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GİRİŞ 
 

Kafkas toplumları köklü tarihe sahip önemli bir cemiyettir. 
Kendilerine özgü yaşayışları, inançları, toplumsal yapıları ve katmanları 
bulunmakta iken, bu yapılar zaman içinde etkileşimde bulundukları 
diğer milletlerden etkilenerek şekillenmiştir.   

 
Bu etkileşim inanç yapılarını etkilediği gibi inanç yapılarındaki 

değişim de toplumsal yapılarını etkilemiştir. İslam kardeşliği 
çerçevesinde Müslüman olmayan devletlere özellikle Ruslara karşı 
Osmanlı’nın yanında yer almışlardır.  

 
Osmanlı’nın Ruslarla yaptığı savaşlardan yenik çıkması sonucu, 

Rusların Kafkasya üzerindeki baskılarının artmasıyla da bir süre silahlı 
mücadele de bulundularsa da ekonomik ve sosyal anlamda gittikçe 
güçlenen Ruslar karşısında siyasi anlamda  yenilgiyi kabul etmek 
durumunda kalmışlardır.  

 
Bu nedenle ata topraklarında yaşama imkânı kalmadığını 

anlayarak din kardeşi oldukları Osmanlı topraklarına göçü 
düşünmüşlerdir. Osmanlı’da aynı duygularla Kafkas kabilelerine 
kapılarını sonuna kadar açmıştır. Yaşanacak göç neticesi en az derecede 
sıkıntı yaşanmaması için de tedbir almaya çalışmıştır. 

 
Bu tedbirler muhacirlerin ulaşımından, iskânına, barınmasına, iş 

imkânlarına kadar pek çok alanı kapsamıştır.   
 
Köle ve cariyelik sorunu ise Osmanlı toplum yapısının sonradan 

karşılaştığı bir durum olmamakla birlikte Kafkas kabilelerinin gelirken 
yanlarında getirdiği çok sayıda köle ve cariye olması nedeniyle bu sorun 
tam halledilme, kaldırılma aşamasında iken yaklaşık yarım asır daha 
devam etmesine neden olmuştur.  
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Bu sorunun aşılması da kolay olmamıştır. Bu durum iki kutuplu 
bir sorun olduğundan halledilmesi zaman almıştır. Köle ve cariye sahibi 
olan beyler bu düzenin devam etmesi yönünde görüşe sahip iken köle 
ve cariyeler ise özgürlüklerinin verilmesini istemişlerdir. Ancak Kafkas 
Beyleri ellerinde önemli bir prestij ve ekonomik değer olarak gördükleri 
köle ve cariyeler üzerindeki tasarruf haklarının devamı konusunda 
direnmişlerdir. 

 
Öte yandan ömürlerini köle ve cariye olarak sürdürmüş insanlara 

da hadi siz hürsünüz demenin başka bir takım sosyal sorunları da 
beraberinde getireceği hesap edilerek onların yaşamlarını kendi 
imkânlarıyla devam ettirebileceği alt yapının hazırlanmasına da 
çalışılmıştır.      
 

AMAÇ VE KAPSAM 
 

Bu çalışmadaki başlıca amaç Kafkas toplumunun yaşadıkları 
sıkıntıların ortaya konulması, yaşanan bu olayların belgeleriyle 
anlaşılabilir hale getirilmesidir.  

 
Osmanlı arşivinde yaptığım araştırmalar sırasında memleketim 

olan Alucra ile muhacirlerin yolunun kesiştiği belgelerle karşılaşmak bu 
hususu daha derinlemesine araştırmama vesile oldu. Bu arada yaklaşık 
40 yıllık bir dostluğum olan bir Çerkes arakadaşımın da bu konuları 
detaylı olarak incelememi istemesi diğer önemli bir etkendir. 

 
Osmanlıca belgeleri incelerken konunun konuyu takip etmesi 

pek çok kez arşive giderek yeni belgeler üzerinde çalışmamı gerekli kıldı. 
Bu nedenle çalışma  çok geniş bir alana yayıldı, kapsamı genişledi.     
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METODOLOJİ 
 

Çalışmada faydanalınan ana kaynaklar Başbakanlık Osmanlı 
Arşivi belgeleridir. Bunun yanında konuyu daha anlaşılabilir hale 
getirmek için farklı kaynaklardan da yararlanılmıştır.  

 
Farklı bir uygulama olarak yararlanılan belgelerin genel konu 

özetlerinden faydalanılmakla birlikte ek olarak transkripsiyonları da 
verilmiştir. Transkripsiyonlarının en önemli özelliği belgeleri okurken 
insanı adeta zamanda yolculuğa çıkarıyor olmasıdır.  

 
Ve bir çok önemli detayları anlatmaktadır. Bunları bu şekliyle 

okumak geçmişte neler yaşanmış olduğunu daha iyi anlamaya yardımcı 
olacaktır. Belgeler ilgi tutularak yorumlandığı gibi günümüzde 
kullanılmadığı için unutulmuş kelimelerin anlamları parantez içinde 
verilerek anlaşılmasına katkı sağlanmıştır.  

 

ÖZET 
 

Kafkas toplumlarının inançları, inançlarının toplumsal 
yaşamlarını nasıl şekillendirdiği, geçirdikleri değişimler göçleri, 
yaşadıkları sıkıntılar ve bunlara ilişkin bütün detayları genel hatlarıyla bu 
kitap çalışmasında bulmak mümkün olacaktır.  
 
 Onlarca belge incelendiği için Kafkas toplumlarıyla ilgili çok fazla 
tarihsel detaylara girilmemiştir. Bu detaylar bu zamana kadar yazılmış 
pek çok kitapta ve hazırlanan tezlerde işlenmiş, incelenmiştir.  
 
 Bu nedenle konu ana hatlarıyla anlatılmış, ağırlık belgelere 
verilmiştir. Belgeler başlı başına kitaptır aslında. Belgelerde muhacir 
göçünün başlamasından Anadolu’ya uzanan boyutuna kadar detaylar 
bulunmaktadır.  
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 Muhacirlerin iskânı meselesinde Aziziye ve Uzunyayla boyutuna 
ayrı bir ağırlık verilmiştir. Zira Uzunyayla’ya muhacir iskânı ayrı bir devlet 
politikasını da uygulama imkânı vermiş Afşarların devlet otoritesini 
tanımaları yolunda bir imkân sağlamıştır. Bu aşamada Kafkas kabileleri 
Uzunyayla’da bir anlamda güvenli bölge oluşturmuşlardır. Onlar 
açısından bu süreç de kolay geçmemiş, Afşar aşiretiyle mücadeleleri zor 
olmuştur. Çoğu zaman devlet kendilerine sahip çıkmış askeri tedbirlerle 
destek vermiştir. 
 
 Afşarlar yerleşik düzene geçmeleri konusunda ikna edilmişler ise 
de bazı gruplar iskân edildikleri yerlerden kaçarak eski yerlerine 
gelmişlerdir. Uzun mücadelelerden ve alınan tedbirlerden sonra 
anlaşma ortamı sağlanmıştır.  
 
 Köle ve cariyeler konusunda da birbirinden ilginç dramatik 
belgeler incelenmiş ve bu meselenin ne boyutlarda bir zulüm olduğu 
ortaya konulmaya çalışılmıştır. Uzun yıllar süren geçiş dönemi 
sonucunda uygun bir ortamda bu sorun da şartlar olgunlaştırılarak 
halledilmiştir.      
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1.BÖLÜM 
 
KAFKAS KABİLELERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER   
 

Kafkasya’da din kavramının gelişimi özellikle tek tanrılı dinler için 
oldukça karmaşık bir süreçtir. Bölgenin kendine has özelliklerinin 
yanında dışarıdan gelen etkiler bu sürecin şekillenmesindeki ana 
unsurlardır. Bölgenin coğrafi özellikleri etnik yapı yanında dinsel yapıyı 
da etkilemiştir. Antikçağ’dan kalma inançlar yakın geçmişe kadar yaşama 
imkânı bulmuştur. Bölgeye giren tek tanrılı dinler ise bazı sebeplerden 
dolayı bu inançları ortadan kaldıramamış fakat bölgenin inanç sistemine 
katkıda bulunmuşlardır. Bölgenin tamamında tek tanrılı dinlerin 
hakimiyeti ancak 19. yüzyılda mümkün olabilmiştir. 
 

Kafkasyalıların eski inançları paganizm ile doğa olaylarına veya 
doğa varlıklarına inanma ve tapınma şeklindeydi. Bunun yanında doğa 
üstü güçleri olduğuna inanılan çok tanrılı inanış belirli ölçüde eski Yunan-
Roma kolonileriyle girilen ilişkiyle şekillenmiştir. Şıble adı verilen yıldırım 
tanrısı aynı zamanda savaş ve adalet tanrısıydı. Çerkesler yıldırım çarpan 
kişiyi şehit kabul ederken aynı inanç Roma’da da vardı, yine yılan tanrısı 
Blevus ve bal tanrıçası Merisa, Mısrlılar’da Blevsis ve Meris adıyla 
yaşamaktaydı. Çerkesler’de, Tha olarak isimlendirilen bir tek tanrı 
inancıda mevcuttu, tanrı anlamına gelen bu kelime aynı zamanda doğa 
olaylarını yöneten diğer tanrılar isimlendirilirken, son ek olarak isme 
eklenirdi. 
 

Ağaçlara özellikle meşe ağaçlarına tapınma ise oldukça geç terk 
edilen bir inanıştı. Ağaçlara yakın olduklarında kendilerini tanrıya yakın 
hissederler, mahkemeler ağaçların altında düzenlenir ve ölülerini ağaç 
gövdelerinde saklarlardı. Bu inanışı bölgeye çok erken dönemde giren 
tek tanrılı dinlerde ortadan kaldıramamıştı. 
 

1797 tarihine yansıyan bir belgede aslen Rizeli olan Dersiâm 
İbrahim Efendinin kırk seneye yakın bir süre Abaza ve Çerkesler arasında 
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dolaşarak İslamiyeti ve Hz. Peygamberin sünnetini yaydığı bu insanlara 
Kur’an okumayı öğrettiği  belirtilmektedir. Onun çabaları sonucu Abaza 
ve Çerkeslerin önemli bir bölümü İslamiyetle şereflenmiştir.1  

 
Tabi tersinden düşündüğümüzde ortaya çıkan gerçek bir 

kısmının halen İslamiyeti kabul etmediği dolayısıyla Müslüman 
olmadığıdır. Bu durumu Trabzon Valisi ve Anapa Komutanı Çeçenzade 
Hacı Hasan Paşa’nın hayat hikâyesinden biliyoruz.2 Çeçenzade Hacı 
Hasan Paşa görevde olduğu dönemde (1826’da) büyük gayret 
göstererek 150 bine yakın Kafkasyalının Müslüman olmasına vesile 
olmuştur. O çalışmadan hatırladığımız üzere kimseyle irtibat kurmadan 
yaşayan ve konuştukları dili kimsenin anlamadığı kabileler 
bulunmaktadır.  

 
Eski Yunan, Roma ve Bizans kaynaklarında Kafkasya’da 300 kadar 

dil konuşulduğu, Romalıların Kafkasyalılarla ticaret yapabilmek için 130 
tercüman kullandıkları, Arap seyyahlarının Kafkasya’ya Diller Dağı 
anlamına gelen Cebel-i elsine adını verdikleri bilinmektedir.3  

 
Bu zor kuşullara rağmen Dersiâm İbrahim efendi uzun çalışmaları 

ve gayretiyle İslamiyetle şereflenenler daha önce kutsal saydıkları 
ağaçları kesmişler ve yakmışlardır. 
 

Ancak bunun çok öncesinde Arap akıncıları Dağıstan’a geçerek 
Müslümanlığı yaymaya çalışmıştır. Bu suretle Çerkes kabileleri ilk defa 
İslamiyet ile tanışmıştır. VIII. yüzyılda Lezgiler, X. yüzyılda Çeçenler büyük 
oranda Müslüman olmuşlardır. 

 
Kafkasya’nın doğu sahili Derbend’den giren İslamiyet’in, 

Kafkasya’nın batı sahillerine ulaşması için ise yaklaşık bin yıl geçmesi 

                                                           
1 EK-1 
2 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/11/07/cecenzade-haci-
hasan-pasanin-hayati/ 
3 http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/arastirma/0317-kafkasya.htm 
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gerekmiştir. Çeçenlerin batı komşusu Kabartaylar ve Karaçaylar, özellikle 
Kırım Hanlığı ile olan ilişkileri yanında IV. Mehmet Giray’ın çabaları ve 
Kabartay beyleri Kasay Hatukşok, Alan Bek Kaytuk,  Kazonoka Jabağı gibi 
isimlerin halka telkinleri neticesinde XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda İslamiyeti 
büyük ölçüde kabul etmişlerdir.  
 

18. Yüzyılda Anapa tarafında görev yapan Ferah Ali Paşa öncelikle 
kabile adetlerini öğrenmiş ve akrabalıklar kurarak önce Şapsığ kabilesini 
daha sonra Abzeh, Natukaç ve Abaza kabileleri arasında Müslümanlığı 
yaymaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra bölgeye giden din adamları 
vasıtasıyla kabileler arasında İslamiyetin yayılması hızlanmıştır. 1787–
1792 Osmanlı-Rus savaşında Çerkes Beylerine yazılan fermanlarda ortak 
din düşmanına karşı savaşmaları istenmiştir. Bu durum slamiyetin 
Kafkasya’da önemli ölçüde kabul edildiğini gösterir. Bununla birlikte 
1826’da kabilelerin dini ve siyasi yönden devletle olan bağlarının 
güçlendirilmesi için 16 adet ferman Anapa muhafızlığı aracılığıyla 
kabilelere gönderilmiştir. 
 

Ferah Ali Paşa yöre halkı üzerinde bıraktığı iyi intiba ile kısa 
zamanda burada başarılı olmuştur. Akrabalıklar kurarak önce Şapsığlar’ı 
daha sonra Natukaç ve Abzehleri itaat altına aldığı gibi bunlar arasında 
İslamiyetin yayılmasını sağlamıştır.  
 

Ferah Ali Paşa kabile âdetlerine dikkat etmek suretiyle kısa 
sürede kabileleri devlete bağlamış bunun yanında bölgenin savunmasını 
güçlendirmek amacıyla Rusya’ya itaat etmeyerek Kuban’ın sol tarafına 
geçen 40.000 Nogay’ı gerek Ruslara gerekse Nogaylarla araları açık olan 
kabilelere karşı kullanmak üzere 10.000 kişilik kısımlar halinde stratejik 
bölgelere yerleştirmiştir. 
 

Ferah Ali Paşa’nın 1785’te ölümünden sonra başlayan Osmanlı-
Rus savaşında Paşa’nın faaliyetleri kendisini olumlu yönde göstermişti. 
Zira bütün Çerkes kabileleri ve Nogaylar Rusların karşısında Osmanlı 
Devletini yanında yer aldılar. 
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Ferah Ali Paşa zamanında başlatılan çalışmalar Trabzon Valisi ve 
Anapa Komutanı olarak görev yapan kendisi Karahisar-i Şarki’ye 
(Şebinkarahisar) göçetmiş olduğundan Şebinkarahisarlı olarak belgelere 
yansıyan Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’da Kafkas kabilelerinin müslüman 
olmaları ve Osmanlıyı, Ruslara karşı desteklemeleri için çok çaba 
sarfetmiştir. Bu çabaları sonucunda 150 bin Kafkasyalının Müslüman 
olmasına vesile olmuştur. Bunun için kendi öz servetini dahi harcamıştır. 

 
Kafkas kabileleri arasında kanaat önderlerinin, bey ve 

seçkinlerinin toplum üzerinde söz sahibi olduğunu bildiğinden bu 
kişilerin sorunlarını biz-zat padişaha anlatması için Der-saadet’e 
(İstanbul’a) yollamıştır.4       

 
Bu kabilelerle yakından ilgilenmiş iaşeleri için onlara tayinat 

tahsis etmiştir.5 Kabile reislerinden taahhüdnâmeler alarak onlara 
yardımlar yapmıştır.6 Aldığı taahhüdlere sadık kalmaları halinde 
Osmanlı’nın 150 bin civarında ilave askeri olacağını ve bunların arasında 
sözüne güvenilir kişiler olduğunu belirtmiştir.7 Ancak bu altyapıyı 
sağlamak için gereken herşeyi yapmış, beylere sınırsız hediyeler 
vermekten kaçınmamıştır. Verilen hediyeler yetmediğinde de uygun 
hediyeleri satınalma yoluna gitmiştir.8  Toplantılara biz-zat gelemeyen 
beylerin hediyeleri adamlarına teslim edilerek yollanmıştır.9 Kabilelerin 
ihtiyaçlarını tesbit etmek için Anapa yakınında çadırlar kurularak kabile 
beyleri ve ileri gelenleri uzun süre ağırlanarak çeşitli konularda 
görüşmeler yapılmıştır.10 

 

                                                           
4 EK-2 
5 EK-3 
6 EK-4 
7 EK-5 
8 EK-6 
9 EK-7 
10 EK-8 
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Kafkas kabileleri ile yürüttüğü ilişkiler çerçevesinde onların 
devlete itaatlerini sağlamıştır. Burada da önceliği bu kabilelerin İslamı 
benimseme ve özümsemelerine vermiştir. Kafkas coğrafyasını taratmış 
ve en küçük kabilelere kadar tespit ettirmiştir. Bu kabilelerden birisi de 
Medami kabilesidir (3 Kasım 1825). Medami kabilesi dağ içinde dış 
ortamdan izole bir şekilde yaşayan, konuştukları dilleri diğer kabilelere 
benzemeyen bir yapıdadır. Üç kökten çoğalan Medami kabilesi 1.500’e 
yakın haneden müteşekkildir. Bu kabileyi İslamla şereflendirmiş, imam 
göndermiş ve sadakat yemini almıştır. İslamla şereflenmeden önce mal 
ve esir çalmakla, yol kesmekle iştigal eden bu toplumu yola getirerek 
devlete bağlı olmalarını sağlamıştır.11 

 
İslamı bilmeleri ve gereklerini öğrenmeleri için müftü ve naib 

atanan kabileler arasında başlıcaları Abazadan Netokaç, Şabisdağ, 
Çerakiseden Bijeduğ, Gerkini, Hatukay, Temdikuy, Nukuvi, Besni, 
Karasay, Balbay ve Altıkesek’dir. Bu kabilelerden bazıları arasında 
Mecusi adetleri de görüldüğünden bunlara İslam da tebliğ edilmiş ve 
işlerinde ve aralarında hüküm vermek üzere mütesellimler ve kadılar 
atanmıştır.12 

 
Kabilelerden tek tek alınan ahidnameler arasında Şekivoy 

kabilesinden alınan ahidname de vardır (22 Kasım 1826). Kabilelerden 
ahidnameler alınırken bir yandan da kabilelerin ileri gelenlerine 
hediyeler verilerek gönülleri İslamiyete ısındırılmaya devam edilmiştir. 
Verilen bu hediyeler yetmediğinde de Amasya Ladik ve Trabzon 
tüccarlarından yeni mallar alınarak dağıtılmıştır.13 

 
Kabilelere dinin vecibelerini öğretmek için atanan naib ve 

müftülerin uzun süre buralarda görev yapacağı da dikkate alınarak 
bunlara da ödenek tahsis edilmiştir.14 

                                                           
11 EK-9 
12 EK-10 
13 EK-11 
14 EK-12 
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Kabile beyleriyle özellikle ilgilenilmiştir. Bunlardan birisi de 
Rusya’dan firar ederek Trabzon Valisi Çeçenzâde Hasan Paşa’ya dehalet 
eden Çeçen ümerasından Caferhanzâde İbrahim Bey’dir. Çeçenzade 
Hacı Hasan Paşa kendisine özel ihsanda bulunarak hacca yollamıştır. Hac 
dönüşünde Arap eşkıyaları tarafından soyulunca kendisine yine ihsanda 
bulunularak İstanbul’a yollanmıştır.15  

 
Bu durum tek istisna da değildir. Ferah Ali Paşa’nın vefatı 

sonrasına gelen bir zamanda benzer bir durum yaşanmış ve Çerkes 
beylerinden olup, Anapa vakasında yed-i küffara (küffarın eline) esir 
düşen Zanoğlu Mehmed Bey esaretten kurtulup Anadolu’ya gelince 
kendisiyle özel olarak ilgilenilmiştir.16  

 
Söz konusu Mehmet Bey’in ön adının veya lakabının yazılışında 

ve okunuşunda bir sorun vardır. Mehmet Bey’le ilgili İnternet ortamında 
yaptığım araştırmada belgelerde adının Kutais’li olarak okunduğu 
belirtilmiştir. Buradan hareketle Kutais bizi Gürcistan sınırlarında 
bulunan Kutaisi’ye götürmektedir. Acaba Mehmet Bey kutaisiye atfen 
mi bu adı almıştır, yoksa bu yazımın okunuşunda mı problem vardır, bu 
hususa açıklık getirmek gerekmektedir.     
 
