvodası. et-Heee Ahm ed ve
bpuabaşılık pi yesiyle Kastamorıu sanc.atı miit=Uimi Altıkul aç-zide nÜ5q'iıl
dime ıneo:1u.hl1maya Ye Karu.l ve Gddıüze[Gcbıc! ve lmikm id ve Sabancı ve
Hendek ve ~c ve Bolu ve Vıranşehir ve Ulak ve Kutamonu kazilanytı
Karadeniz Bopn'nlb. ..iki' Anado lu Kava.p 'ndan Sinob'ı vannca sMıib-i
sevibil ıcazilannın kuzit ve nüvvibına ve lznikmid yeniçeri zibili zide
mecdubııyı ve kazihl ·i merkumenln bj'l.cllm1c ıib it!n ve ' erdirin ve d ,ir i,

erleri %ideKadrub üma hüküm ki,
Bu esıada Kırım 'da viki' Kefe ve havUisi sdı:enesindeıı •.•._....•..._
sevlhili tahı-ı k.u.1lannız dibillerine: gelmo::k ı1un: olduklan vlsıl·ı
seıne:'ı·j şahlnem olup ebl-i Iılim'dan ve gurc:b1 ıünlhundm ma' düd
oınWanyLa taıd u iz'leLan dahi m -i ,oril1mrlcdeı:ı rıişt siz ki mQmi-i1I)iıimsiz
mabürlatdarı taht-, kuilannıı~ ,imdiye dek gelmiş var ise OnLanrı ve M'd
.
. tevirüd iden.l c:rin hlUc:rine dikkat \'e ne rııaInı.lc:dr:ı:ı oIdıklaruıa ıahsi1
ve revk olunarak pc:rlpni Jı.l.Uc:rine hılm:ıetca s!Iıilladcıı N'id oLm müııisib
bryelcrine birrr ~ daııtılmuı ve yerlqdiri1mcsi ile isk1ıı ve itlhalsn
hıısılsunı ikdlrn ve: vaktiniz maılı}b.ı h\lmiyunum olmatm ifbu c:mr-j fCrlfun
isd!r ve:
ilc: irsil olunm~
Anadolı

lBOA,

Cro'dd-Da hiti~·e. :"io ı.w ı )

Zikf·i iıi bzilard&n VÜNd iden i ' liınitın hd1huıdır. Ft 7 Z<-u' ı·
hicce> lCL1C <1>208.
~ amıQm

o yd! billsına ,em virilmclc buyı.ııv.1du.

7 Z <-Zi'l-hicce> sene <1>208.

Yirilmişdir,

Ma'1bir 11 mes1l.ikin se&! il bend-i mWı.l1'uuıyla ev g6çQ ve ıcneıi
makulesinin Der·aliyye'ye milnlrlaruuı rWısal virilmeyQp dlimea ne:z!ret ve
giriiyc j'&dclel"inc ı~C 'I' VÜ5ı11 m"muln -ı miinifi l1ZeT'e .ınc l II harekete
miiU'· alıb.id olduklanrı Gcmlik ve Geyve \ '1: Bau.ıt6y ve Y.lakabad ve
Aıabuan ve KaramllrScl ve Mudanya kadıları başka başka i" limiaımdı tahrir

iderLer.

Imdi muh1cirin-i merlwmcden tahı-ı lcaz1lann~ visıl olanlann
Istanbul' ı azımrtırıine: cevaz a:öSlermeyfip ve: ZarCıret dahi çekdinne:yO.p