Mehmet Beyle ilgili olarak verilen detaylı bilgiler şöyledir: 
 
             Mehmet Bey Acaralı Gürcü asıllı bir çocuk iken geçen savaşta 
Hacı Ali Paşa’nın yanında hizmetkarlıkla Kırım’a gidip yapılan savaşta 
esir olmuştu. Bir Rus generali yanında hizmetkar olarak bu generalle 
birlikte Kırım içinde ve dışında gezip dolaştı. Sonra bu General, Kabardey 
tarafında görev alıp gidince yanından kaçtı ve Nogay kabileleri içine 
düştü. Bir süre içlerinde gezerek Abaza tarafında kaldı. Kabilelerin 
merasim ve adetlerini iyice öğrendikten sonra bir iki esirle bir gemiye 
binip İstanbul’a geldiği sırada esir pazarı tüccarlarından Bicanoğlu Ali 
Paşa’nın Mirmiranlıkla Anapa muhafızı olduğunu duydu. Doğru Ali 
                                                           
15 EK-13 
16 EK-14 
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Paşa’ya gitti. Kendisine yalnız bir şeref unvanı olmak üzere bedava 
hazinedarlık hizmeti görerek kendisiyle birlikte gideceğini bildirdi. Ali 
Paşa da bunun cana minnet bilerek Mehmet Bey’i Anapa’ya götürdü. 
Herkesin görünüşüne bakanlar onu bir süre doğrudan hazinedar 
bilirlerdi.17 
 

Dikkat edilirse kaynak aynı olmakla birlikte verilen bir bilgide 
farklılık vardır ve bazı kâynaklarda Zanoğlu Mehmet Bey’in Tatar kökenli 
olduğu belirtilmiştir. 
   

Zanoğlu Mehmet Giray 'ın yanına bazı Adige kabile başkalarını da 
alarak İstanbul'a gelmesi. İstanbul'a giden bu heyete büyük ilgi 
gösterilir. Kabilelere dağıtılmak üzere Süleyman Ağa'ya 70.000 kuruş 
para verilerek Kafkasya'ya gönderilir.18 

 

 
 

Ön adının ilk bölümü Kuta olarak okunabilde de ikinci 
bölümünde bir te daha olduğu dikkat çekmektedir. Bu nedenle belki bir 
yazım hatası veya özelliği olarak “tisli” olarak ve ikisi birlikte Kutatis’li 
olarak okunabilir. Ancak başka türlü de okunabilir. Grubumuzda 
arkadaşlar Köse Tenli olarak okudular. 

 

                                                           
17http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/tarih/272_1787-1792.htm  
18http://www.circassiancanada.com/tr/tarih/015_cerkesyakronolojisi_01.ht
m 
 

http://www.circassiancenter.com/cc-turkiye/tarih/272_1787-1792.htm
http://www.circassiancanada.com/tr/tarih/015_cerkesyakronolojisi_01.htm
http://www.circassiancanada.com/tr/tarih/015_cerkesyakronolojisi_01.htm
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Bu detayın haricinde belgede Mehmet Bey’le ilgili olarak çok net 
bir şekilde Çerkes Beylerinden olduğu belirtilmiştir. Kutatis veya Kutais’li 
olması Çerkes Beylerinden olduğu gerçeğini ne ölçüde değiştirir bu ayrı 
bir ayrıntı olmakla birlikte Tatar kökenli olmadığı söylenebilir. 
 
ANADOLU’YA KAFKASYA’DAN GÖÇLERİN BAŞLAMASININ NEDENLERİ 
 
 1774’den itibaren Kafkasya’da hakimiyet kurmaya başlayan 
Rusya 1859’da Şeyh Şamil’i de etkisizleştirince kontrolü tamamen eline 
geçirmiştir.  
 
 Rusya, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla bir bölümü 1829 
Edirne Antlaşmasıyla da Kafkasya’nın tamamında söz sahibi olmuştur. Bu 
tarihden sonra Rusları Kafkas halkları üzerinde kurduğu baskılar 
sonucunda Kafkas halkları ata topraklarını terk etmek zorunda kalmıştır.  
 
 Osmanlı da İslamiyeti tam anlamıyla benimsetmeye çalıştığı bu 
toplumları Rusya ile yapılan savaşlarda yanlarında olmalarını da dikkate 
alarak onları Rus baskı ve zulmünden kurtarmak için Anadolu’ya 
göçetmelerine yardımcı olmuş, elinden geleni yapmaya gayret etmiştir. 
 
 Tarihte pek çok kavim farklı nedenlerle göçetmek zorunda 
kalmıştır. Bu insanlık tarihinde olumsuz yönleriyle hatırlanan bir durum 
olsa da hayatın bir gerçeği ve ibretlik hadiseler olarak tarihte yerini 
almıştır.  
 
 Osmanlı’nın Rusya karşısında peş peşe aldığı ağır yenilgiler ve 
sonrasında imzalamak zorunda kaldığı ağır koşulları olan antlaşmalar 
Kafkas kabilelerinin de umudunu kırdığından onlarda Anadolu’ya göçü 
çözüm olarak gördüler. Sonuç olarak Rus emperyalizmi ve yayılmacılığı 
Rusya’nın işgal ettiği topraklarda çok büyük acıların yaşanmasına neden 
oldu. Bunun sonucunda gelen göç hadisesi de çok dramatik ve üzücü 
olaylara sahne oldu.  
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 Ruslar ilk olarak 1783’de Kırım’ı ilhak ettiklerinde buraya Rusları 
ve Kazakları yerleştirerek Kırım’dan Anadolu’ya göçü başlatmışlardı. Bu 
hengâmede 300.000 ile 500.000 Kırımlı’nın Osmanlı topraklarına göçü 
söz konusu olmuştur. Akabinde 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşından 
sonra yaşanan kafkas göçleriyle de bu sayı 1.000.000’u aşmıştır. Keza 
Rusların batıdaki baskı ve işgalleri neticesi de Anadolu’ya göçler 
yaşanmıştır.  
 
 Rusya işgal ettiği yerlerde hâkimiyet kurabilmek için buralara 
nüfus kaydırıp iskân etmek buradaki halkı da göçe zorlamak politikasını 
benimsediğinden halkın direncini kırmak için askeri ve ekonomik baskı 
içeren her türlü gücü kullanmıştır. Bunun sonucu olarak da Kafkas 
halkları üzerlerindeki askeri ve ekonomik baskıya dayanamayarak Rus 
gücünü kabul etmek zorunda kalmışlardır.  
 
 Osmanlı başlangıçta 40.000 ila 50.000 arasında bir göçmen 
beklerken 1859’dan sonra göçler artmış ve bu sayı 1864’de neredeyse 
bunun 10 katına yükselmiştir. Sayının bu kadar artması bu insanların iaşe 
ve iva’larında (yerleştirilmelerinde) sıkıntılar yaşanmasına neden 
olmuştur. Bu sorunun en hafif şekilde atlatılabilmesi için muhacirlerin 
iskân yerlerine gidişleri esnasında geçtikleri yerlerde bulunan halk 
muhacirlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamıştır. Hatta iskân olundukları 
yerlerde evlerini dahi yapmışlardır. Savaştan çıkmış, her yönüyle 
hırpalanmış bir devletin halkın desteği olmadan bu işleri halledebilmesi 
de çok zordu zaten. Anadolu halkı bu durumu bildiğinden kardeşliğin 
gerektirdiği her şeyi yapmaya gayret etmiştir. Bundan sonraki  bölümde 
inceleyeceğimiz arşiv belgelerinin zaman aralığı genellikle 1860 ile 1865 
arasındadır.  
 

Göçmenlerin çoğunluğu ilk önce Karadeniz limanlarına, özellikle 
Trabzon ve Samsun’a indirilmekteydi.  
 

Osmanlı Devleti bu büyük nüfus karşısında genelde çaresiz 
kalırken, limanlardaki yükü azaltmak için göçmenleri sonradan iskân 
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edilmek üzere iç bölgelere veya İstanbul’a sevk etmeye başladı. 
Balkanlarda ise göçmen kabul eden ana limanlar Köstence ve Varna idi. 
Sadece 1864 Haziran’ında Köstence’de 35.000’den fazla Kafkasya’lı 
vardı. Varna’ya ise 80.000 civarında Kafkasya’lı gelmişti. Rumeli’ye gelen 
toplam göçmen sayısı ise çoğunluğu Çerkes olmak üzere tahminen 
50.000 ailedir. Bu da yaklaşık 250.000 kişi olmaktadır.  

 
20 Haziran 1859 tarihli bir belgede Dersaadet'e gelmiş olan 

Noğay ve Çerkes muhacirlerinin iskan edilmek üzere vapurla Varna'ya 

gönderildikleri belirtilmektedir.19 

 

 
 

 5 Şubat 1860 tarihli belgede bu kez Çerkez muhacirlerinden 
Altıkesek ve Halboka Hayile kabilelerinin Seyidgazi'de (Eşkişehir) inşa 
olunan karyede iskan edildikleri ve kendilerine arazi verildiği 
belirtilmiştir. Ayrıca bu tarihte Seyidgazi’nin Hüdavendigâr (Bursa) 

                                                           
19 EK-15 
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eyaletine bağlı olduğu da anlaşılmaktadır.20  
 

20 Ağustos 1860 Çerkes ve Kabartay kabilesi muhacirlerinden 

onbeş haneden oluşan 167 nüfus Bolu'ya bağlı köylere 

yerleştirilmişlerdir.21 

 
1860’ın Kasım ayında da Sivas Uzunyayla’ya yerleştirilen Çerkes 

muhacirinin bir kısmının evleri bir hizmet olarak Alacahan, Kangal, 

Aşudu ve Tenos kazaları ahalilerince inşa ettirilmiştir.22 

 

Aynı tarihlerde iskan olunmak üzere Sivas'a gönderilen Çerkez 

muhacirlerinden 70 hane Kayseri'ye bağlı Kuzugüdenli’nin Gedikçik 

kazasına yerleştirilmişlerdir.23 

 

Uzunyayla’da muhacirin yerleştirileceği evlerin inşasına 

başlandığı belirtilerek yerleşim yerinin sekiz on bin hane iskânına 

elverişli arazisinin otlak ve çayırlarının bereketli ve kuvvetli olması ile 

meşhur nadir bulunan yerlerden olduğu hususunda da bilgi verilmiştir.24  

 

1861’de Çerkes, Kırım, Dağıstanlı, Çeçen ve Nogay muhacirlerine 

çeşitli bölgelere arazi verilerek iskanları sağlanmıştır. Bunlardan 

Çerkesler Aydın Sancağı’na bağlı Tire kazasının Hoşbaşı mahali ile İzmir’e 

bağlı Mandice (Bağarası) kazasının Akçakaya Çiftliği’ne 

yerleştitilmişlerdir. Muhacirlerin karışık olarak yerleşmeyi istemedikleri 

ve yerleşecekleri yerin sadece kendilerinin yaşayacağı bir yer olmasını 

istedikleri de anlaşılmaktadır. Ayrıca Kırım ve Dağıstan ve Çeçen ve 

Nogay muhacirlerine ihtiyaçlarını karşılamaları için yevmiyeden başka 

                                                           
20 EK-16 
21 EK-17 
22 EK-18 
23 EK-19 
24 EK-20 
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ekmek de verildiği belirtilmektedir. Bazı muhacirlerde yerleştirildikleri 

yerden Rumeliye gitmek istediklerini belirtmişlerdir.25  

 

Uzunyayla’da iskân olunan muhacirlerin sorunu 

yerleştirilmeleriyle bitmemiş eşkıya saldırısına da maruz kaldıkları 

zamanlar olmuştur. Bunun içinde tedbirler düşünülmüş muhacirlerin 

can ve mal güvenlikleri sağlanmaya çalışılmıştır.26 Bu konular ileriki 

bölümlerde ayrı bir bölüm halinde tekrar ele alınacaktır. 

 

1865’de Şabsığ kabilesinden 585 nüfus Trabzon’dan Giresun’a 

oradan Karahisar-i Şarki’ye gönderilerek Emlak’da kendileri için inşa 

ettirilen evlere yerleştirilmiştir.27 

  

Bu tarihden sonra da pey-der-pey muhacir geldiği 
anlaşılmaktadır. Çerkes muhacirlerinden gelenlerden bir kısmı ise 
Gümüşhane’nin Şiran kazasına bağlı Silli (Selli Dere) köyüne 
yerleştirilmişlerdir. 1873 tarihli belgede bunlar için yapılan masrafların 
karşılanması konusu belirtilmiştir.28  

 

1876 tarihine ait bir belgeden ise Sofya’da Tatar ve Çerkes 

muhacirlerinin yerleştirilmesi için Gurmazova isimli bir köy kurulduğu 

anlaşılmaktadır. Yine bu köye muhacirlerin istifadesi için cami ve 

mektep yaptırılmak üzere ödenek tahsis edilmiştir. Ne yazık ki Balkan 

savaşlarıyla birlikte gerek Varna gerek Sofya elimizden çıktığı için 

buralara terleştirilen muhacirler bir daha muhacir konumuna 

düşmüştür.29 

                                                           
25 EK-21 
26 EK-22 
27 EK-23 
28 EK-24 
29 EK-25 
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Zaman zaman tüm yapılanlara ve gösterilen kolaylıklara rağmen 

muhacirler memnun edilememiştir. Bunun başlıca nedeni kendilerine 

gösterilen yerleri beğenmemeleriyle ilgilidir. Buna rağmen gerekli 

yerlere yazılar yazılarak Kırım ve Çerkes muhacirlerine icab eden 

kolaylığın gösterilmesi ve  bunların geri dönmelerine engel olunması 

istenilmiştir.30 

 
1856–1865 yılları arasında göç eden nüfusa yönelik tahminler, 

700.000 ile 1.000.000 arasında değişmektedir. Padişaha sunulan bilgiye 
göre, 1863’kadar iskân edilenlerin sayısı 313.333’tür. 1864’te ise 
283.000’den fazladır. Böylelikle 1864’de kadar gelenlerin sayısı 595.000’i 
bulmuştur. 1865’te ise 87.000’den fazla muhacir gelmiştir. Böylece 
700.000’e ulaşan muhacir sayısı, gerek göç yolunda gerekse limanlarda 
ölen ve %25–30 olarak kabul edilen ölüm oranı ile 1865’ten 1876’ya 
kadar gelenler bu sayıya eklendiğinde 1.000.000, 1.200.000 civarında bir 
sayı olur ki bu sayı içerisinde Kafkas göçmenlerinin yanı sıra Kırım’dan 
gelenlerde vardır.31 

 
Savaşın vahşetinin yanında sağlıksız koşullar, yoksulluk gibi 

sebeplerin yanında Tifüs ve Çiçek salgını sonucu göçmenler büyük 
kayıplar yaşadılar. Sadece Trabzon’da toplam ölü sayısı 53.000’e 
ulaşırken Samsun’daki günlük ölüm oranı 120 ila 150 kişi arasındaydı.  

 
Bu konuda Trabzon’da görev yapmış dönemim konsolos 

yazışmalarında da bu konulara ilişkin bilgiler bulunmaktadır. Buna göre: 
Gerek Kafkasya ve gerek Batı’da yaşanan göçlerin yanı sıra yüzbinlerce 
insan da öldürülmüştür. Göçler esnasında hastalık, açlık, yorgunluk 
nedeniyle yaşanan ölümlerde de çok sayıdadır.  

 

                                                           
30 EK-26 
31 TEZ, Tolga AKAY, Kafkasya’dan Uzunyayla Havalisine Göçler ve İskân, 1859-
1876 
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Buradaki (Trabzon) mülteci sorununun git gide büyümektedir. 

Son üç günde 3000 kişi buraya Trabzon’a vardı ve 40.000 kişi ise 

(Kafkasya’dan) ülkelerini terk etmek üzeredirler. 

 

 Varanların çoğu açlık ve salgın hastalık yüzünden perişan 

haldedir. Genel Vali Emin Paşa bunların durumunu bir nebze 

iyileştirmek için elinden geleni yapıyor. Ancak yapabildikleri çok sınırlı 

kalmaktadır. Bu arada salgın hastalıklar hem gelen Çerkezlerin hem de 

yerlilerin arasında hızlıca yayılıyor. Tifüsden dolayı burada görev yapan 

bir Fransız doktor hayatını kaybetti. İngiliz doktor da hastalığa yakalandı, 

şu an kamplara gidemiyor.  

 

 Geçen Aralık ayından bu yana (Ocak) 3.500 kişi öldü. Bunların 

3000’i mülteci, 470’i Türk, 36’sı Yunan, 17’si Ermeni, 9’u Katolik ve 6’sı 

Avrupalı’dır (17 Şubat 1864).32 

 

Rusların kötü muamelesinden dolayı neredeyse tüm Çerkesler 
“Çerkezistan’ı” terk etti ve mülteci oldu. 25.000’i zaten Trabzon’a 
varmış durumda ve diğerleri de kaçmaya buralara gelmeye hazırlanıyor. 
Bu biçare doğru dürüst bir zanaat sahibi olmayan zavallı insanların onları 
yönetenlerden (Ruslardan) bu riskli kaçışları şok eder niteliktedir. 
Osmanlı hükümeti buraya tekneler göndererek mültecileri 
İmparatorluğun değişik yerlerine dağıtmaya çalışmaktadır (12 Nisan 
1864).33 

 
Çerkeslerin çok öfkelenmelerine ve direnmelerine neden olacak 

bir bilgi aldım. Ama kanaatimce direnişleri beyhude yere olacak. Subaşı 
Nehri’nin yanında ve 100 civarında Abzek’linin yaşadığı Tobeh köyünü 
ele geçiren bir Rus birliği buradaki herkes teslim olmasına rağmen 
hepsini katletti. Katledilenler arasında 5 çocuk ve hamileliğin son 

                                                           
32 EK-27 
33 EK-28 
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zamanlarında olan iki kadın da var. Bu birlik Kont Evdimoff’un ordusuna 
bağlıymış. Ruslar kıyı kesimleri aldıkça buradaki insanların kalmasına izin 
vermiyor. İnsanlar ya Kuban platosuna çıkıyor ya da Türkiye’ye göç 
ediyor (17 Mart 1864).34  

 
 Ubig ve Fighett aşiretleri hızlıca Trabzon için yola çıkıyorlar. 
Aslında kılıç ve kanla yaşadıkları coğrafya boşaltılınca çaresiz kalan bu 
halk Kuban platosuna sürülüp daha sonra Rus ordusuna alınmaktansa 
tek alternatifleri Türkiye’ye göç etmektir. Görgü tanıkları bu insanların 
halinin çok perişan olduğunu söylüyor. Aşırı dolan botlar bir felaketin 
habercisidir. Kıtlık nedeniyle savaştan sonra sağ kalan  atlarını ve 
katırlarını birkaç rubleye satıyorlar. Bazı yerlerde zavallı göçmenler ata 
yadigâri aile silahlarını onları denize atan düşmana (Ruslara) veriyorlar 
(13 Nisan 1864).35 
 

Akçakale ve Sarıdere’ye yeni varanların sayısı 25.000’i buldu. 

Bunlardan gönlük ölenlerin sayısı 120-150 kişi arasındadır. 35.000-

40.000 civarında kişi Samsun’a vardı ve burada salgın hastalık başladı. 

Son 48 saat içinde 500 kişi öldü. Fırıncılar hastalık korkusundan kenti 

terketti. Birkaç günden beri ekmek kıtlığı var. İstanbul’dan buharlı ve 

normal vapurlar ile yelkenliler buraya “ Çerkezistan “ kıyısına varmaya 

başladı. Onları alıp direk Varna’ya götürecekler. 200.000 kişi yerinden 

yurdundan ayrılmaya hazır ve Rusya onların Mayıs’a kadar göç 

etmelerini istiyor (19 Mayıs 1864).36  

Bundan sonraki bölümde Uzunyayla ekseninde cereyan eden 
olaylar incelenecektir. Bu nedenle Uzunyayla için neden bu kadar 
mücadele yaşanmıştır. Bu hususun daha iyi anlaşılabilmesi için 
Uzunyayla’nın özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir.  

 

                                                           
34 EK-29 
35 EK-30 
36 EK-31 
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UZUNYAYLA’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ 
 

Uzunyayla, etrafı çoğu yerde dağlarla çevrili bir havza 
görüntüsündedir. 50 km eninde ve 50 km uzunluğa sahip bölgenin 
sınırları batıda ve güneyinde 700–900 metre nispi yüksekliğinde Hınzır, 
Kepekli, Şirvan, Göğdeli ve Tahtalı Dağları ile doğuda 300–500 metre 
yüksekliğinde Gürün Dağları, kuzeyde ise 200–250 metre ile Şarkışla 
dağlarıdır. Böylelikle denizden 1550–1630 metre yüksekliğindeki 
Uzunyayla havzası, kendisini dört bir yandan çevreleyen 1800–2600 
metre yüksekliğindeki dağların arasında çukur, düzlük bir alandır.  
 

Uzunyayla havzası bütün sularını Zamantı ırmağına 
boşaltmaktadır. Seyhan’ın en önemli kollarından biri olan Zamantı ırmağı 
kaynaklarını, bölgeyi çevreleyen dağların yanı sıra Pınarbaşı ve 
Şerefiye’den almaktadır. Böylelikle en güçlü haline Pınarbaşı çevresinde 
aldığı sularla kavuşan Zamantı ırmağı Pınarbaşı boğazından güneye 
yönelerek Akdeniz’e dökülen Seyhan ile birleşmektedir. 
 

Uzunyayla’nın doğal bitki örtüsü de, çevresine göre farklı bir 
durum gösterir. Etrafını çevreleyen dağlarda çam, karamuk ve fidanlarda 
meydana gelen fundalıklar yer alırken daha içerilerde orman alanları ve 
kalıntıları yer almaktadır. Buna karşılık, Uzunyayla’nın yüksek 
düzlüklerde yer alan otluklar ile dere boylarında uzanan çayırlıklar 
bölgenin ana bitki örtüsünü oluşturur. Güneye doğru ise Karagöz, 
Borandere mevkilerinde kısmen fundalıklar yer alır. Bölgenin tarımsal 
üretimi sebze, meyve yetiştiren güneybatı çevresi dışında sadece tahıl 
üretimine el verir. Zira bölge çok yağış alan bir yerdir.  
 

Uzunyayla bölgesinin muhacir iskânına açılmasının bir diğer 
nedeni de devlet politikası nedeniyledir. Bu bölge aşiretler tarafından 
özellikle Afşar aşireti tarafından konar göçer olarak hayvancılık için 
kullanılmaktadır ve Afşarlar devlet otoritesini kabul etmekte direnç 
göstermektedirler. Kafkas kabilelerinin onlarla mücadele edebilecek 
savaşcı özellikler taşıyor olması Afşarların bölgedeki otoritesini kırmaya 
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ve dengeyi sağlamaya yöneliktir. Ancak bu uzun mücadeleler sonucunda 
gerçekleşmiştir.  
 

Uzunyayla’nın muhacirler tarafından tercih edilmesinin nedeni 
ise kabilelerin topluca birarada yaşamalarına elverişli mümbit arazi 
olması nedeniyledir. Zira kendilerine önerilen pek çok yeri beğenmemiş 
ve oralarda iskânı kabul etmemişlerdir.37 
 
UZUNYAYLA’YA MUHACİR İSKÂNI VE YAŞANAN SORUNLAR  
 
 Osmanlı, Afşar aşiretlerinin yazlık olarak kullandığı Uzunyayla 
havalisini muhacirlerin iskanına açınca çok sayıdaki hayvanlarını yaymak 
için otlak olarak kullandıkları arazileri kaybetmek istemeyen Afşarlar 
buralara yerleştirilen muhacirleri rahatsız ederek, onlara saldırarak can 
ve mallarına kastederek onların buraları terkedeceklerini düşünmüştür.  
 
 Ancak Uzunyayla havalisine yerleştirilen Kafkas kabilelerine 
mensup muhacirler de savaşcı ve dayanıklı insanlar olduğundan zaman 
zaman Afşarların saldırılarına maruz kaldılarsa da direnebilmişlerdir.  
 
 Osmanlı Afşarların konar göçer bir şekilde yaşamalarından 
memnun değildir, zira bu şekilde yaşadıkları sürece onlardan yeterince 
vergi alamamaktadır ve onları yerleşik düzene geçirmek istemektedir. 
Öte yandan Kafkasya’dan gelen onbinlerce muhaciri de yerleştirecek yer 
gerekmektedir. Muhacirler de kendilerine ait köylerde yaşamak 
istediklerinden kendilerine gösterilen pek çok yeri 
begenmemektedirler. Ancak Uzunyayla onların da hoşuna gitmiştir.  
 
 Osmanlı da bu durumda muhacirlerin bu durumuna uygun 
olarak Uzunyayla’yı muhacir iskânına açmıştır. Öte yandan Afşarları da 
yerleşik düzene geçirmek için çok çaba sarfetmiştir. Ancak bu süreç hiç 

                                                           
37 TEZ, Tolga AKAY, Kafkasya’dan Uzunyayla Havalisine Göçler ve İskân, 1859-
1876  
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de kolay olmamıştır. Çağu zaman silahlı mücadele yapılmak durumunda 
kalınmış, zamanın en güçlü silahları ile donatılmış ordu birlikleriyle dahi 
üzerlerine gidilmiştir. Bunun için muhtelif yerlerden Sivas’a asker 
kaydırılmıştır. Askerin konuşlandırılması için kışla dahi yaptırılmıştır. En 
sonunda Afşarları isyana körükleyen bazı liderleri öldürülmüş, bir kısmı 
değişik yerlere sürgüne yollanarak iskâna tabi tutulmuşlardır. Son olarak 
1865 yılında Afşarlar yerleşik düzene geçmeyi kabul etmişlerdir.  
 

1860’dan itibaren bazı Afşarlar ki bunların 100 hane olduğu 
belirtilmektedir, belgedeki ifadeyle medeniyeti kabul etmiş ve Çukurova 
tarafına geçirilmişlerdir. Ayrıca bunların otuz kırk bini aşan hayvanların 
otlatmaları için 3 ay süreyle Uzunyayla’ya geçmelerine izin de 
verilmiştir.38 

 
İskânı kabul eden aşiret grupları ve oymaklar olduğu gibi silahlı 

mukavemet gösterenlerde olduğundan bunlarla mücadele edebilmek 
için Sivas’a asker getirilmesi kararlaştırılmıştır.  
 

 
 

Bunların kalacağı yer olarak aslında Sivas hükümet konağı içinde 
bir kışla bulunduğu ancak bunun yetersiz olduğu ve tamir edilmesi 

                                                           
38 EK-32 
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gerekmiştir. Bu ihtiyacın asıl nedeni ise Sivas’da ek askere duyulan 
ihtiyaçtır.  
 

Sivas vilayeti dahilinde bulunan kazalara çok sayıda muhacir 
yerleştirilmiştir. Bu muhacirlerin büyük çoğunluğu da Aziziye’ye 
yerleştirilmiş Çerkeslerdir. Ancak Aziziye’de bulunan Uzunyayla konar 
göçerlerin de gözde mekanı olduğundan Çerkeslerin burada 
yerleştirilmesini kabullenememişlerdir. Bu konar göçerlerin başında da 
Afşar aşireti gelmektedir. 

 
Bu nedenle Afşarlarla, Çerkesler arasında husumet baş 

göstermiştir. Aslında bu durum Afşarların devletle yaşadığı ilk sorun 
değildir. Bunun çok öncesinde de devletle Afşarlar arasında mücadele 
yaşanmıştır. Buna ilişkin belgeleri de ileriki bölümlerde inceleyeceğiz. 

 
Ancak asıl büyük olaylar Uzunyayla’ya muhacir iskânından sonra 

yaşanmıştır.  Afşarlar devlet tarafından Çerkeslere verilen arazi ve 
mallar ile hayvanlarına zorla el koyunca duruma devlet müdahil 
olmuştur. Afşar beyleriyle yapılan görüşmeler ve onlara yapılan 
nasihatler sonuç vemeyince de askeri tedbirler gündeme gelmiştir. Bu 
nedenle değişik yerlerden Sivas’a asker kaydırılmıştır.39 

 
Bir yandan da bölgeye muhacir gelmektedir ve bunlar için evler 

yapılmıştır. Öte yandan muhacirinin korunması için de tedbirler 
alınmaya çalışılmıştır. Bu tedbirler içinde Gürün’ün kaymakamlık 
yapılması da düşünülmüştür. Uzunyayla’nın 8-10.000 hane iskânına 
müsait olduğu ve toprağın bu nüfusu kaldırabilecek verimliliğe sahip 
olduğu da vurgulanmıştır. Muhacirlerin (Çerkeslerin) korunması için 
alınan tedbirler arasında askeri tedbirlerin yanında kışı rahat geçirmeleri 
için yakacak ve yiyecek temini de bulunmaktadır.40 
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 Müslüman bir toplum olan Çerkesler için evler inşa edilirken bir 
yandan da dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için mescitler de inşa 
edilmiştir. İnşa edilen bu mescitlerde görev yapacak hocalar da 
muhacirlerin ulemaları41 arasından imtihan yöntemiyle seçilmiştir.42  
 

Bu arada verimli topraklarıyla göz kamaştıran Uzunyayla arazisi 
hileli yöntemlerle satılmak istenilmiştir. Satılmak istenilen 
Uzunyayladaki yerler Atik Valide Sultan Vakfına aittir. Atik Valide Sultan 
diye bilinen kişi Nurbanu Sultan’dır. Kendisinin Ege Denizi adalarından 
Paros’da dünyaya gelmiş bir Yahudi kızı olduğuna yönelik rivayetler 
bulunmaktadır. 
 

Nurbanu Sultan 10 yaşında bile değilken korsanlar tarafından 
İstabul’a getirilerek satılmıştır. Esir Pazarından Saray için hizmetli 
yetiştirilmek üzere satın alınan Nurbanu Sultan, Hürrem Sultan’ın 
dikkatini çekince yetiştirilmek üzere Manisa Sancağına gönderilmiştir. 
Yetiştiğinde de Hürrem Sultan tarafından oğlu II. Selim’e eş olarak 
alınmıştır. Sultan eşi olduktan ve III. Murat’ı doğurduktan sonra Atik 
Valide Sultan olarak anılmaya başlanmıştır.43    
 

İşte bahse konu Kanun-i Sultan Süleyman’ın gelini Atik Valide 
Sultan olarak anılan Afife Nurbanu Sultan’a ait olan Uzunyayla  arazinin 
çoğu Sivas Vakıf Müdürü Rıfat Bey tarafından bir şekilde birilerine 
peşkeş çekilmiş, bir kısmını da hile ile üzerine geçirilmiştir.  
 

                                                           
41 Ulema: (Âlim. C.) Âlimler. Osmanlı devrinde yüksek ilim ve fıkıh âlimleri. 
İlmiye mensubları. 
42 EK-35 
43http://www.turkcebilgi.com/nurbanu_sultan, 

http://blog.milliyet.com.tr/hurrem-sultan-in-gelini---afife-n-r-ban--

sultan/Blog/?BlogNo=368249 

 

http://www.turkcebilgi.com/nurbanu_sultan
http://blog.milliyet.com.tr/hurrem-sultan-in-gelini---afife-n-r-ban--sultan/Blog/?BlogNo=368249
http://blog.milliyet.com.tr/hurrem-sultan-in-gelini---afife-n-r-ban--sultan/Blog/?BlogNo=368249
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Yaptığı işlemleri gizlemiş, devlete yani hazineye ait olan yerleri 
ihalesiz olarak ucuz bir değerle istediği adamlara vermiş ve hazineyi 
zarara uğratmıştır. Kendisi Sivas’dan ayrılıp, Halep Eyaletinde göreve 
başladıktan sonra da yerine gelen Vakıf Müdürü tarafından hakkında 
mazbata düzenlenerek Sivas Meclisine bildirilmiştir. Belgeler Sivas 
Meclisi tarafından yargılanması için Meclis-i Vâlâ-ya yollanmıştır.  
 

Durum Meclis-i Vâlâ’da görüşülerek sorgulanmasına ve 
yargılanmasına karar verilmiştir. Bunun için de Halep Vilayetine yazı 
yazılarak Rıfat Bey’in mutlak surette  bulunarak Sivas’a yollanması 
istenilmiştir. 
 

Bu kapsamdaki belgelerde belirtilen diğer husus ise 
Uzunyayla’nın özellikleriyle ilgili olarak verilen bilgilerdir. Buna göre: 
Uzunyayla’nın enine ve boyuna 80 saat mesafesi olduğu, onbinden 
fazla haneyi yani aileyi bakabilecek kapasitede bir arazi olduğu ve hali 
hazırda üzerinde 108 köy bulunduğu belirtilmektedir. Bunlar çok 
önemli bilgilerdir.44 Bu kapsamda arkalı önlü okunan bir belge aşağıda… 

 

 

                                                           
44 EK-36 
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Uzunyayla’ya iskânlar da bir yandan devam ederken Çerkes 
toplumunda önemli bir yeri olan Beylerle de özel olarak ilgilenilmeye 
devam edilmiştir. Beylerde bazı sorunlarını iletmek için İstanbul’a 
gelenler olmuştur. Bunlardan biri de Kabartay umerasından olub 
kabilesiyle Uzunyayla’da iskan olunmuş olan Gazi Bey’dir. İşleri için 
İstanbul’a gelmiş olan ve daha sonra Uzunyayla’ya dönecek olan Gazi 
Bey’e yardımcı olunması için gereken yerlere talimat verilmiştir.45  

 
Biryandan da muhacirler için konut yapımına devam edilmiştir. 

Yapılması gereken evler az sayıda değildir. Binlerce aile gelmiştir. 
Hepsine ev gerekmeketedir. Yeni köyler oluşturulmakta ve muhacirler 
için arazi tahsis edilmektedir. Bunun haricinde tarım için gerekli alet 
edevat da temin edilmektedir. Ancak bölgedeki çatışma tehlikesi de 
devam ettiğinden her şey düşünülerek değişik bölgelerden asker 
toplanmış süvari birlikleri sevk edilmiştir.46  

 
Bu tedbirler alınırken Çerkesler için kurulan köylerin 

çoğalmasıyla bölgede bir yönetim boşluğu hissedilmeye başlanmıştır. 
Bu nedenle Uzunyayla'da Çerkes muhacirlerin iskanına müteakip 
Uzunyayla’da Mes’udiye adıyla bir idari birim oluşturulmuş buraya 
müdür olarak da Çerkeslerle daha iyi iletişim kuracağı düşünülerek 
Çerkes Ahmed Şakir Efendi, ona yardımcı olarak da bir kâtip ile evrak 
kayıt memuru atanmıştır.  

 
Mesudiye kazası müdürünün maaşının tespiti süreci de öne 

çıkmaktadır. Devlet kaynaklarında yeni atanacak müdürlere ödenecek 
maaşın bütçe kaynağı bulunmadığından Zile, Divriği ve Darende kazaları 
müdürlerinin maaşlarından yapılacak kesinti ile Mesudiye kazası 
müdürünün maaşının ödenmesi devletin en yüksek makamları 
tarafından kabul edilerek padişahın onayına sunulması 
kararlaştırılmıştır.47 
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1859 yılında başlayan göç dalgaları aralıklarla devam etmektedir 
ve bu kez 1861 sonlarına doğru Samsun iskelesine çıkıp Sivas’a gelmiş 
olan dörtbin nüfusa yakın muhacirler ki 508 hanenin  kışın yaklaşmasıyla 
onlara verilecek evlerde henüz bitmediğinden münasip köylere 
dağıtılarak misafir edilmeleri sağlanmıştır.  

 
Bu arada Afşarların Torun oymağı devlete sıkıntı çıkardığı için 

üzerine asker sevkedilerek ani bir baskınla mağlup edilmişlerdir. Bunun 
üzerine aşiretin on kadar umera, ağa ve beyleri devletle bu şekilde 
başedemeyeceklerini anlayarak Pınarbaşı’na üç saat mesafede 
bulunan Ali Şeyh Sazı isimli mahalde huzura gelip pişmanlıklarını ifade 
etmişlerdir. 

 
Afşar Aşireti’nin uygunsuzluk yapmıyacaklarına dair taahhütte 

bulunmaları üzerine Pınarbaşı’nda çadırlarda kalmalarına izin 
verilmiştir. 

 
Daha önce Uzunyayla’ya gönderilen ve yerleşik düzene geçirilen 

muhacirlere ise yaşama adapte olabilmeleri için öküz, araba, gerekli 
tarım aletleri ile tohumluk zahire ve diğer gerekli alet edevat 
kendilerine verilmiştir. 

 
Ayrıca mahalde görev yapacak naib ve müftüsünün ikâmetleri 

için birer oda ve yine halkın ihtiyaçları için kahve odaları (han odaları) ve 
medrese inşasına başlanmıştır.  