mümlı:ün mestebe romaye:ı o. ' ıYMetlerine: sı'y . ı dikk ıt idcuk birer iki,tI'
sevlh ilden ba'Id ve münisib olan karyelere dal!ıtıp yal~imıe: l!e ve: bir malıa ldc
beşini onunu birden alıkoyup cem' iyyet üzere olma. maI anlıı ve: SAkin olduklan
mahallerin ahUisi hey'etine koyup bu vecbüe emn (i rlhatl.n esb.ibtnı istihs11c:
dikkat ve: dli mı iS.IC1ıı olundukLan mahalIer kur1smm hilkklm ve zibitinı
mabtirlann bC:T dUrlü b1J (i ke:yfıyyetlerine: nez1reı: üaee olmal.n Ilzun
gelı:nekle ana g(lre &mCI Ü hareket ve: hıllfındaıı tdıişi v(1 ml1cinebc:l: itıneniz
bibınd.. Ft evli l·i L <"'Şev\.. ı> sene <1>197.

Bir

ıW'cti:

Kavak 'dan

Kandeniz' in Rumili sevibiti)'le
ve n(lV\llbuıa ve dbitln ve

Siinnc 'yc(7)[Sinob'"ı V&LUICI \i.ki' is.ic:elelerin kuzit
iskele eminierine: ber-veca-i mqıılb..

T

'04
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Devletlü, iniyctld, mün1vvetfil, veliyyü'n-ni'am ve kesirii 'l- kerem
efendim suLtan bauederi hazret·i devkc- j ikbJL ile u l olsun.

Ar:ı:- ı

hll-i kullan budur Iri,

Bl-cmr-j i1i·,in iskinına mc' mür kullan olan Esb-ke}lıı
mi1tefc:rrik olan fe' lylsından Konyı'da olaı::ı fe' l Yldan burıdaıı
akdeın iskin olan tokNn bir{9 ı J nefer \"c K ıdmunı Derbendi ve Ilgın lu.zisında
ve Arkudhanı'nda dkin olm rc'Iyidan ~i, Qç[73] nefer ve bu der. Konya
Mu.kata'uı'ndan

ve havllisinden yitimıi altı [26J nefer relyl makarr·ı kıdimlerine iskin o[unu p

defterleri

m ı'rifct-i şer' 1e

lfa olunup hlJc·j ply-! devletlerine

i' Jimı)' l.

irsll ve

hil lfllne Kırış6ri1 kazAsı apım Kulu Beı· zide Mustafa Ai _ ve
Abdlllcclil-zldc Scyyid Yahya Alı kullan ilc ma'an kazi·j mezbüre
rc'Iyüından mlltefcırik olup Ankara UılJCl bnda ve derimunda ioikin olaı:ı
hinelc:riııin isklnı içCn arlmc:t-i kullan oldutu ilm·i ı'rl-yı huM·i vcl.iyyO,'nm'am i buyuıuldu,kda himem-i alineleri derlı;ir buyurulmak rcdsına arz-ı h1I
tahririne cc:siret olundu.
tin1ı-j arz·ı

Bikt cmr· j krman ve ltıtf-i i.bsin ddet1o. iniyctll1 miirüvwdl1
vcliyyl1'n-ni'am ve kesW ' l·kcrmı efendim sultan hazret1erinindir.• ft 9
L<-şevval> SCDC <I> 18ı.
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Uzun Hasan kullan

hill

HlIı:-i PıY-I llileıine ma'rı1z_1 bendeleridiı ki,
Her bir bd Ye kurt ahlm " . bir
ennı.n
m.ııaIdcıı etijer birine avdeı ve
m metlerinde nizam ıkt" •

hillim " _ " __ -

.1 __

....... 1&01I......

i

~Illdan bu.l.W1aıı "yol tezkerelerj" bu ana de~"
ohınınakta

"ıalı.k kzkere" ilc bir malıaJ.I

..h...._

~1"