 
Afşar aşiretinin yerleşik düzene geçme konusunda önceleri pek 

istekli olmadığı ve devlete sorun çıkardığı ve etrafa saldırarak yerleşik 
düzene adapte olmaya çalışanlara zarar verdikleri bilindiğinden bu kez 
bunlarla mücadele için önemli miktarda asker ve cephane sevk 
edilmiştir. Hatta mehter takımı ile top da gönderilmiştir.48  
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Pınarbaşı ilçesi 1861 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Sivas 
iline bağlı olarak “Aziziye” adıyla kasaba olarak kurulmuştur. 
Cumhuriyetin ilanından sonra Şirvan Dağının eteklerindeki kaynak 
suyundan dolayı Pınarbaşı adını almıştır. İlk kez bir belgede Aziziye ve 
Pınarbaşı adı birlikte zikredilmiştir. Aynı zamanda Uzunyayla’nın adı da 
geçmektedir. 

 
Pınarbaşı’na ait eski bir fotoğraf 

 
Pınarbaşı Hükümet Konağı 1938 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/02/image001.jpg
https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/02/image002.jpg
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Uzunyayla’da teşkil olunan Mesudiye ve Sadabat ve Sivas 
eyaletinde kain Darende ve Gürün ve Kayseri Sancağına tabi Zamantı ve 
Sarıoğlan ve Maraş Sancağına bağlı Mağara kazalarının (binikiyüz) 
yetmişsekizsenesi Mart’ından (13 Mart 1862) i’tibaren mahallerinden 
ayrılarak Aziziye ismiyle Sivas eyaletine bağlı bir kaymakamlık olarak 
kurulmuştur. İlk kaymakamı da Kayseri kaymakamı Emin Beğ’dir.49 

 
Buradan da anlaşılacağı üzere Aziziye önce bir kasaba olarak 

kurulmuş, daha sonra ihtiyaç duyulunca da kaza yapılarak kaymakam 
atanmıştır. 
 

 
 

Vaktiyle Sivas’a bağlı Aziziye kazası olan şimdilerde ise Kayseri’ye 
bağlı bir kaza olan Pınarbaşı’nın kuruluşuyla ilgili çok net bilgiler 
verilmektedir.  

 
EK-41’da incelediğimiz belgede Gürün dahilindeki Zamantı ve 

Sarıoğlan kazalarının ve Maraş Sancağına bağlı Mağara kazasıyla en son 
teşkil edilen Mesudiye kazasının birleştirilmesiyle Aziziye kaymakamlığı 
teşkil edildiğini görmüştük. 
 

Halk bu durumdan çok memnun olmuştur. Zira o dönemde resmi 
işler için bir yerden bir yere gidip gelmek sanıldığı kadar kolay değildir. 
Yol güvenliği hiç bulunmamaktadır. Bu nedenle yeni kurulan kaza ile 
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halkın işleri kolaylaşmıştır. Merkezi bir yerle oluşturulan idari birimle 
kendilerini daha güvende hissettikleri aşikârdır. 

 

Bölgeyi paylaşmak konusunda karşı karşıya gelmiş olan Afşar 

aşireti ile Çerkeslerin birbirlerine zarar vermemesi için Avşar Aşireti'nin 

Zamantı’da iskanları kararlaştırılmış ve Kayseriye’ye tabi Zamantı 

kasabasında Sadabat adında bir kaza kurulmuştur.  

 

Afşarların göçebe olduğu, medeni olmadığı,  şehir hayatı 

yaşamadığı ve ikibin haneden oluştuğu belirtilmektedir ki bu da yaklaşık 

12 ile 15 bin arasında bir nüfusa karşılık gelmektedir. Ayrıca Sivas 

eyaletinde bulunan Gürün dahilindeki Zamantı ve Sarıoğlan kazalarının 

ve Maraş Sancağına bağlı Mağara kazasıyla en son teşkil edilen 

Mes’udiye kazasının birleştirilmesiyle Aziziye kaymakamlığı teşkil 

edilmiştir. Yine güvenlik unsuru ön plana çıkarak bölgenin asayişi için iki 

bölük asker bölgeye yollanmıştır (2 Aralık 1861).50 

 

Uzunyayla bölgesinde bunlar yaşanırken muhacirlerin gelmesi 
de devam etmektedir. Muş Sancağına gönderilen Nogay ve Çerkes 
muhacirlerinin yolu bu kez Karahisar-i Şarki’ye düşmüştür. Her yerde 
olduğu gibi Karahisar-i Şarki Sancağı’nda muhacirlerin geçtiği 
güzergâhlarda bulunan Akşehirabâd ve Mindeval ve Alucra kazaları halkı 
bu muhacirlerin her türlü masraflarını karşılamış ve bunu hazineye 
bağışlamıştır.  

 
Onların bu güzel hasletleri de tarihe kayıt düşülmesi adına  

şâyân-ı takdir olarak Takvim-i Vekâyi ve Ceride-i Havadis gazetelerinde 
ilan edilmiştir.51 Bu konunun Takvîm-i Vekāyi, Cerîde-i Havâdis ve 

Takvim-i Ceride’de ilanı için bir yazışma daha yapılmıştır.52 
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Bu kez Erzurum tarafından Karahisar-i Şarki’ye gitmek üzere 
Alucra’ya Nogay Tatarlarından oluşan 113 hane ki yaklaşık 600-700 
kişilik bir kafile gelmiştir. Düzensiz, yorgun ve aç bir vaziyette 
Alucra’ya ulaşan bu kafile ile anlaşmakda zorluk yaşandığından 
Nogayların yanlarında getirdiği binaltıyüz adet davar ve sığırları 
hayvanları köylünün ekili yerlerine zarar vermiştir.  

 
Nihayet Karahisar-i Şarki’den ulaşan sevk memurları ile durum 

kontrol altına alınarak muhacirlerin ihtiyaçları karşılanmış ve bir süre 
sonra yollarına devam edebilmişlerdir.53 

 

 
 

Fotoğraf Pınarbaşı Kaymakamlığının sitesinden alınmıştır. 
 

 
 

                                                           
53 EK-45 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

32 
 

AFŞAR AŞİRETİNİN MUHACİRLERE VE DEVLETE ÇIKARDIĞI ZORLUKLAR  
 
 Bu konunun ayrı bir başlık altında incelenmesinin nedeni bu 
konuyla ilgili çok yazışma yapılmış bulunmasından ve Uzunyayla 
konusunda çok önem arzetmesindendir.  Bu konudaki belgeler 
incelendiğinde görülecektir ki Afşar meselesi Osmanlıyı çok 
uğraştırmıştır.  
 
 Afşar boyu, Oğuz Kağan Destanı'na göre Oğuzların 24 boyundan 
biri ve Kaşgarlı Mahmud'a göre Divân-ı Lügati't-Türk'deki yirmi iki Oğuz 
bölüğünden Altıncısı; "Afşar"lardır. Hülasa bir Oğuz boyudur.54 Buna 
karşın bazı belgelerde Afşar efradı bazılarında ise Afşar ekradı olarak 
geçmektedir.  

İlk olarak incelediğimiz 1736’tarihli belgeden de anlaşılacağı 

üzere Uzunyayla bölgesine muhacir iskânı başlamadan çok önce de 

Afşar aşireti içinden bazıları gayr-i kanuni ve ahlaki olarak etrafa zarar 

vermekte köylülerin huzurunu kaçırmakta onların canına ve malına 

kastetmektedir. 

Bu nedenle de Sivas Valisi Ahmet Paşa’ya talimat verilerek 

eşkıyalıkla bilinen ve bunu yaşam biçimi olarak kendisine huy 

edinmişlerin yakalanarak idam edilmeleri ve bunların ailelerinin de 

Rakka’ya sürgün edilmeleri istenilmiştir. 

Daha önce benzer hareketlerinden dolayı Maraş Beğlerbeyi 

Rişvanzâde Süleyman Bey tarafından kendisine verilen emir gereği 

eşkıyadan haydutluk yapanlardan bazılarını öldürülmüş ve idam 

edilmiştir. Buna rağmen kalanlarından 300 kadarı Kayseri civarında 

bulunan Zamantı kazasında toplanarak günden güne kötülüklerini 

artırmaya başlamıştır. Bu nedenle köylerde yaşayanlar korkuya kapıldığı 
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gibi ticaret için dahi yollardan geçen kalmamıştır. Son çare olarak 

düzenin sağlanarak bölgede asayişin temini için bu karar alınmıştır.55 

Aradan yaklaşık yüz yıl geçtikten sonra ise sorunun devam ettiği 

anlaşılmaktadır. 1834 tarihinde Maraş Beğlerbeyi Süleyman Paşa, Afşar 

aşiretinin silah kullanmadan kontrol altına alınabileceğini belirmiştir. 

Fakir fukaraya çok zarar vermiş olan söz konusu aşiretin güzellikle 

kontrol altına alınabileceğini bunun da çok faydalı olacağını dile 

getirmiştir. Ancak bunu nasıl başaracağına yönelik bir değerlendirmede 

de bulunmamıştır.56 

 1845 tarihinde ise çok dikkat çekici bir olay daha yaşanmış, Hacı 

Bektaş-ı Veli Postnişini Mehmed Hamdullah Efendi'nin babası Feyzullah 

Efendi öldürülmüştür. Yapılan incelemede katillerinin Afşar kabilesi Mir 

Aşireti Beyi Baltalıoğlu İbrahim Bey ve adamları olduğu anlaşılmıştır. 

Bunlardan dördü yakalanıp cezalandırılmışlardır. Ancak kaçanların 

peşinden gidilmiş ise de aşiretleri bunları vermekten kaçınmıştır.   

Aziz müşarün-ileyh karyesi olarak belirtilen karye ahalisi suçlu 

kişiler bir daha köyümüze gelir ise teslim edeceğiz aksine bir 

davranışımız olursa da onbeşbin kuruş adak (söz) akçesi ödeyeceğiz diye 

taahhütte bulunmuşlardır. Bu arada Şeyh Mehmed Hamdullah Efendi 

araya girenlerin ricası üzerine suçluları şahsi olarak affetmiştir.57   

 Bu olayın üzerinden çok geçmeden bu kez Afşar aşiretine 
mensup eşkıya tarafından Maraşlı Osman Paşa ve adamları 
öldürülmüştür.58 
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1846 tarihinde Afşar aşireti eşkıyası Bozok Sancağına bağlı 

Gedikcik kazası ahalisinin yedibinden fazla koyun ve hayvanatını çalmış 

ve köylülere çok büyük zarar vermiştir.  

Köylüler bu durumu şikâyet ederek adalet talep etmişler ve 

çalınan hayvanlarının geriye alınmasını istemişlerdir. Bunun üzerine 

Sivas’da bulunan Mirliva Mustafa Paşa dört bölük piyade ve lüzumu 

mikdar süvari, top ve mühimmatla bölgeye yollanmıştır.  

Yine yapılan değerlendirmelerde bunların Maraşlı Osman Paşa’yı 

dahi öldürdükleri birçok mazarrat ve şekâvete cesaret ettikleri 

dolayısıyla bunlar layıkıyla cezalandırılmadıkça bu gibi 

uygunsuzluklardan geri durmayacaklarının şüphe götürmediği 

belirtilmiştir. 

Ancak herşeye rağmen aşiretin ileri gelenleriyle temas 

kurulmaya çalışılarak etrafa verdikleri zararlardan vaz geçmeleri ve 

köylülerden çaldıkları hayvanları iade etmelerinin sağlanmaya 

çalışılmasına gayret edilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Bu 

diyaloglardan sonuç alınamadığı takdirde askeri seçeneğin kaçınılmaz 

olarak kullanılması, aşiretin diğer oymaklarla birleşerek güç kazanacağı 

da hesap edilerek bunun için de yeteri kadar asker teminine çalışılması 

talimatı verilmiştir.59  

 Afşar aşireti bir dönem devleti o kadar meşgul etmiştir ki bu 

meseleyi halledebilmek için çok emek harcanmış masraf edilmek 

zorunda kalınmıştır. Bu nedenle 9 Aralık 1846’da bu mesele Dâr-ı 

Şûra’ya görüşülerek alınacak askeri tedbirler değerlendirilmiştir.60  

 10 Şubat 1847 tarihi itibarıyla Maraşlı Osman Paşa’nın 

katillerinin halen yakalanamadığı anlaşılmaktadır.  Bununla birlikte 

Afşar ve Kuzugüdenli aşiretleriyle diğerlerinin kontrol altına alınması ile 
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Adana ve Maraş civarında bulunan Çadırcı Mehmed Ağa ile Semur 

Ağazade Mehmed Ağa’nın bir an önce cezalandırılmaları, terbiye 

edilmeleri daha sonra da oradan uzaklaştırılmalarının gerektiği 

belirtilmektedir. Ancak bunun sanıldığı gibi kolay olmayacağı 

bilindiğinden baharla birlikte yeteri kadar askerin bölgeye gönderilmesi 

gerektiği de ifade olunmuştur.61   

 16 Nisan 1847 tarihinde yapılan yazışmada Afşar eşkıyasının 

etrafa verdiği zararın şiddetlenerek artması üzerine daha fazla 

beklemeyerek bunlara müdahale edilmesi ve eşkıyanın korkutularak 

kontrol altına alınmaları için üzerlerine asker sevkedilmesi halk 

tarafından istenilmiştir. Bu nedenle Maraş’da bulunan bir tabur asker 

bunların üzerine yollanmıştır.62  

 Durumda bir değişiklik olmayınca yıl sonuna doğru 29 Aralık 

1847 tarihinde yine olayların önünün alınabilmesi için yapılması 

gerekenler göndeme gelmiştir. Değerlendirmelerden öncelikle Maraş 

havalisinin Arabistan ordusunun kontrol ve tasarrufu altında olduğu 

anlaşılmaktadır.  

Bu itibarla Arabistan Ordu Komutanlığı ile yapılan yazışmada 

Afşar aşiretinin saldırganlıklarıyla etrafa verdikleri zararların çoğaldığı ve 

üst noktaya geldiği, ayrıca Arabistan’da bulunan diğer eşkıya takımının 

da bunların arasına sığındığı belirtilerek bir an önce tedbir alınıp da 

çaresine bakılmaz ve fakir fukaranın hakkı korunmaz ise ileride bu işin 

önünün alınmasının çok daha zor olacağı belirtilmiştir.63  

 Aradan birkaç sene geçtikten sonra Afşar aşiretinin konar göçer 

olarak yaşamalarının bu  sorunların ana nedeni olduğundan hareketle 

onların devlet otoritesine karşı tutumları da dikkate alınarak yerleşik 
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hayata geçirilmesi için bir kez daha tedbir alınmıştır. 8 Kasım 1852’de 

Afşarların bulunduğu bölgelere muhacir iskânını yapılmazdan önce bir 

bölümü zorunlu iskâna tabi tutulmuşlardır. Ancak bunların aşiret 

üzerinde etkili olanları iskân edildikleri yerlerden kaçmışlar ve diğer 

aşiret üyelerini de yanlarına alarak başka yerlerdeki oymaklarla 

birleşerek devlete yeni sorunlar yaşatmışlardır.64  

 1859’dan itibaren Kafkasya’dan ve diğer yerlerden Osmanlı’ya 

göçlerin başlamasıyla en önemli iskan yerlerinden birisi olarak o tarihde 

Sivas’a bağlı Uzunyayla belirlenmiş ve buraya topluca Çerkeslerin iskânı 

kararlaştırılmıştır. Çerkeslerin de Uzunyayla’yı beğenerek yerleşmeyi 

kabul etmesiyle gerekli malzemeler temin edilerek muhacirlerin 

yerleştirileceği evlerin inşasına başlanmıştır.  

Uzunyayla sekiz on bin hane (50-60 bin kişinin) iskânına 

elverişli araziye sahip hayvancılık ve tarım için otlak, çayırlarının ve 

bereketli topraklara sahip nadir yerlerden birisi olarak gösterilmiştir.  

Ancak bir sorun vardır o da Uzunyayla’yı daha önce Afşar aşireti 

de kullanmaktadır ve hayvan sürüleriyle ve kendileri de kalabalık olarak 

buraya geleceklerinden onların Uzunyayla’ya yerleştirilen muhacirlere 

zarar vermek istemesinden endişe duyulmaktadır. Bu nedenle böyle bir 

durumun yaşanmaması için tedbir alınması planlanmakatdır. Diğer 

taraftan buraya yerleştirilen muhacirlerin kışı rahat geçirebilmeleri için 

onlara erzak ve yakacak yardımı yapılması için de hazırlık yapılmıştır.  

Diğer bir tedbir ise, bu koordinasyonu sağlamak için bazı 

kazalardan oluşacak bir kaymakamlık oluşturulması ve Gürün kazasının 

merkez yapılması ile Koçgiri kayamakamlığının kaldırılarak müdürlükle 

idare edilmesinin düşünülmüş olmasıdır.65 
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Bu arada Afşar aşiretinden medeniyeti kabul eden yani 

göçebelikten yerleşik hayata geçmeyi kabul eden yüz hanenin (yaklaşık 

600 kişi) otuz kırk binden fazla hayvanlarını (diğer bir belgede yüzbine 

yakın olduğu belirtilmiştir) yaymak ve otlatmak üzere üç ay müddetle 

Çukurova’ya gitmelerine izin verilmiştir. 

Anlaşma şartlarına uyacaklarına dair reisleri taahhüdde 

bulunmuştur. Bu konuda Kozan Kaymakamı ile Aşiret Müdürü Hacı Beye 

de bilgi verilmiş istişarede bulunulmuştur (18 Ocak 1860).66  

 Kafkasya muhacirlerinin Uzunyayla’ya yerleştirilmesinden sonra 

daha önce bu topraklardan istifade eden Afşar aşireti mensupları çok 

defa bu muhacirlerin canına malına kastederek onlara çeşitli zararlar 

vermişlerdi.  

Ancak bu kez belgeye yansıdığı üzere Altıkesek kabilesi Afşar 

üzerine hücum ederek onların malına ve canına kastetmiştir. Çocukları 

dahi öldürdükleri mallarını yağmaladıkları belirtilerek her ne kadar daha 

önce Afşar’ın benzer davranışları nedeniyle bu durum meydana gelmiş 

olsa da bunun kabul edilemeyeceği belirtilmiştir (21 Haziran 1861).67 

Biryandan da Uzunyayla’ya muhacir gönderilmesi ve 

yerleştirilmeleri devam etmektedir. Bölgeye muhacirler gelerek yeni 

köyler kuruldukca Afşarların ortaya çıkardığı sorunlar da artmaktadır. Bu 

nedenle 19 Ağustos 1861 tarihli bir yazışmada Uzunyayla’da iskân 

olunacak muhacirinin Afşar aşiretinin zararlarından koruyabilmek için 

asker tertib edilmesi istenilmiş ve bu talep Başbakanlığa ve 

Başkomutanlığa iletilmiştir. Ve bu talep Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ’da 

okunarak değerlendirilmiştir. 
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Afşar aşireti büyük ve vahşi bir kabile olduğundan sıkıştırıldıkları 

taktirde sığınacak pekçok yerleri bulunduğu yerli yersiz ve etraflıca 

düşünülmeden aceleyle yapılacak uygulamanın yeni gaileler açacağı 

hesap edilmiş ve şimdilik böyle askeri operasyondan kaçınılarak tedbir 

alınması uygun bulunmuştur.68 

 

Bölge sorumlusu olan Hafız Paşa Aziziye’de bulunan Afşar ve 

Çerkes Bey ve alimlerini bir araya getirerek arabuluculuk yapmış 

aralarında oluşan husumetin hiç kimseye faydası olmayacağını 

belirterek bu gerginliğin kaldırılarak iyi geçinmenin yararlarını taraflara 

kabul ettirmiştir.  

Bunun üzerine Aziziye Sancağının Mesudiye kazasında bulunan 

Çerkeslerin bütün söz sahibi kişilerini anlaşmanın tarafı yaparak her 

kesin kendi oymağına hakim olacağı yönünde taahhüt almış, onları can 

ve mallarıyla anlaşmaya taraf kılmıştır. 

Keza Afşar aşiretinden olup da yerleşik hayata geçmiş olanlardan 

da aynı taahhütleri ve kefaletleri almıştır. Afşarların taahhütlerini içeren 

belgede serzenişlerde bulunmaktadır. Afşar aşiretinin 2 bin haneden 

ibaret olduğu bunların içinde serkeşlik yapanlar bulunduğu ama 

Çerkeslerin sanki bütün Afşar aşireti bunlardanmış gibi ayrım 

gözetmeksizin kendilerine de saldırarak zarar verdiklerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca bu karışık işleri yapanların daha çok Torun oymağı 

içinden çıktığını bunu kendilerinin de benimsemediğini ifade 

etmişlerdir.   

Anlaşılan odur ki Afşar gibi zor şartlara alışkın bir kavim olan 
Çerkesler de Afşarın saldırılarına karşılık vermeye başlamış ve bölgedeki 
düzen iyice bozulmuştur. Hafız Paşa’nın söz konusu ara buluculuğu 
yerinde bir zamanlamayla olayları kontrol altına almıştır.69  
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Uzunyayla’ya iskân edilen muhacirler için yaklaşık otuz yük 
(3.000.000) kuruş masraf edilmiştir. Ancak muhacirler geldiğinden beri 
de Afşar aşireti ile Çerkesler arasında karşılıklı kavga ve öldürme 
hadisesi yaşanmaya devam etmiştir. Dolayısıyla yapılan bunca masrafın 
boşa gitmesi tehlikesi de ortaya çıkmıştır. 
 

Bu nedenle bölge sorumluları bu sorunun halledilmesini 
kendilerine asli görev kabul etmişler ve tarafların kanaat önderleriyle 
görüşerek anlaşma zemini aramaya başlamışlardır. Bu barış ortamının 
tesis edilmesi için suça karışanların ve suç işlemeyi alışkanlık edinenlerin 
yakalanarak yargılanmalarına ve toplumu ifsad etmelerinin önüne 
geçilmeye de çalışılmıştır.70 

 
Afşar aşiretinin içinden çıkan ve kimseyi dinlemeden suç 

işlemeye devam edenlerin bütün toplumun adını kötüye çıkardıklarını 

görmüştük. Bunlardan Afşarlı sekiz kişiden oluşan eşkıya gurubu 

yakalanmaya çalışılınca teslim olmaları hakkında kendilerine yapılan 

nasihatlere aldırmayarak silahla karşılık vermişler ve güvenlik güçlerini 

yaralamışlardır. Güvenlik güçleri tarafından kendilerine karşılık verilince 

eşkıyadan dördü öldürülmüş kalanından biri yaralı biri sağ yakalanmış 

ikisi ise kaçmayı başarmıştır. 

Eşkıyanın yanlarında bulunan çalıntı mallar ile koyun ve keçi gibi 

hayvanlara da el konularak sahiplerine teslim edilmek üzere 

götürülmüştür.71  

Sivas Mutasarrıfı Muhammed Zeki Bey yazdığı yazıda Afşar ve 

Çerkesler silahlanarak birbirlerine saldırmak üzere hazır vaziyettelerken 

büyük bir cesaretle “iki vahşi milletin” arasına girilerek onların 

savaşmaktan vaz geçirildiğini belirtmiştir. 
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  Bunun için iki taraf arasına girilip çadır kurulmuş ve kimi zaman 

yumuşaklıkla kimi zaman da tesirli nasihatlerle hatta tatlı sert 

tehdidlerle alevlenmiş olan ortam yumuşatılmış ve tansiyon 

düşürülerek fesat başlamadan söndürülmüştür. 

Belirtilen savaşmaya hazır silahlı grupların sayısı çok dikkat 

çekicidir. İki tarafdan katliama hazırlanan kan dökücü ve vahşi on bin 

kadar silahlı birbirini öldüren katiller olduğu ifade edilmiştir. Kan 

dökülmemesi için hiç çekinilmeden bu grupların arasına girilmiştir,  

zorluğun ber taraf edilmesi için gereken yapılmıştır. 

Bu gergin durum nedeniyle bölgede asayiş bozulmuş, yollardan 

gelip geçen olmaz hale gelmiştir. Sulhun sağlanmasıyla birlikte Maraş, 

Adana, Kayseri, Gürün, Darende ve Elbistan yolları açılarak ticaret için 

her tarafa emniyetle gidip gelinebilir hale getirilmiştir. 

Köyler dolaşılarak muhacirlere tarım konusunda gereken destek 

sağlanmıştır. İki tarafdan da hiç bir kimsenin burnu kanamadan bu 

gerginliğin son bulmuş olmasından büyük memnuniyet duyulmuştur.72 

Ancak bir süre sonra durum yeniden değişmiş ve Afşar 

tarafından Çerkeslere yeni taarruzlar başlamıştır. 26 Temmuz 1863 

tarihli belgeye göre Afşar aşiretine mensub bazı eşkıya Pınarbaşı’na 

yarım saat mesafede bulunan Bilan Beğ köyünden birkaç baş hayvanı 

çalıp götürmüştür. Köy halkı da hükümete ve diğer muhacir köylerine 

haber vermiştir. Bunun üzerine Çerkesler toplanarak eşkıyayı takip 

etmek üzere peşlerinden gitmişlerdir.  

Afşar eşkıyası bir süreden beri üç dörd kol olarak Çerkes 

köylerine musallat olarak rahatsız olmaları üzerine merkezi hükümetten 

yardım istemişlerdir. Bu son olaydan sonra hükümet asker çıkarmıştır. 

Ancak Hatukoy kabilesi muhafızı Talustan Beğ hayvan hırsızların 

peşinden dört saat kadar gitmiş gayet sarp bir boğazda çadırda bulunan 
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Afşardan Diler oymağının burada bulunduklarını farketmeden içlerine 

girince Afşarların çapraz ateşi arasında kalmış geri de çekilememiş zayiat 

vermişlerdir. Çatışmada Talustan Bey ölmüş, onunla birlikte çok sayıda 

ölü ve yaralı verilmiştir. Bu arada takviye kuvvetlerin gelmesiyle geri 

çekilebilmişler çatışma da sona ermiştir. 

Yapılan değerlendirmelerde Afşar eşkıyasının kötü hal ve 

fesatlarını tamamıyla meydana koymuş ve gece gündüz takım takım 

Çerkesler üzerine hücuma geçtikleri bu nedenle Çerkesler iki seneden 

beri kanları dökülmekten usanıp bir gece evlerinde rahat uyku 

uyuyamayarak çaresiz kaldıkları belirtilmiştir. Hatta Afşar eşkıyası 

Zamantı kazası ahalisine dahi haber göndererek biz istediğimiz gibi 

buralarda at oynatırız bize mani olmaya çalışan olursa önceki 

yaptığımızdan beter ederiz demeleri üzerine Zamantı ve Sarıoğlan 

kazaları ahalileri korku ve telaşa düşerek bakır ve diğer kıymetli 

eşyalarını toprağa gömerek huzursuz olmuşlardır.  

 Bu nedenle Afşar üzerine askeri harekat yapılması kaçınılmaz 

olmuş, bunun içinde bölgeden asker tedarikine hız verilmiştir.73 

İlerleyen zaman içinde dikkat çeken en önemli husus Afşar aşireti 

ümerasından Hacı Bey tarafından verilmiş yazıdır. Hacı Bey devlete 

bağlılığını ifade ettikten sonra daha önce sözlü olarak da ilettiği gibi 

Afşar aşireti ahalisinden Torun cematinin birkaç yüz hane ile 

aşiretlerinden ayrılarak Gürün ve Elbistan topraklarında giderek 

buralarda çadırlarda yaşadıklarını ve fırsat buldukça da etrafa zarar 

verdiklerini ifade etmiştir. Dolayısıyla bu da göstermektedir ki bu gibi 

işlerden aşiretin geneli de rahatsızlık duymaktadır ama çok fazla da bir 

şey yapamamaktadırlar. 

Afşar aşiretinden Hacı Bey gibi düşünenler devlete asker ve 

vergilerini vermeyi kabul ederek ellişer atmışar hane olarak gösterilecek 
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yurtlarda iskânlarını istemişlerdir. Bazıları ise biz düzeleceğiz demişler 

ise de bu tür taahhütler ve sözleri önceden çok defa söyledikleri halde 

eskisi gibi etrafa zarar verdiklerinden sözlerine itbar edilmemiştir. 

Bu gibiler çevreye verdikleri zararı da artırdıkları gibi Aziziye’den 

Kayseri caddesiyle Der-saadete postayı götürmekde olan zabtiyeyi de 

soymuşlardır.  Bunun üzerine Maraş’da bulunan Birinci Nişancı Taburu 

bölgeye yollanmış ayrıca Rumeli’den bir tabur asker de Samsun’a 

getirilerek karayoluyla Sivas’a nakline çalışılmıştır.  

Bu kadar büyük kuvvete gerek duyulmasının nedeni de üzerine 

gidilecek aşiretin dört beş bin haneden (25-30 bin kişi) oluşması ve 

savaşçı adamlar olmasından ileri gelmektedir.74  

1863’de Afşar aşireti üzerine asker sevk olunmuş ve Allah’ın 

yardımıyla ve askerin gayretiyle çok ciddi bir sorun yaşanmadan bunlar 

Aziziye Sancağı merkezinde iskân ettirilmişlerdir.  

Bunlar daha önce çevre köylerden cebren aldıklarını da teslim 

etmişler, bazıları da kendi rızalarıyla asker olmak istemişlerdir. Bunların 

içinden nakit ödeme imkanları olmayanlar da vergi karşılığı olarak koyun 

vermiştir.75  

Yapılan görüşmelerden ve edilen nasihatlerden sonuç 

alınamayınca son çare olarak Afşar aşiretinin ıslahatı için asker tertip 

edilmiş ve bölgeye kaydırılmıştır. Bunun üzerine bir kısmı yola gelmiş bir 

kısmı da kaçmıştır. Ele geçirilenler şeriat kurallarına göre yargılanmış 

ortaya çıkan 2.500 kese tutarındaki haksız kazançları bunlardan alınarak 

sahiplerine geri verilmiştir. 

Kışın yaklaşmasıyla diğer ıslahat çalışmaları gelecek bahara 

ertelenmiş ancak Afşardan bir kısmı yerleştirilmek üzere Kastamonu, 
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Harput ve Diyarbekir’e yollanmıştır. 1.300’den fazla hane ise 

Uzunyayla’da boş olan yerlerde iskân edilmiştir. Kaçanların geri gelerek 

halka baskı yapmaması için de bir kısım asker Aziziye Sancağında 

bulunan Darende ve Gürün kasabalarına gönderilerek tedbir alınmıştır. 

Ayrıca üç bölük süvarinin iki bölüğü de Aziziye sancağının münasip 

yerlerine yerleştirilmiştir.  

Dikkat edilirse belgede Aziziye Sancağı ifadesi geçmektedir. Keza 

Darende ve Gürün’de Aziziye’ye bağlı kaza konumundadır.   

Öte yandan eşkıyanın tepelenip sindirilmesi ve terbiyesiyle 

eşkıyanın yola getirilmesi  için hükümetin verdiği emrin istenilen sonucu 

alacak şekilde yerine getirilmesinden memnuniyet duyulmuştur.76 

Afşar aşiretinden Kastamonu vilayetine gönderilenlerin oraya ve 

yerleşik hayata uyum sağlayabilmeleri için çalışmalar başlatılmıştır. 

Bunların 74 hane ve 281 kişi oldukları da belirtilmektedir.  

Bunlara boş arazilerden verildiği ve ev yapımı için dağlardan 

kereste sağlanmasının yeterli olmayacağı daha fazlasının yapılması 

gerektiği ifade olunarak gelenlerin ekserisinin fakir insanlar olduğu 

bunlara tarım aletleri de verilerek toprakla uğraşmasının ve etrafa 

dağılarak buralardan uzaklaşmasının önüne geçilmesinin gerektiği 

belirtilmiştir. Ayrıca çoluk çocuğun giydirilmesi ve her yönüyle bunlara 

yardım edilmesi korunup gözetilmesi gerektiği de istenilen sonucun 

alınabilmesi için zorunlu görülmüştür.77  

Kastamonu tarafına yollanan Afşarlardan başka Harput ve 

Diyarbekir tarafına da gönderilenler olmuştu. Bunların sayısı da 300 

hane olarak verilmektedir. Bunların 200 hanesi iskân yerlerinden 

kaçmıştır. Kaçanların içinde çok tehlikeli olduğu belirtilen Ebu Zeyd isimli 

kişi ise silahlı olarak kaçtığından özellikle belirtilmiştir. Bunların nasıl 
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firar ettiği anlaşılamamış denilse de tekrar yakalanarak iskân 

ettirilmeleri için çalışılmaktadır. 

Bunun yanında Kastamonu’ya yollananların fakirliğinin aksine 

Harput ve Diyarbekir’e yollananların en fakirinin birkaç yüz davar, sığır, 

katır ve deveye sahip olduğunun belirtilmesi dikkat çekicidir. Ancak 

geride kalanların da ellerindeki hayvanlarını orada burada satarak 

kaçmaya teşebbüs içinde oldukları da belirtilmektedir.78 

İskân edilmek üzere Harput, Diyarbekir ve Kastamonu taraflarına 

gönderilen ancak oralardan kaçarak geri dönen fakat korkularından 

dağlarda gezenlerden bir endişe söz konusudur. Bunlar Aziziye tarafına 

ayak basamayarak Maraş, Çukurova ve Kozan taraflarında 

gezdiklerinden etrafa zarar vermelerinden endişe duyulmaktadır.  

Ayrıca bunların belirli bölgelerde yerleştirilerek güçlerinin 

kırılması için alınan tedbirlerin de boşa gitmesi durumu ortaya çıkmıştır. 

Bu nedenle bölgenin idari ve mülki amirlerine yazılar gönderilerek 

durumu kontrol altına almaları istenilmiştir.79 

Harput ve Diyarbekir ve Kastamonu eyaletlerine iskân için 

gönderilenlerden kaçarak geri gelenlerden Maraş ve Çukurova ve 

Kozanlar taraflarında bulunanların Uzunyayla’ya toplanmaları için özel 

memurlar görevlendirilmiştir. Bunlara yardım için de  Elbistan Müdürü, 

Maraş Mutasarrıfı ve Çukurova’da bulunan Askeri Kuvvetler Kumandanı 

Mirliva Hüsnü Paşa’ya da bilgi verilmiştir.  

Andırın ve Karsı (Adana-Karataş) kazaları müdür ve meclisinden 

gönderilen yazılarda Kol Ağası Hüseyin Ağa refakatinde bir tabur asker 

ile oralarda bulunan hanelerin iadesi hususunda gösterilen çaba sonucu 

söz anlatabildikleri otuz kadar haneyi yanlarına alarak götürdükleri 

belirtilmiştir. Bu 30 kadar hane ile diğer celb kılınan haneler 150’ye 
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yakındır.  Muhacirlere yapıldığı gibi yerleşik düzene geçen Afşar aşireti 

üyelerine de evler inşa edilmeye çalışılmaktadır.  

Gergin günlerin yaşandığı Aziziye’de Çerkes ve Afşar kavmi 

vahşilerinin arasında iki üç seneden berû dökülen kanlar her iki 

toplumun yumuşak ilişkileriyle son bulmaya başlamış ve Aziziye’nin 

merkezinde bir önceki sene yapılan evlerin iki misli artmış ve ortalık 

şenlenmiştir. Keza bölgeden elde edilen ziraat de haylice 

bereketlenmiştir. 

Ancak Elbistan, Çukurova ve Kozanlar taraflarında halen 

firarilerden daha çokça gezenler olduğu ve bunların yakalanmasına 

çalışıldığı ancak bunları yakalamakla sorumlu memurların mazeret öne 

sürmeleriyle bu sürecin uzadığı belirtilmiştir. 

Harput ve Kastamonu ve Diyarbekir iskânından firar idenlerinin 

elde edilerek iskân yerlerine yollanmasına, aşiretin eski halleri gibi 

gezmelerinin önünün alınması ve bundan sonra buna müsaade 

edilmemesi yönünde de kanaat oluşmuştur.80  

Afşar aşiretinden bazıları yaylaklarına yerleştirilmedikleri 

taktirde iskânlarını kabul itmeyerek Karsı (Kadirli) ve Andırın tarikleriyle 

Çukurova tarafına firar etmişlerdir. Diyarbekir taraflarına yerleştirilmek 

üzere gönderilmiş olan Torun aşireti de Maraş ve diğer yollar ile 

dağılarak   Andırın ve Karsı (Kadirli) ve Adana taraflarından Çukurova 

civarına yerleşmeye çalışmışlardır.  

Öteyandan uzun zamandır Afşar ve Çerkesler arasında yaşanan 

tatsız olayların ortaya çıkardığı ilişkilerdeki soğukluk ve husumet de 

ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır.81 
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Aziziye civarında bulunan Afşar aşiretinin iskânları için 

kendilerine uygun fiyatla yeterli miktarda boş arazi gösterilmiştir. 

Afşarlardan 1.500 hane kadarı Aziziye Sancağı havalisinde  iskân 

olunmayı arzulamıştır. Bunun için bazı köyler ve evler de inşa 

etmişlerdir.   

Afşar geçmişte işledikleri uygunsuz hareketlerinden nadim 

olarak kendilerine uygun mahal gösterildiği taktirde 

bozgunculuklarından vaz geçip adım adım medeniyete ayak 

uyduracakları anlaşıldığından Sarız ve Mağara nahiye ve kuralarının 

kendilerine terkedilmesi gündeme gelmiştir. 

Bunun yanında Sarız’da da Afşar aşiretinin ev ve arazileri 

bulunduğundan Sarız’ın Çerkes muhacirlerine tahsisi başta 

kararlaştırılmış ise de sonradan bunun uygun olmayacağı 

değerlendirilmiştir.  

Sarız 1.000 hane yerleştirilmeye elverişli bulunduğundan buraya 

Çerkesler iskân olunduğu taktirde ancak yüz hane yerleştirileceğinden 

bu kadar geniş arazinin bin hane durur iken yüz haneye verilmesine 

hiçbir surette izin verilmeyeceği böyle bir durumun hazinenin zararına 

neden olacağı gibi Uzunyayla acısı içlerinde açılmış yara iken Sarız’ın da 

Çerkeslere verilmesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır. 