ı

,i

i

i

sckt

._ _

e ge wx:m ek

. _

tse de .. . ..
.
&-'"
cızye ve "tahsIIAt·1 dire"cIerı

e gjdiip umQr·1 tahsillta ve emviJ..i hazine.i
fiure bu Jtl'd1e "mil:nlr tezketd ~
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icrlyı

mllbişcret olummış olup anuk me'tüeı-ı vetiyyO'n-ni'anıileri
buyuruldutu Qzcre uhde-i kenıterinemdc iiıç ku! olup Çorlu'dı Çakerli'de: ""C
Bc:rgos ve Ereıli kazAlannda bef·mllceb-i nizim ·ı m uhusı l vekili kullan
bulunup bendelerin i bulundut um ınahalde muhassılına mühriylc tembir
kı hıuuk ise de diter kazilarda bulunan '"muhassıl ve:lrJlleri"ı:ıilı kendi
mühilrlcriylc veyabut iniycı: o. ihs1n buyuıulur ise '"muhassIIWc vek!leti""
mlUıNyl e temairi şefierinden kangn ı !ı:nsib Q irlde buyunılur işe ona göre
hardc et olunacak oluna.

Emt C fermln hum·i men Icho.' l-cnırindir. Fi 17 Muhanem <12>56.
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OilstUr-1 mükerrem ml1şiJ·j müfahh am nizimo.' l· llem mııdcbbir·j
mülemmim· j mehimll'l.enim bi'NC' )11',·

umı1rü' I-cumhdr bi'l·fikri's·lÜ:ıb

sLib mi1mehhid·j bCrıylnO'd-dc" Ict:i vc·l·ikbll ve mllşcyyilf.i eıkinil'wa'ldmI.
\'C·I·icW el·mahfilfu bi-suııCfi Ivltıfi'l-millki'ı-I'll Trabzon viiisi vezirim
Paşa ed1m&.llab ll·ıc 'll. icWcM ve: mcBhinl'l ·kuziı vc·J·hukkim
ml 'idcnil' I·(ez!ili vc·l·kelim Trabz on ve Giresun ve Onye ve Samsun ve Sinop
ve lnebolu ve Bartın Ye Eıc ili ye Gülyamıari ye AlIy\1 ye Şile ye Akça.pr ye
Samako EtetJiıi ye AJaclu ye ŞeyhlO. ye Kaymas ye Handri ye Bures ye s1ir
KavaAııelin« \'ikı' jskelelerin ku:ıiı ve nl1Y1flbı rlde fulühüın ye mefihW'I·
emisil Ye'I·aicrin serdirlar ye mukata"t ye evkafyoyYodalan ye dir zibiıin Ye
iskele eminim ye I 'YlM villyeı zide kadrüham leYki'- j refi"-j bamiyım Yisı l
ohcak ma'lüm 011 iri.
Bundaıı

akdem ıSıanbul'da Akiıı ibidull1hı ertır-i ma'qlannd.a
Ayineten mm- bı ' d A.siIAııe-i $I'1deı'ime "ev ı6çüft
gelmek hus1lsunl bir ıarik ile ceviz u nılaaı lösıerilmemek ve erbib-ı
medlihdc:rı dahi bir yeyı iki nefer kimemelerden %iyidesinin mQn1rlann1 nzi
virilmemek ve ol mahıleler kQ1liyyet ile men' ü der olunmak içün bi 'd-defa'ir
evimir-i aliyyem ısdlr Ye bu. bibda nzl-yı hüın!y{ım.ıma muı1yil vu' Q
han:kete cesheı idenlerin muhlı:em haklanndan gelin«eti dahi mm-ba'd 1iıan
re'kld Ye irızir ol uıım ~ iken bu esn.llarda o lıayAl ilerdcn bili·mu lahaı ba'zı
mesnelerin ml1n1rlanna ve "ev 15çleri''ne rubsaı virilditi sahibenhaberviri lüp
bj'd-defa'lt sidır olaı:ı evimir-j şeriferne roupyil itmaz ye ketilcc-blrle bu.
ınakuldcriD mıınır lanna ruhsaı u cevh g6slc:nneuiz tıuebiyk: her biriniz
mOstehıJek -1 eşedd-i ı1cab u ıtib olmuşsızdır ancak hı.ısıh-ı mczb11r zi)'ldc
lalcayYl1d vc ıkdim 01wıacaJr: mevi ddan oldıjırn ifhim ve te'kfd içiln mahstlu.ıı
işbu. cmr-j teritim isdir ve _ _ ile inii olunmuşdur.
muzlıyaka Y(I ZarO.reıdeıı