Durum sakinleştirilerek yoluna koyulmuş olmasına rağmen 

etrafda dolaşan başıbozukların düzeni bozmaması için askeri 

kuvvetlerin iki sene oralarda dolaşarak eşkıyalık yapanları tespit ederek 

asayişin korunmasına  gayret göstermeleri sağlanmıştır.82 

1889’da ise Mağara nahiyesi köylerinin muhtarları,  imamları ve 

halkı verdikleri dilekçe ile Afşar nahiyesi ahalisinden şikayetçi olmuş ve 

nahiyelerinde bulunan köylere gelerek kendilerine rahatsızlık 

verdiklerini belirtmiştir. Afşarların 1865’te buralarda iskân edildikleri 
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hatırlandığında çok ileri bir tarih olmasına rağmen bölgede muhtelif 

sıkıntıların yaşanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır.83 

1895 yılında bu kez Ermeni olaylarının yaşandığı bir dönemde 

Sivas’a tabi Aziziye kazasının Sarız ve Saadat Baba nahiyeleri 

Afşarlarından bir grup Haçin kazasına tabi Şar isimli bir Ermeni köyüne 

tacizde bulunarak  dört kişiyi öldürmeleri ve eşya ve mallarını gasp ve 

yağma etmeleri olayı yaşanmıştır. Bu durum Haçinlilerin şikâyetine konu 

olduğundan bu duruma sebebiyet verenlerin yakalanarak haklarında 

kanuni işlemin yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir.84  

Olaylar kontrol altına alınarak düzen sağlandıktan yıllar sonra 

1898’de Suriye’de yaşanan bir olay manidardır. Aslen Afşar ve Türkmen 

kabilesinden, Amasya ve Kars ahalinden olduklarını 1878’de Suriye 

vilayetine gönderildiklerini ve orada Validecem kazasına bağlı Berrak 

karyesinden olduklarını belirten halk arazilerine kazada yaşayan Çerkes 

Beylerinden Hacı Hikmet Bey’in haksız yere müdahalede bulunduğunu 

belirterek kendisinden şikâyetçi olmuşlardır.  Bu olay da göstermektedir 

ki kendini güçlü hissedenin güçsüz gördüğünü ezmesi ve haksızlığa 

tevessül etmesi kimden gelirse gelsin rahatsızlık duyulmasına sebebiyet 

vermektedir.85  

Gerekçesi belirtilmemiş olmakla birlikte Sivas vilayetinde 

Uzunyayla’ya yerleştirilmiş Çerkes Beylerinden Mehmed Mirza isimli kişi 

hakkında gerçekleşen bazı şikayetler nedeniyle emir gereği Der-

saadet’e getirttirilmiş ve burada bir süre gözetim altında tutulmasına 

karar verilmiştir.  

Ancak Mehmed Mirza Der-saadet’te uzun süre kalınca ve 

hakkında kesin bir hüküm verilmeyince Uzunyayla’da bulunan arazileri 
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sahipsiz, ailesi de bakımsız kalmıştır. Bu nedenle memleketine dönmesi 

için izin istemiştir.86  

Ancak gözetim durumu birkaç ay daha devam edip de Mehmed 

Mirza’nın dilekçeleri devam edince bu kez Zabtiye Nazırı (Bakanı) İçişleri 

Bakanına ve Başkomutanlığa yazı yazarak Mehmed Mirza’nın gözaltı 

kararının kaldırılarak memleketine dönüşü için izin istemiştir.87  

SONUÇ 

Kafkas kabileleri ve özellikle Çerkeslerin geçmişteki inançlarını, 

daha sonra Osmanlı ile kurulan münasebetleri neticesi Müslümanlığı 

kabul etmelerini, Ruslarla olan mücadelelerini, gördükleri eziyeti ve 

sonrasında Anadolu’ya göçlerini ve bu süreçte yaşadıklarını inceledik.  

 Çerkesler Kafkasya’daki ata yurtlarını terk ederek geldikleri 

Anadolu’da da yerleştirildikleri Uzunyayla’da birkaç yıl Afşarlarla 

mücadele etmek zorunda kalmışlar benzer sıkıntıları burada da 

yaşamışlardır.  

 Anadolu’daki yerleşim yerlerine bile Ruslar müdahele etmiş 

batıda ve doğuda işgal ettikleri yerlere yakın yerlerde yerleştirilmelerini 

istememiştir. 

Muhacirlerin yerleşecekleri yerlerdeki her türlü ihtiyaçları 
düşünülmüştür. Evleri bitip kendilerine verilen yerlere yerleştirildikten 
sonra da tarım için arazi, hayvan ve tarım aletleri de verilerek topluma 
adapte olabilmeleri için desteklenmişlerdir. Bununla birlikte eşkıya 
tehdidine karşı da korunmuşlardır. 
 

Devlete düşen yük çok ağır olunca bu yükün bir kısmını 
muhacirlerin geçiş güzergâhlarında bulunan halk üstlenmiştir. Keza 
onlar için yapılan evleri muhacirlerin yerleşim yerlerine yakın yerlerde 
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bulunan kaza ve nahiyelerin ahalisi yaptırmış ve yaptıkları masrafı da 
diğer yerlerde olduğu gibi devlete bağışlamışlardır. 
  
 Muhacirler için en sıkıntılı dönem; geldikleri yerin doğasına ve 
hayat şartlarına alışmaktan ziyade daha önce bu arazileri yazlık yaylak 
olarak kullanan Afşarların onları kabullenemeyerek yaptığı baskılarla, 
can ve mallarına kastetmesiyle mücadele ettikleri yıllar olmuştur. Bu 
süreçte devletin Afşarları yerleşik düzene geçirmek ve suça meyletmiş 
olanları temizleyerek düzeni sağlamak için verdiği desteğin önemli 
katkısı olmuştur.   
 

Zulümle abad (mamur, şen) olunmaz atasözü ile İbn-i Haldun’un 

toplumları sınıflandırdığı “bedevi” (medeni olmayan, şehir hayatı 

yaşamayan), “hadari” (şehirli, medeni) tanımlaması akla gelmektedir.  

1865’de Fırka-i Islâhiyye harekâtı sırasında Avşarlar Çukurova, 
Halep, Sivas, Malatya, Hatay, Kayseri, Pınarbaşı, Tomarza, Sarız, Uzun 
Yayla, Adana, Maraş, Osmaniye, Develi, Afşin, Elbistan, Kozan, Kadirli, 
Bozok (Yozgat), Kastamonu, Diyarbakır, Harput bölgeleri ve çeşitli 
yaylaklara yayılmışlardı. 

 
 Bugün söz konusu bölgede Avşarlar; Adana, Kozan, Kadirli, 

Tufanbeyli, Elbistan, Afşin, Maraş, Göksun, Andırın, Geben, Kayseri, 
Pınarbaşı, Tomarza, Develi, Sarız, Gürün, Yozgat vb. yerlerde, 19. 
yüzyılın ikinci yarısından sonra yerleşik hayata geçmiş olarak 
yaşamaktadırlar.88 

 
İncelenen belgelerin zaman aralığından da anlaşılacağı gibi 

yaklaşık 200 sene Osmanlı Devleti, Afşar aşiretlerinin çıkardığı 
sorunlarla uğraşmak zorunda kalmıştır. Bu nedenle 1903 tarihinde 
hazırlanmış bir raporda dahi Afşarların bölgeye yeni gelmiş Ertuğrul Bey 
komutasındaki beyliğe sıkıntı yaşattığı belirtilmiştir.89  
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Muhtelif kaynaklarda Karamanoğulları (1250-1487) ve 
Dulkadiroğulları’nın (1337-1515) Afşar olduğunun belirtilmiş olması 
Osmanlının da bunlarla muhtelif sıkıntı yaşamış olmasının bu 
gelişmelerde bir etkisi var mıdır acaba. Karamanoğulları 1402 Ankara 
Savaşı’nda Timur’un yanında yer alarak Yıldırım Bayezid’in dolayısıyla 
Osmanlı’nın yenilmesine sonrasında da 11 yıl süren bir fetret devrinin 
yaşanmasına neden olmuştu. Keza Yavuz Sultan Selim, İran seferine 
giderken Dulkadiroğullarından beklediği desteği alamayınca daha sonra 
bu devleti yıkmıştı.  

 
Özellikle Timur’a verilen destek tarihin akışını değiştirmiştir. 

Timur bu süreçte Altın Orda Devletinin yıkılmasına neden olmuş, Rus 
prensliklerini kontrol altında tutan bu Türk devletinin yıkılmasıyla Rus 
Prenslikleri zamanla güçlenerek devlet olmuştur. Akabinde de Kırım’ı 
karıştırarak ilhak etmiş, Kafkasya’yı ele geçirmiş, Osmanlı ile pek çok kez 
savaşarak Osmanlının da yıkılmasına katkı yapmıştır.   

 
Osmanlının genel politikası kendisiyle çalışmak isteyen zorluk 

çıkarmayan her kesimden faydalanmak ve işbirliği yapmaktır. Buna bağlı 
olarak her milletten ve kesimden memurlarla çalışmıştır. Çerkeslerden 
de istifade etme yoluna gitmiştir. Bunlardan gümrük muhafaza 
memuru, yazı işleri memuru, a’şar memuru ve kaymakamlık yapanlar 
bulunmaktadır.90    

Uzunyayla bölgede yaşayan halklar arasında huzur sağlandıktan 

sonra ekonomik ve sosyal hayatın gelişmesine katkı sağlanmıştır. 

Bununla ilgili olarak 1903 yılında panayır ve at yarışı düzenlenmesi kararı 

alınmıştır. 

Panayırlar geçmişte insanların kaynaşması, tanışması ticaret 

yapabilmesi hatta eğlenebilmesi için düzenlenen günümüzün fuarları 

gibidir. Hatta fuardan daha ileri özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle 

halkın katılımı yanında civardan ve çok uzaklardan gelerek değişik 

                                                           
90 EK-80 
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amaçlarla panayıra katılanlar olmaktaydı. Bu nedenle panayır zamanının 

gelmesi dört gözle beklenirdi. O panayır senin bu panayır benim gezip 

dolaşan satıcılar da vardı hiç şüphesiz.91 

İnsanların dini vecibeleri de düşünülmüş ve Sultan Abdülaziz Han 

tarafından Aziziye’ye bir cami yaptırılmıştır. Ancak zaman içinde caminin 

yıkılmaya yüz tutması nedeniyle acilen onarımının yapılması 

gerekmiştir.92 Bu nedenle de Sivas valiliği tarafından onarımı 

planlanmıştır.93 Bu plan çerçevesinde de camiye otuz dört bin kuruşluk 

keşif hazırlanmış. Keşif gereği belirlenen onarım masraflarının da 

Pertevniyal Valide Sultan Vakfının gelirlerinden karşılanması 

kararlaştırılmıştır.94 

 Geçmişte sıkıntılar yaşanmış olsa da çok şükür bu sıkıntılar 

aşılmış ve bölgedeki halklar günümüzde huzur içinde yaşamaktadır. 

 

                                                           
91 EK-81 
92 EK-82 
93 EK-83 
94EK-84  
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2.BÖLÜM  
 
KÖLE VE CARİYELİK 
 
DÜNYADA KÖLE VE CARİYELİK 
 

Köle ve cariye terimi aslında kölelik tanımının içinde olmakla 
birlikte genelde erkeklere köle kadınlara cariye denilmektedir.  

 
Köle, bütün haklarıyla başka bir (hür) insanın malı olan alınıp 

satılan, kullanılan kişidir. Kölelik eski çağlardan beri uygulama alanı olan 
ve 19. Yüzyıla kadar gelen tarihi bir olgudur. Köleler efendilerinin her 
türlü kötü muamelelerine de maruz kalarak ağır koşullarda yaşamlarını 
sürdürmek zorunda kalmışlardır.   

 
Kölelikten kurtulabilmek de kolayiş değildi. Bunun için 

efendisinin onu azad etmesi gerekiyordu. Bu da çok rastlanan bir durum 
değildi. İstisnası ise İslamiyetin köleliğe yaklaşımıydı. Buna ileride 
değineceğiz. 

 
İnsanlar tarih boyunca, içinde yaşadıkları topluma ve döneme 

göre çeşitli yollarla köleleştirildiler. Savaşta tutsak edilmek, bir suç 
nedeniyle cezalandırılmak, borcunu ödeyememek ya da köle ana 
babadan dünyaya gelmek, köle olmanın çeşitli biçimlerindendi. Bunların 
hepsi insan özgürlüğünün kısıtlanması veya belirli şartlara 
bağlanmasıyla ilgilidir.  
 

İnsanların ancak kendi yaşamlarını sürdürebilecek kadar 
üretebildikleri eskiçağlarda kölelik yoktu. Zamanla üretimde 
kullandıkları araçlar geliştikçe tüketebileceklerinden daha fazla 
üretmeye başladılar. Bundan sonra, savaş tutsaklarını öldürmek yerine 
kendileri için çalıştırmaya başladılar ve onların ürettikleri fazla ürüne el 
koydular. Böylece köleler ve kölelik doğdu. 
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Sümerler’de köleler ya ev hizmetlerinde ya da tarlalarda 
çalıştırılırdı. Kâr getiren bir mal olarak alınıp satılmaya başlamaları daha 
sonraki dönemlere rastlamaktadır. İlk olarak Eski Yunan’da köleler 
toplumun temel sınıflarından biri oldu ve ekonomi ağırlıkla köle 
emeğine dayandı. Burada köleler daha çok ev hizmetlerinde ve tarımda 
çalıştırıldılar. Köleler yurttaş sayılmadıkları için hiçbir hakka sahip 
değillerdi. Köle sayısı çok artan Roma İmparatorluğunda, kölelerin 
bazıları madenlerde ve taşocaklarında çalıştırılırken, bazıları da halkı 
eğlendirmek amacıyla yırtıcı hayvanlarla ya da birbirleriyle ölümüne 
dövüştürülürdü. Daha şanslı olanlar ise çiftliklerde ve evlerde 
çalıştırılırdı. 
 

Bu dönemde, birçok köle içinde bulunduğu koşullara 
başkaldırarak ayaklandı. Bunların en önemlisi Spartaküs 
Ayaklanması’dır. İ.Ö. 73’te İtalya’da, Capua’da gladyatör olarak satılan 
Spartaküs, bazı kölelerle birlikte kaçarak Vezüv Dağı’na sığındı. Başka 
kaçak kölelerin de onlara katılmasıyla tüm İtalya’ya korku salan 100 bin 
kişilik bir ordu oluştu. İki yıl sonra Spartaküs bir çarpışmada öldürülünce, 
güçleri parçalandı ve ayaklanma sona erdi. 

 
Roma İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra kölelik geriledi, ama 

hemen ortadan kalkmadı. 8., 9. ve 10. yüzyıllarda Almanya’da tarım 
işçilerine olan gereksinimin artması köleliğin canlanmasına yol açtı. Bu 
amaçla birçok savaş tutsağı Slav köleleştirildi. 13. yüzyılın sonlarında 
Avrupa’nın birçok bölgesinde kölelerin yerini artık serfler almıştı. 
Serfler, toprağa ve beylerine bağlı üreticilerdi. Köleler gibi alınıp 
satılmaz ama efendilerini ve bulundukları yeri de terk edemezlerdi. 
Topraklar, üzerinde yaşayan serflerle birlikte alınır ve satılırdı. 
Ortaçağda serfler ekonominin belkemiğiydi. 

 
Müslümanlar ile Hıristiyan Avrupa arasındaki uzun süren 

savaşlarda, her iki taraf da aldıkları savaş tutsaklarını köleleştirdi. Hatta 
insanları köle ve cariye yapabilmek için kaçırılanlar, aileleri 
öldürülülenler de oldu. Bununla birlikte Müslümanlar’ın aldıkları 
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tutsakların çoğu ağır işçi olmak ya da ırgat olarak tarlalarda çalıştırılmak 
yerine, ev hizmetlerinde çalıştırıldı. Ayrıca, Müslümanlıkda köle azat 
etmek sevap olduğu için, kölelerin bir bölümü azat ediliyor ve İslam 
dinini kabul ederek topluluğun bir üyesi olabiliyordu. 
 
            Osmanlılar’da genellikle savaşlarda ya da korsanlık yoluyla tutsak 
edilen kişileri köle olarak kullanmak, alıp satmak geleneği vardı. Bunun 
dışında başka ülkelerdeki pazarlardan satın alınarak ülkeye getirilen 
kölelere de rastlanırdı. Köle ticaretini yalnızca Müslüman tüccarlar 
yapabilir, Hıristiyanlar da köle satın alabilirdi. Müslüman köle kullanmak 
ise yasaktı.  
 

Hıristiyan tutsakların beşte birine devletin el koyması ve bunları 
Türkleştirerek devlet hizmetinde kullanmasıyla başlayan devşirme 
sistemi de Osmanlılar’a özgü bir tür kölelik sayılabilir. Osmanlılar’da esir 
ticaretine dayalı kölelik 1847’de resmen kaldırıldı. Devşirme sistemi ise 
fetihlerin duraklamasına paralel olarak daha 17. yüzyılda önemini 
yitirmeye başladı, 18. yüzyılın ortalarında da bütünüyle ortadan kalktı. 
 

Batılılar özellikle 15. Yüzyıl sonundan başlayarak 19. Yüzyıla 
kadar devam eden Afrika’dan Amerika kıtasına köleleştirdikleri insanları 
kaçırdılar. 1452’de Portekiz Kralı VI. Afonso’ya izin veren Papa 
savaşlarda yakalananların köle olarak satılabileceğine ve 
kullanılabileceğine dair resmi bir bildiri yayınladı ve köleliği 
meşrulaştırdı. 

 
Esir ticaret üçgeninin bir ayağı Avrupa’dan ticari malların 

Afrika’ya ihracatıydı. Bu ticaretin ikinci bacağını oluşturan Afrika 
hükümdarları ve tüccarları, 1440 yılından 1900 yılına kadar köle ticareti 
içinde aktif rol oynadılar. Her köle karşılığında Afrikalı hükümdarlar 
Avrupalılardan yüklü miktarda ticari mal temin ettiler. Yeni Dünya’da 
esirlerin işgücü ile üretilen pamuk, seker, tütün, pekmez ve içki gibi ticari 
malların Amerika’dan Avrupa’ya nakli ise üçgenin üçüncü ve son 
bacağını teşkil etti. 
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Afrika Kıtası’nın Atlantik kıyısı ve Afrika’nın iç kısımlarındaki 
yerlilerin satılması ve istismarına dayanan Atlantik Köle Ticareti 
Portekizliler tarafından 15. yy’da başlayıp 19. yy’a kadar sürmüştür. 

 
Köle ticareti gelişmeye başlayınca hükümdarlar, köle karsılığı 

Avrupalılardan mal alarak gelirlerini artırmışlar, fakat bu mallar hep 
tüketimle ilgili olduğundan üretim biçiminin değişmesinde etkili 
olamamıştır. 
 

Kuzey ve Güney Amerika’daki plantasyonlardan (köle emeğine 
dayalı üretim yapılan büyük çiftlikler) gelen istem çesitli uluslardan esir 
tüccarlarının milyonlarca Afrikalı zenciyi köle olarak götürüp buralarda 
satmaları sonucunu doğurdu. Bu yeni ticaret, Afrika’da bir ölçüde 
ekonomik hareketlilik yarattı. Kıyıdaki beyaz esir tüccarına içerilerden 
hemcinslerini yakalayıp getiren Afrikalılar, bu kıtanın koşulları içinde 
orta sınıf sayılabilecek bir öğe olarak ortaya çıktılar. Köleler de köle 
yapanlar da aynı toplumun insanı olmaktadır aslında. 

95 

                                                           
95 http://turkbilimi.com/dunya-kolelik-tarihi.html 
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Batı ve Orta Afrika’dan Yeni Dünya’ya taşınan kölelerin 
çoğunluğu Avrupa ile Afrika devletleri arasında yapılan anlaşmalar 
çerçevesinde elde edilmiş olsa da, diğer kısmı da yağmalama esnasında 
kaçırılarak ele geçirilmiştir. 
 
           Kara kıta için korkunç bir darbe olan bu yeni ticaret, ailelerinden 
ve vatanlarından koparılan milyonlarca insanın dramı bir yana, en 
sağlam insanların köle olarak seçilip götürülmesiyle, Afrika’yı insan 
gücünden de yoksun bıraktı. 
 

Afrika’da Avrupalılar tarafından kölelerin satın alındığı ve 
nakledildiği sekiz belli başlı bölge vardı. Bunlardan bir tanesi de Orta 
Afrika’da Kongo Demokratik Cumhuriyeti, batıda Gabon ve Angola’ydı. 

 
Portekizi takiben Atlantik Köle Ticareti’nden paylarını almış olan 

diğer ülkeler, İspanya, Fransa, İngiltere, İskoçya, Almanya, Danimarka ve 
Hollanda’dır. Zaman içinde denizcilikte güçlenen İngiltere köle 
ticaretinde lider konumuna gelmiştir. Bristol ve Liverpool İngiltere’nin 
köle ticaret gemilerinin yola çıktığı belli başlı limanlarıydı. 17.yy’da 
Liverpool’dan yola çıkan her dört gemiden biri köle ticaret gemisiydi. 

 
Köle ticaretine karşı zaman içinde ahlaki, ekonomik ve politik 

mulahefet başladı. Atlantik Köle Ticareti ilk olarak Hawai Devrim’inde 
(1791-1804) resmen yasaklanmıştır. Köle ticaretinde hayli aktif rol alan 
Danimarka köle ticaretini kanuni olarak ilk yasaklayan ülkedir (1792). 
İngiltere ise köle ticaretini Hawai kararlarından üç sene sonra 
yasaklamıştır. 1808 yılında da Amerika İngiltere’yi takiben köle ticaretini 
kanunen yasaklamıştır. 

 
İngiliz Parlamentosu’nun raporlarına göre 1768’de Afrika’dan 

Amerika’ya İngilizler 60.000, Fransızlar 23.000, Hollandalılar 11.000, 
Portekizler 1.700 köle göndermiştir. Toplam olarak (bir yilda) 97.500 
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köle, 1787 yılında bu sayı (yılda) 100.000’e ulaşmıştır. Köle ticareti XVIII. 
yüzyıl boyunca sürekli artmıştır. 

 
Bazı çağdaş tarihçilerin tahminlerine göre bu dönem içinde 12 

milyon civarinda Afrikalı Amerika’ya taşındı. Bu insanlık tarihinin en 
büyük zoraki göçü olarak kabul edilmektedir. Diğer bir kaynağa göreyse 
bu rakam 25, hatta 40 milyona kadar çıkmaktadır.96 

 
Netice olarak Musevilik’de Hıristiyanlık’da köleliği 

desteklemişken İslamiyet tedrici olarak kendi doğal seyri içinde köleliğin 
kalkmasını teşvik etmiş, köle azad etmeyi sevap saymıştır. Köle ve 
cariyelik İslamiyetten önce de vardı ve toplumsal bir olgu halini almıştı. 
Bu nedenle bir anda kaldırılması başka bir takım sakıncaları da 
beraberinde getiriyordu. İleriki bölümlerde inceleyeceğimiz arşiv 
belgelerinde bunu daha anlatabilmek ve anlamak mümkün olacaktır. 
Ama tüm bunlara rağmen maalesef 1910’a kadar Osmanlı’da köle ve 
cariyelik devam etmiştir. 

 
Dünya’da köleliğe karşı gelişen ahlaki ve toplumsal baskılar 

sonucu Britanya’da 1807 yılında Köle Ticareti Yasası çıkartılarak köle 
ticareti yasaklandı, 1834 yılında ise kölelik kaldırıldı. Diğer Avrupa 
devletleri ve Amerika’da da daha sonra kölelik yasaklandı. Osmanlı’da 
da 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlayan köleliğin sona 
erdirilmesi süreci Sultan Abdülmecid zamanında 1847 yılında ilk etapta 

                                                           
96 https://insanveevren.wordpress.com/2011/05/22/koleligin-tarihcesi/ 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1839
https://insanveevren.wordpress.com/2011/05/22/koleligin-tarihcesi/
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siyahi kölelerin satışı yasaklandı. 1926 yılında ise Milletler Cemiyeti 
bütün dünyada köleleği yasaklamıştır.97    

 
İslâm dininin köleliğe bakışı ise her şeyden önce köleliği yalnız 

savaş esirlerine münhasır kılmış, diğer kaynaklara izin vermemiştir. 
Bunun yanında Allah rızasına kavuşmak isteyen müslümanların 
samimiyetle benimsedikleri gönüllü köle azat etme alışkanlığını 
yerleştirmek, ayrıca bazı günahların kefareti olarak köle azadını şart 
koşmak suretiyle köleler için hürriyete kavuşma yollarını çoğaltmıştır. 
(Mâide 5/89; Mücâdele 58/3) 

 
Yalnız İslâm hukukunda görülen bir uygulama olarak da 

devlet, gelirlerinin belirli bir bölümünü köle azadına tahsis etmiştir. 
(Tevbe 9/60) 

 
Köle ve cariyelerle evlenmenin teşvik edilmesi (Bakara 2/221; 

Nisa 4/25), kölelere karşı, kötü muamelenin yasaklanıp onlara iyi 
davranmanın dini ve hukuki bir sorumluluk haline getirilmesi (Nisa 4/36; 
Müsned, 1, 78; IV, 35-36; Buhari, “İman”, 22; Müslim, “Eyman”, 29-42) 
bunun örnekleridir. 

 
Köleye yediğinden yedirmek, giydiğinden giydirmek İslamın bu 

konudaki olmazsa olmazıdır. Cevdet Paşa bu yüzden şu veciz cümleyi 
söylemiştir: “İslam’da köle almak, ona köle olmak demektir.”98 

 
ANADOLU’DA KÖLELİĞİN İZLERİ 
 

Anadolu’da hüküm sürmüş bütün medeniyetlerde az veya çok 
köleliğin izleri görülmektedir. XIII. asırda İslam dünyasında en çok köle 
ihraç eden bölge Kıpçak ülkesi idi. Mısır ve Suriye Eyyübilerinde büyük 

                                                           
97http://blog.milliyet.com.tr/dunyada-koleligin-ilki-ve-sonu-

/Blog/?BlogNo=425288 
98 http://m.sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=178954 

http://m.sorularlaislamiyet.com/index.php?oku=178954
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bir yekün tutan Kıpçak köleleri, zamanla bu devletin yerine geçip 
Memlüklüler devletini kurunca Kıpçak kölelerinin ehemmiyeti daha da 
artmıştı. Kıpçak sahasında Altın Orda Devleti kurulunca bu devlet çok 
defa vergi olarak teba’sının çocuklarını sattığı gibi Müslüman, Hıristiyan 
ve Şamâni olan Kıpçaklar’ın kıtlık zamanlarında bizzat kendi çocuklarını 
sattıklarına dair kayıtlar da bulunmaktadır.  Kıpçak sahasından gelen bu 
köleler, Karadeniz’in kuzey sahillerine nakledildikten sonra Sivas 
şehrinde toplanıyordu. Sivas esir ticareti yönünden büyük bir Pazar 
halini almıştı. Memlük Sultanı Baybars’da burada satılmıştı. Sivas’ın bir 
köle pazarı halindeki durumunu muhafaza etmesi XV. yüzyıla kadar 
devam etmişti. Türk kölelerini işten uzaklaştırıp yerlerine Çerkez 
kölelerini koymak isteyen Memlüklü Sultanı Berkuk, Kadı 
Burhaneddin’in “Bundan sonra, Anadolu’dan Suriye’ye köle sevkine izin 
vermeyeceğim” mesajı Mısırlıların kendisine kin duymasına neden 
olmuştu.99 

 
 Sivas, coğrafi durumu itibarıyla muhtelif ticaret yollarının 
birleştiği bir ticaret merkezi idi. Suriye, Elcezire ve Konya’dan gelen 
zengin Müslüman tacirleri, Ceneviz tacirleri, Sivas’ta yerleşmişlerdi. 
Oradan Karadeniz limanlarına, Trabzon’a ve özellikle ve Samsun ve 
Sivas’a kervanlar gönderiliyordu. Tebriz’e, doğu Anadolu merkezlerine 
Akdeniz ve Karadeniz limanlarına, Anadolu’nun muhtelif yönlerine 
giden yollar üzerinde olan bu şehir, çok defa Moğol valilerinin de 
merkezi idi.100 
 

Tancalı Seyyah İbn Batuta, Anadolu’ya yaptığı seyahatine ilişkin 
hatıralarında XIV. Yüzyılda Anadolu’da köle ve cariye alınıp, satıldığını 
yazmıştır.  

                                                           
99 Aziz B. Erdeşir-i ESRERÂBOT, Bezm u Rezm (eğlence ve savaş) Farsça’dan 
çeviren Prof.Dr.Mürsel ÖZTÜRK, T.C.Kültür Bakanlığı, Ankara 1990, s.341-342  
100 Prof. Dr. Yaşar YÜCEL, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar II, TTK 
Yayınları Ankara 1991 
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Geçmiş yüz yılların bir gerçeği olan köle ticaretinden Anadolu 
coğrafyası da uzak kalamamış, üstelik Kıpçaklar da bu ticaretin bir 
boyutunu teşkil etmiştir. Diğer taraftan Karadeniz sahillerine getirilen 
kölelerin Sivas’a getirilerek köle tacirleriyle buluşturulabilmesi için 
izlenen yollardan birisi de hiç şüphesiz Giresun- Şebinkarahisar hattıydı. 
Hatta bunların bir kısmının Maçka vadisinden geçerek sonra Alucra-
Şebinkarahisar hattını kullanmış olmaları da mümkündür. Anılan 
tarihlerde Kadı Burhaneddin Ahmed’in çağdaşı olan Hacı Emir 1357’de 
Maçka vadisinde bulununan Dikasimion’a (Yönetim Merkezi) sefer 
düzenlemiştir. O tarihlerde burası önemli bir yerleşim yeri ve Trabzon-
Tebriz arası ticaret yolu olma özelliğine sahipti. Bu yol yaz kış 
kullanılabiliyordu. 

 
Ayrıca XIII. Yüzyıldan itibaren Cenovalı tüccarların 

Şebinkarahisar’da bulunduğu ve şap madeni aldıkları bunları Giresun 
limanından İtalya’ya götürdükleri bilinmektedir. Buna ilaveten o yıllarda 
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Erzincan da büyük bir tekstil merkezidir. Burada “Kadife” ve “Çadır Bezi” 
dokunarak dörtbir tarafa satılmaktadır. Bunların boya hammaddesi olan 
Şap’da Şebinkarahisar’dan temin edilmekte ve Alucra güzergâhından 
Erzincan’a taşınmaktadır.  Yüzyıllar sonra Şebinkarahisar-Erzincan 
asında alternatif yolların varlığı ortaya çıkmış olsa da anılan yüzyılda 
Roma ve Selçuklu yolu olarak bilinen ve bir ucu Tebrizde nihayetlenen 
yol Şebinkarahisar-Alucra üzerinden gitmekteydi. Zira kervanların 
güvenliği ve konaklaması için gerekli olan menzilgâhlar buralarda 
bulunmaktaydı.101 

 
Sivas’ın köle ve cariye alınıp-satılan bir yer olma özelliğini 19. 

Yüzyıla kadar sürdürdüğü muhtelif belgelerden anlaşılmaktadır. Buna 
işeret eden bir belge elimizde bulunmaktadır.  

 
Köleliğin farklı alanlarda uygulaması bulunmaktaydı. İnsan 

onuruna yakışmayan bu uygulama İslam dininin köleliği tasvip 
etmemesine rağmen maalesef yüzyıllarca Osmanlıda da yer bulmuş, 
köle sahibi olmak zengin aileler arasında güç gösterisi vesilesi olmuştur. 
Köleler genellikle özel şahısların çobanlığını yapar; ev, tarla, bahçe 
işleriyle uğraşırlardı. Kadın köle durumundaki cariyeler ise; köşklerde, 
konaklarda ve zengin ailelerin evlerinde hizmetçi olarak görev çalışır 
temizlik ve yemek gibi ev işlerini yaparlardı. Bunların arasında eş olarak 
alınanlar ve kullanılanlar da bulunmaktaydı.102 

 
Sivas’ın uzun yıllar bu özelliğini korumasında Çerkes 

muhacirlerin yanlarında çok sayıda köle getirmesinin ve bunları 
satmasının da çok büyük önemi vardır. Hatta bu durum Osmanlı’da köle 
ve cariye satışının bir süre daha devam etmiş olmasında en büyük etken 
olmuştur. Bunu ilerleyen bölümlerde inceleyeceğimiz belgelerde 
göreceğiz. 

                                                           
101 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2013/11/28/kuman-kipcaklar-
ve-giresun-sivas-hatti/ 
102 https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/17/osmanlida-sivas-
eyaletinde-koleligin-izleri/ 

https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/17/osmanlida-sivas-eyaletinde-koleligin-izleri/
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/01/17/osmanlida-sivas-eyaletinde-koleligin-izleri/
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KAFKAS KABİLELERİNDE KÖLELİK VE CARİYELİĞİN DURUMU 
 

Kafkasya’nın kendine has sosyal durumunun en belirgin niteliği 
halkın sınıflara ayrılmış olmasıdır. Doğuştan eşit sayılan Çeçenler dışında 
hemen hemen bütün Kafkas halklarında görülen büyük ölçüde Ortaçağ 
Avrupa feodalizmini andıran bu sınıfsal yapıda, kabileler ve halklar 
arasında ufak tefek bazı farklar olmakla birlikte halk temelde beş sınıfa 
ayrılmıştı. 

 
Pşı (Prens, bey) 
Vork (soylu, asilzade) 
Fıkol (özgür köylü) 
Pşılt (serf, toprağa bağlı köle) 
Vuneut (hiçbir hakkı olmayan köle) 
 

Bu yapıya göre toplumun en üst tabakasını oluşturan prensler, 
siyasi gücünde sahibiydi.Prensler, kendi bölgelerinde bulunan soylu ve 
köylü tabakasını yönetiyorlardı. Örneğin; XVIII. yüzyılda yaşamış olan 
Kabartay prensi İslam-Bek’in sekiz bin atlı savaşçısı vardı yine Kabartay 
prenslerinden Hatukşokuelerin egemenliğinde dört bin aile 
bulunuyordu. Her prensin hâkim olduğu bölge kendi aile ismiyle anılırdı. 
Bunun yanında prensler kendi bölgelerindeki toprağın ve kölelerin 
sahibiydi ayrıca toprağa bağlı köylülerden vergi alırlardı. Prensler hukuki 
olarak soylular ve yaşlılarca belirlenen toplumun tümü için geçerli 
kanunlara tabiydiler ve bu kanunları ihlal ettikleri takdirde soyluluk 
rütbeleri bir derece düşürülerek kendi içinde de beş derecesi bulunan 
vork sınıfının en üst tabakasına dahil ediliyorlardı. Bu kanunları 
koruyanlar ise Prenslere bağlı ikinci soylu sınıf olan vorklardı. Vorklar, 
prenslerin askeri gücünü oluşturuyordu. Bunlar ziraat, hayvancılık gibi 
uğraşları gurur kırıcı görür fakat at yetiştiriciliği ile ilgilenirlerdi. Baskın, 
yağma ve kölecilik bu sınıfın uğraştığı diğer alanlardı. Prenslik gibi vorkluk 
statüsü de babadan oğla geçtiği gibi, kendilerine ait köyleri ve köleleri 
vardı ki bunlarda miras kapsamındaydı. 
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Kabartay soylularının dayanışması diğer Çerkes boylarındakilere 
göre daha sağlamdı. Bu sayede gerek feodal yapılarını oldukça ayrıntılı 
olarak örgütlemişler gerekse komşu Çeçen- İnguş, Oset, Karaçay-Balkar 
ve Abazalar üstünde zaman zaman hâkimiyet kurabilmişlerdi. Bu 
hâkimiyet sosyal alana da yansımıştı, Kabartay prensleri kendilerini 
Abaza ve Karaçay prenslerinden üstün görmüşler, evliliklerine de bu 
ayrımı yansıtmışlardır. Abaza prensleri ise ancak Kabartay vorklarına eşit 
sayılıyordu sınıflar içi evlilikler onlara göre soylarını korumalarını ve 
övünmelerini sağlıyordu. XIX. Yüzyılın ilk yarısında Kafkasya’da bulunan 
tabiat bilimci Moritz Wagner’e göre vorkların topluma oranı beşte bir 
Rus kaynaklarına göre onda birdi. 
 

Fıkol adı verilen köylüler ise doğrudan vergi yükümlülüğü 
olmayan fakat soyluların bazı işlerini üstlenen sınıftı. Kendi toprak ve 
mülkleri olurdu. Toplumun, çiftçi, tüccar, zanaatkâr gibi ana unsurunu 
oluştururlar savaş dönemlerinde de soylularla birlikte savaşırlardı. 
 

Kafkas toplumunda köle sınıfı, diğer kavim ve yine kendi akraba 
kabilelerinden savaş veya baskınlarla elde ettikleri esirlerden 
oluşmaktaydı. Kabartaylar, uzun yıllar Tatarlar, Kalmuklar, Dağıstanlılar, 
Karaçay-Balkar ve Osetlerle olan savaşları sonucu büyük çaplı esirler elde 
etmişlerdi bu yüzden Kabartaylarda köle sınıfı hemen hemen toplumun 
yarısını oluşturuyordu. Keza, 1807–1808 yılları arasında Batı Kafkasya 
bölgesinde bulunan J. Klaproth, Abzeh, Şapsığ gibi Çerkes kabilelerinde 
gerek kölecilik gerekse kendilerine her sığınanı kabul etmeleri gibi 
sebeplerle gerçek Çerkes nüfusunun oldukça azaldığını belirtir. 
 

Pşılt tabir edilen köle sınıfı, daha ziyade toprağa bağlı köylü olarak 
tarif edilebilir. Soyluların topraklarında çalışıyor efendilerinin soyadını 
kullanıyorlardı. Bunun yanında çalıştıkları toprağın gelirini de 
efendileriyle paylaşıyorlardı. Toprakla birlikte el değiştiren pşıtllar 
çalışarak servet sahibi olabiliyorlar ve bu sayede özgürlüklerini satın 
alabiliyorlardı. Bu durumda, pşıtl ile özgür köylü fekollar arasında bir 
statüleri oluyordu. 
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Vuneutler ise hiçbir hakkı olmayan ve toplumun en çok ezilen 

sınıfıydı. Savaş esirleri, yüz kızartıcı suçlar işleyenler, konaksız olarak 
Çerkezistan içinde yakalanan bütün yabancılar bu sınıfa dahil edilirdi. En 
ağır işlerde ve tamamen keyfi olarak kullanılan bu sınıf mensupları 
soyluların malı olarak alınıp satılabilirdi, bu durum bunların çocukları ve 
soyları içinde geçerliydi. 
 