1mıti YUS\1IÜnde siz iri, IIJÜm1.ileyhimsiz. bcrm:ı ve baiın:n ol wat1ann
muh1fazası llzım

gelmeklc ibticU iskelelerde lm ed-flld iden sefine reislerinc
ba'de ' l-yevm bi \.l-fernıln "ulccı" şefiuelerine almarnak üzere gcreji gibi terıbih
ye Ic' kid ve müıcnebbih olmayan ları ma'rifet-j şer'le lcn1dd ve te'dib ve berren
dahi ~i güş ıutup "ev gaçü" ıı&ki olıınınamak ve gclenleri ali-e:tı:rc irc:1'
cyk:mck vcch.ilcrinc cilml c:ııiz bi'l-imm $1'),-1 belil idüp ve mukaddcmJ. nidm
virildiji Qzere erblb- ı mes1 lihd c:rı gelmek mwid idenlcri dahi sureti ye alenen

T

208
te ftiş ve sahlh-i med lihden oldu ğu ml1tc'lyyin oldukdan sonra bir veya iki
neferden ziyidesinin miinlrlanna izin viribneyilp ve tüccar makulesinden
İstanbul ' , emıe'a ve q;y. ve koyun ve hayvana! gerürenler dahi sahib. tüccir
makulesi olduklan zihir eldukde izin virüp bunlardan mi'ada alanını (erk ve
bili · maslahat Istanbul'. gelmek ve biJi -ft nn an "ev göçü" ge[Ümıck ve
cem'Iyyet ile gelmek isteyenleri min-bı'd mün1rlanna im Q ruhsat vimıcyfip

berren ve bahrc n m eme rr Q mı'berleri bit boşta hıli: u sıyınet ve o m aku lelerden

gelmek murid idenleri .Ii ·csrihi vilAyetlerinc: irci· ll. bezl-i mi.lrnet ve bu b.ibda
lam'- 11ıAma taba'iyyet ilc idcni kusur ve rcMveeden ziyAde hazer ü mubi'adeı
eyleyesiz, husüs-ı merkwn Asiıine- j u '.ideı ' imde sakin olan ibidulIahın
rüemereterine muz1yaka ~ zahmetden himl yet ü sıyanedençdn ibliyi! o lunmuş
bit keyfiyye r iken, şöyle ki, bundan sonra dahi kusur u rehAve t göstcrı:!iginiz
mes mü' ol mak Ilzun gelllr ise siz ki

kadılars iz

cerlde- i kaza dan

isminiı

hakk
ve siz ki
slir mÜlnI- ileyhims iz bill-emin cezanız terrib olunaca ğı muhakkak olma!la ana
göre hareket ve lüiıı bu bahine ile müıı.i.r u ubüt "Uıaklara" ve Devlet-I eliyyem
ba demesine ıa' amız olwunakdan ve bı lAfmdan gaycril' l-gaye bazer Qmilc1ıı.ebet
eyl emen iz bib ında faman·ı ili·~ıı ım ıadır olmuşdur.
oldığm dan

gayri bilid·ı ba'ider e mQcbbet ncfy Ü ta 'Zl1ı

c funacağınız

Buyurdum ki, vuso.ı buldukda bu bsbda veeb-i meşn1h üze re şeref
vicibü ' l-im ha' ve lAzımü'l·imtisilimin meenün-ı
i ıi' at .maloılnıyla lınil olup hılifmdan zinhar ve zinhar be -gayet hezer ü
mücinebet eyleyesiz, şöyle bilesiz alimet·i şerife j'timid kılasız.
yifte..i

sudw olan fermin·,

Talırircn

fi

evliıt-ı

Curni de ' l-ihir li-sene [tis'a] ve hamsin ve mi'e ve

el f.