Ne zaman ortaya çıktığı tam olarak bilinmeyen bu sınıfsal yapı 
içerisinde kölelerin durumu her zaman için bu ölçüde kötü değildi. Eski 
Çerkes toplumunda soyluların köleler üzerindeki hukuku daha sınırlı idi. 
Fakat zamanla köleler de esirler gibi meta olarak görülüp, alınıp 
satılmaya başlandı. Bunda hiç şüphesiz ülke dışına yapılan köle 
ticaretindeki arz-talep dengesinin etkisi olmuştur. Böylece sosyal sınıflar 
arasında huzursuzlukların artması yanında, soylular arasında, kölecilik ve 
yağmacılıktan geçinen tembel, asalak bir sınıf ortaya çıkmıştı. Fakat soylu 
sınıfların gücü her zaman için köleleri ellerinde tutmaya yetmiyordu 
1792 yılında Şapsığ ve Abzeh bölgesinde çıkan ayaklanma sonucu 
soylular, topraklarından sürülerek genel eşitlik ilan edilmiştir. Fakat 
kovulan soylular komşu kabile Bjeduğ ve Ruslardan aldıkları yardımla 
tekrar eski konumlarını elde etmişlerdir. 
 

Kabartay bölgesinde ise 1767, 1769 yıllarında soylulara karşı 
bütün sınıflar ayaklanmış fakat güçlü Kabartay feodal beyleri karşısında 
yenilmişlerdir. 1810’da ise yine soyluların baskısından şikâyet eden 
Kabartay köylüleri Rusya’ya sığınmak istemişler fakat Rus makamları 
bunu kabul etmemiştir. 
 

1830’da Rusya’ya karşı savaşlarda ünlenmiş olan Bjeduğ Prensi 
Pşıkhuy, ayaklanan ve halk tarafından da desteklenen köle ayaklanmasını 
Abzehlerin yardımıyla bastırabilmiştir. 
 

1846’da Hatukoy (hatko) ve Şapsığ fekolleri isyan ederek, 
soylulara ait elli bin köleye el koydular. 1856’daki Bjeduğ köylülerin 
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ayaklanmasını, soylular, ancak Rus yardımıyla bastırılabilmişti. 1864’de 
ise feodal sisteme son vermeye çalışan Ruslara karşı ayaklanan Kabartay 
soyluları Pşılt zave (köle savaşını) kaybettiler. 
 

Bu ayaklanmalarda dikkat çeken nokta Çerkes feodal beylerinin 
çıkarlarını korumak için zaman zaman Ruslardan yardım istemekte bir 
mahzur görmemeleridir. Çünkü bu tarihlerde Ruslarla bir savaş hali vardı. 
Ruslar ise bu ayaklanmaları nüfuzlarını yaymak için birer fırsat olarak 
görüyorlardı. Ayrıca komşu kabilelerin soylu sınıflarının birbirlerine 
desteği, feodal yapının devamı için tüm soyluların ortak hareket ettiğini 
gösterir. 
 

Tüm bu ayaklanmalara ve soyluların sürekli güç kaybetmesine 
rağmen Kafkasya’dan göç eden Çerkeslerin Osmanlı topraklarında 
1867’de 150.000 köleye sahip oldukları tahmin edilmektedir. Sayı kesin 
olmamakla birlikte soyluların, sınıfsal yapının devamı için gösterdikleri 
direnci yansıtması bakımından önemlidir. 
 

Kafkasya, Ruslar tarafından tamamen işgal edikten sonra, sınıfsal 
yapıyı kaldırmaya kararlı olan hükümete karşı Kabartaylar, 1866’da köle 
azat etme işinin kendi adetlerine göre yapılmasını istediler. Rus Çarı’nın 
bu isteği kabul etmesi üzerine azat bedelleri belirlenmiş ve kölelik 
Kabartay’da ve diğer bölgelerde kaldırılmıştır. Sınıfsal sistemlerini 
Osmanlı Devletine taşıyan Çerkeslerin ise bundan kurtulmak için yaklaşık 
50 yıl daha beklemeleri gerekecekti.103 
 
KÖLE VE CARİYELİKLE İLGİLİ BELGELERİN ANALİZİ 
 

Köle ve cariyelik hakkında verilen genel bilgilerden sonra 
inceleyeceğimiz hususlar arşiv belgelerine yansıyan konulardır. Belgelere 
yansıyan öyle hususlar vardır ki insanı şaşkınlığa düşürmektedir. Bu 
kapsamdaki belgeleri tek tek inceledikten ve yorumladıktan sonra sonuç 
                                                           
103 Tez, Tolga Akay, Kafkasya’dan Uzunyayla Havalisine Göçler ve İskân, 2009 
Kayseri 
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kısmında hepsini birlikte yeniden yorumlayacağız. Başlangıçta şunu 
belirtmek gerekir ki ana konumuz Çerkes göçü olduğundan belgelerimiz 
de çoğunlukla bununla bağlantılıdır.  

 
23 Aralık 1813 tarihli ilk belgemiz Sultan II.Mahmud (28 Temmuz 

1808-1 Temmuz 1839) dönemine aittir. Belge bir hatt-ı hümayundur. Bu 
nedenle Ahmet Cevdet Paşa’nın tarih tanımı içinde bir olumsuzluk 
olarak belirttiği gibi fazlasıyla ağır ve ağdalı kelimeler bulunmaktadır. Bu 
belki de günümüz itibarıyla bu kelimeleri kullanmaktan uzaklaştığımız 
için olsa gerek bazılarını çevirmekte bile zorlandığımı itiraf etmeliyim. 
Buna karşın yazının ana fikrine ilişkin anlaşılmayacak bir durum 
bulunmamaktadır. Diğer kısımları ise elkab diyebileceğimiz övgü ve 
edebi ifadelerdir.  

 
Kendisinin fakir, dünyaya rağbet etmeyen işini Allah’a bırakmış, 

tevekkül halinde, doğru sözlü, doğru yoldan ayrılmadığını belirten bir 
derviş olduğunu belirten bir şahıs padişaha 12-13 yaşlarında bir cariye 
hediye etmiştir. Gerekçesinde de dünya malı olarak başka bir şeyesahip 
olamasam da bu hediyeyi vermekten kendimi alıkoyamadım 
demektedir. Hediye ettiği cariyenin özelliklerini belirtirken de öteden 
beri köle olan bir ailenin çocuğu olduğundan köleliği benimsemiş 
olduğundan terbiyeli ve hediye edilmeye layık bulduğunu beyan 
etmiştir. 

 
Belgenin üst bölümünde bulunan padişahın cevabı ise çok 

ilginçtir. Gönderilen cariyeden memnun kaldığını kendisine özel 
hazinesinden gizlice 30.000 kuruş gönderceğini ifade etmiştir.    

 
Her şeyden önce kölelik ve cariyeliğin ne boyutlarda olduğunu 

gösteren ender belgelerden bir tanesisir. İslamiyet köleliği kabul etmiş 
olsa da tedrici olarak kaldırılması yönünde teşvik etmiştir. Buradaki 
amacı toplumun sosyal yapısını bozmadan bu olguyu ortadan 
kaldırmaya çalışmaktır. 
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Ancak belgede gördüğümüz gibi dervişi de padişahı da bu işi tam 
olarak İslamın öngördüğü şekilde uygulamamıştır. Silsile olarak köle 
olmak insanların kaderi olarak görülmüş hatta bu bir terbiye vesilesi 
sayılmıştır. Güçlü olan zengin olan efendi, köle ve cariye sahibi olacak. 
Fakir ve miskin olanlar alınıp satılacak horlanacak. Bunun zulüm 
olduğunu izah etmeye gerek yoktur.104 

 
İleride inceleyeceğimiz 1860 tarihli bir belgede bir cariyenin 

6.000 ile 8.000 kuruş arasında satıldığı belirtilmektedir. Burada ise çok 
daha önce padişahın bir cariyeye 30.000 kuruş ödediğini anlamaktayız. 
Bu sistemin yaşaması için verilen bir destektir. Onun içindir ki 1910’da 
bu işlerin önü zor alınabilmiştir.   

 
Anadolu’ya yoğun Çerkes göçlerinin yaşandığı 1859’dan 

öncesine 4 Kasım 1849’daki belgede Çerkes beylerinin ve Çerkes cariye 
satışının varlığından bahsedilmektedir. 
 

Çerkes beylerinden Çoraçoroğlu Yakup Ağa isimli bir zat sahip 
olduğu bir Çerkes cariyeyi Madaoğlu Yakup Ağa’ya satmıştır. Ancak 
Çerkes cariyeyi satın alan Madaoğlu Yakup Ağa cariyeyi kıymetsiz ve  
değersiz bularak geri iade etmiştir. Malı satan Çoraçoroğlu yakup Ağa 
Trabzon’da olduğundan onun İstanbul’a getirtilerek parayı iade etmesi 
için yargılanması talep edilmiştir.  
 

Burada ilginç ve üzücü olan cariye satışının varlığı ve ben bunu 
beğenmedim diyerek bir süre sonra geri iade edilmesidir. İnsani 
duyguların falan kalmadığı zenginlere yönelik kast sisteminin 
oluşturulduğu bir durum söz konusudur.  
 

Diğer taraftan Anadolu’ya asıl Çerkes göçünün 1859 sonrasında 
olduğu bilinse de bunun öncesinde de muhtelif yerlerde yerleştirilmiş 
Çerkeslerin olduğu anlaşılmaktadır.105 
                                                           
104 EK-85 
105 EK-86 
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Bu kez 1856’da 20 yaşında Mikail isimli bir Ermeni çocuğunun 
Çerkes köle denilerek İshak isimli Amasya’da yerleşmiş bir Çerkes 
tarafından kullanıldığı belirtilmektedir. Sonrasında durumdan haberdar 
olan bir Ermeni murahhasa tarafından çocuk Çerkes ishak’dan satın 
alınmıştır. Ancak murahhasa durumu yetkililere bildirerek haksız yere 
özgür bir insanın esaret altına alındığını ve satıldığını ifade ederek 
İshak’a ödenen paranın kendisinden geri alınmasını talep etmiştir.106    

 
Çerkeslerdeki kölelik unsuruyla ilgili incelenen belgeler de 

göstermektedir ki insanlar kendi menfaatleri için çok acımasız 
olabilmekte ve başka insanları köleleştirerek onun üzerinde güç 
oluşturabilmektedir. Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın yazısı olan ve EK-
8’e gördüğümüz bir belgede Çerkeslerdeki bu uygulamayla ilgili olarak 
“ekserleri evladlarını satmak ve birbirlerini çalub satmak ile ülfet 
(alışkanlık) etmiş” bulunmaktadır denilmekteydi. 
 

1 Şubat 1860 tarihinde de Sivas’a yerleştirilmiş olan Çerkes 
reisleri sahip oldukları ve hizmetlerinde bulundurdukları cariyelerinin 
cocuklarını satmak istemişler ve bu bizim öteden beri yaptığımız bir 
uygulamadır diyerek açıklama getirmişlerdir. Yani şunu demektedirler 
biz eskiden beri cariyelerimizin cocuklarını da satıyoruz, hicret ederek 
geldiğimiz ve vatan tuttuğumuz burada da bu uygulamayı devam 
ettirmek istiyoruz. 
 

Ancak Sivas valisi buna izin vermeyince durum Muhacirin 
Komisyonu Başkanlığına sorularak görüş istenilmiştir. Bu demektir ki 
birileri valinin kararından memnun olmamış ve muhacirin 
komisyonundan farklı bir görüş çıkabileceğini umut etmiştir.107 

 
29 Nisan 1860 ‘daki hikâye Ankara’da devam ediyor ama 

başladığı yer Ankara değil. Öncelikle belirtmek gerekir ki belge tarihi 
itibarıyla asıl Kafkas göçlerinin yaşandığı 1859’den önceye ait. Hikâyenin 
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başladığı yer de Çerkezistan. Orada Hatukoy kabilesinden ve ulemâdan 
Hüseyin Efendinin cariyesi yine kendi kabilesinden Bağarsok isimli birisi 
tarafından zorla elinden alınmış.  
 

Gel zaman git zaman her ikisi de Kafkasya’dan Anadolu’ya göç 
etmişler. Hüseyin Efendi Bağarsok’un izini Ankara’da bulmuş olacak ki 
şikâyette bulunmuş şer’-i şerif ve meclis marifetiyle yüzyüze-karşılıklı 
olarak huzurda muhakeme talep etmiş ve cariyesini geri almak istemiş.  

 
Burada dikkat çeken husus ise bu cariyelik ve kölelik 

uygulamasının insanın kalbini sızlatmasıdır. Bu husus özellikle Çerkezler 
arasında çok büyük bir sorun olmuş, küçük yaşta kızların satıldığı 
görülmüştür.  

 
Diğer bir husus ise Hüseyin Efendinin orada güç yetiremediği 

Bağarsok’a Osmanlı şer’i yasalarını arkasına alarak dava açabilmiş ve 
adalete güvenmiş olmasıdır. Zaten Hüseyin Efendinin dilekçesine 
istinaden Ankara mutasarrıflığına yazılan yazıda bakın durumu 
inceleyin, yargılamayı yapın ve ortaya çıkacak hale göre cariyeyi 
Bağarsok’tan alarak Hüseyin Efendiye teslim edin denilmektedir.108    
 

Osmanlı bu durumun önününe geçebilmek için çok çaba 
göstermiş, cariye ve köle satışına önce kısıtlamalar getirmiş, uzun 
vadede tamamen ortadan kaldırabilmek için de özgürlüğünü kazanmak 
isteyenlere her türlü kolaylığı sağlamıştır. Bunun için bedel-i mükâtebe 
denilen sisteme işlerlik kazandırmış ve teşvik etmiştir.     

 
Mükâtebe: Köle ve cariye ile efendisi arasında yapılan bir akid 

olup, bu akidde köle veya cariye, belli bir bedel ödediği taktirde 
efendisinden, kendisine hürriyetini vermesini ister veya aynı teklifi 
efendisi ona yapar. Üzerinde anlaşmaya varılan bu bedel hazır ise köle 
bu bedeli hemen ödemek veya efendisinin kendisine tanıdığı bir süre 
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içinde temin ettikten sonra ödemek şartıyla hürriyetine kavuşur.109 Bu 
husus Nûr Suresi 24/33’de buyurulmaktadır.  

 
1860 yılı cariye alım satımının en hararetli olduğu yıllar. Bu 

dönemde 12 Mayıs 1860 Hopalı Molla Süleymanoğlu Trabzon’lu Hacı 
Ömer’e bir cariye satmış. Ancak cariye konusunda Der-saadet’de bir 
tartışmalı durum ortaca çıkınca cariyeyi geriye vermiş. Geri verirken de 
Hopalı Molla Süleymanoğlu’nun Der-saadet’de bulunan bir yakını olan 
Ahmed Ağa’nın karşılık olarak bir sened vermesi gerekiyormuş, fakat 
Ahmed Ağa senedi vermeden cariyeyi de alıp Trabzon’a kaçmış. 

 
Hacı Ömer’de dilekçe vererek Trabzon’da bulunan Molla 

Süleymanoğlu ile Ahmed Ağa’nın yakalanarak parasının geriye 
alınmasını talep etmiş.110 

 
Bu olayda dikkat çeken birkaç husus bulunmaktadır. Bunların en 

öenmlisi dilekçede bir re’s yani bir baş beyaz cariye ifadesinin kullanılmış 
olmasıdır. Re’s ifadesinin birden çok sözlük anlamı bulunmaktadır. Baş, 
kafa, tepe, uç, başlangıç, reis gibi. Ancak belgelerde daha önce ağırlıklı 
olarak bir hayvandan bahsedilirken kullanılan “beş re’s” gibi bir ifadenin 
insan tarif ederken kullanılmış olması dikkat çekicidir.  
 

Diğer taraftan memleketin her noktasında cariye ve köle alım 
satımının yapıldığı durumu iyi olanların bunu istenildiği gibi paraya 
çevrilebilen bir yatım aracı gibi gördükleri, diğer taraftan nikâh 
gerektirmeden cariye ile birlikte olunabildiği için alındığı bir durum 
ortaya çıkmaktadır.  

 
Bazı yerlerde sırf cariye ve köle alabilmek için etrafa saldırıp, 

öldürebildiğini öldürüp, geri kalanını da zorla ele geçirerek köle ve cariye 
olarak satıldığı pek çok tarihi olay kaynaklarda hikâye edilmektedir. Bu 
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durumun varlığı tarih boyunca pek çok suistimalin de yaşanmasına 
neden olumuştur. 

 
Belgemizde anlatılan ve Hopa’lı tarafından satıldığı belirtilen 

cariyenin Hopa’nın Kafkasya’ya yakın olması nedeniyle Çerkes olması 
ihtimalini akla getirmektedir. 
 

1861’de kendisi de muhacir olan Mehmet Bey vefat edince 
geriye 17 köle ve cariyesi kalmış ve 17 cariyenin satılması söz konusu 
olmuştur.  

 
Belgeye göre Mehmet Bey’in varisleri söz konusu cariyelerin 

satışını talep etmişlerdir. Burada kullanılan iddia olunmakta sözü bahse 
konu hususun dava konusu olduğuna işaret etmektedir. Bu nedenle 
mesele hakkında nasıl hareket olunacağı ne yapılacağı hususunda 
muhacirin komisyonundan görüş sorulmuştur.111  
 
 Anlaşılacağı üzere köle ve cariyeler bir mal gibi alınıp satılmasının 
yanında efendileri öldüğünde onlara ait olan tasarruf hakkı da 
efendilerinin varislerine geçmektedir.  
 

Yine 1861’de Mesudiye kazasından bazıları Halep eyaletine 
cariye satmaya gitmiştir. Bunun öncesinde Kilis kazasında yerleştirilmiş 
muhacirlerden birinin 6-7 yaşında bir kız cocuğunu cariye diye satmış 
olması üzüntü vericidir. Ancak satılan çocuğun kardeşleri duruma itiraz 
ederek kardeşlerini geri istemişlerdir. 
 

Sivas’tan Halep’e gittiği belirtilen ve yanında 7-8 cariye bulunan 
şahısların da muhacir olduğunun belirtilmesi dikkat çekicidir. Üstelik 
bunların elindeki cariye satabilir yolundaki izin tezkeresinin Sivas’ın 
Mesudiye kazasından verilmiş olması bahse konu muhacirlerin orayla 
irtibatına işaret etmektedir.     
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Ancak Halep’te yetkililer tarafından söz konusu tezkere yeterli 
bulunmayarak Başbakanlıktan görüş istenilmiştir.112  

 
1861 tarihli bir başka olayda da Yüzbaşı Hasan Ağa’nın aynı ana 

babadan kız kardeşi 8-10 yaşında iken kaybolmuştur. Belgede 
bulunamadığı için kaybolmuştur deniliyor ancak kaçırılmış olma ihtimali 
de bulunmaktadır. Yüzbaşı Hasan Bey senelerce kız kardeşini aramış 
durmuştur. 
 

Öğrendiğine göre kızkardeşi cariye diye satılmış. Biraz onun 
elinde kalmış, biraz bunun elinde, tahminen 25 yaşında iken birdaha 
satılmış. Kürt Beylerinin eline de düşmüş, Erzurum valisine de Suriye 
taraflarına da…  
 

Yüzbaşı dedektif gibi izini sürmüş, nerede satıldı, kim aldı hepsini 
öğrenip kardeşinin peşine düşmüş ise de bulamamış. Yirmi sene kadar 
bu böyle devam etmiş. Cariye diye satılan kişinin kardeşi olduğuna dair 
mahkemeden ilam dahi çıkartmayı başarmış ama bir bir türlü kardeşini 
bulamamış.  

 
En son Erzurum valisi tarafından Bilad-