Vasala min

şehri Recebi't-müıecceb

sene 1159.

209
ISlno p Şer 'Ine S Iciıi,
.»

No 86, se ne 1157-1160,
.. 77·78, helge no 165,'

xvm. Y'CZYıı.DA OSMA.' U 0EV1.ETtSDI: ""Cn,:s KAUttn.nt OL..AI.U.

210

-jc oöcıza -

laoA. Cndec.OıbUiyc. /lOo 1t95J ]
Kütahya müteselliminc.,

Göçer Uluy6rükln tii fcsinden çepni ve lIardalh ve Tatar ve Ca' bir ve
dir eeml'ltkrdc:n chl· j (nld ve yaramuJar. U~ kaz1sı civlnnda M uradcfatı
ve Sıyhiııc ve Ahurdatı ve Akçadai ve Dı1şccckdatı'rıa talw.sun idüp ettif·ı
em'ıyı piylde ve süviri ve otuz kırk yaramazl.ar ıetünip ve üçer d6nkı: yüz
mikdan adam ilc ku.ilarda leş! 11 ı.ızir idüp ahll.1·j inainuı emvll ve eşya ve
davar ve mcvLşiimn nehb d ıim ve mezni'itlanııa ve harv-nitl.ann sl1rüp ve
kat'ol tarik ve Ddıb-i emvll ve sefk-i dimAdan hAlI oım..ma ıLı ahlli·j viiiYerin
ve ebnl · j sebilin erntı Q rihaılan ka lmadılın U»ak ve Niyaz ve Kütahya ve
Burdur ve Isparta ve d ir on beş kulnın kadılan an: ve UfŞak ve Niyaz kaziları
ah11ileri iki kıt' . mahzar ilc i'U m ve d ife· j rnczbl1rnıin şerr ü mıızarratlan
lbldullah Qzcrinden rer ve aliı u « lehalan _hı ve mOnbib olan mahalle iskhı
olunmalaruı i1rimis (idiip a lifü'z·ziJa arz ve maIızul.an ahili·j viliyet<e>
mahsıls &demieliyle Der-i devı~·medira gon1mıÜJlcr) ve bu husüs içün
Kütahya mütesellimine fcrmln·ı ili·şAn ısd1r a1 unmuııı red eylemişler.
Mütesellimin dahi mektUbu

vardıı .

i

i
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SUM .'1A RY

Tlıc J1«lplc o/the Ottonıı~" Jod cty cal/Iri Mly migrate as/o" as the go ~rrı,"nıt
(Vid lawı. T1ıe mOVf'mnıt oftheıf' /Jf'Op/e U lIamN tU "illlema) migrglioru ".
,,:,e inlenral "'igrtıtion HCl iıı the 18th U71twry in the 0u0#lla1l ıociety clI.n be
luteJ tU lollows: "home Migrlltion H. -_ r1 migra ti<Jn ", the $o clılleJ
""'elT1uvu Iftigratio1l - LIN the pıupose of IrGliing. il1fd dtf! """W llUgrııtiOll".

ı1f ıhU ",ll.}'. dıe J1lIlPOıU olmigralilHl, the prohlelff of ıf'tti1fZ olthe lIOm41fLh

IL'OJ' ob o lahn iIIlo coruidutılion . nıe F'f'giOlU that «cepl migralion ««miing
to Onoma,. ResU'", Boob. "a med " Tapu Tahrir Defter/o r . Ihe duliu of
govf'rrımenlofficlau abouı the migrgtlo" in dıe countryside, the mf'tınl.rrı ıAat
",lUt be tilkelf andfifIQlly effect of the migrolioru ~ emphlUUed.

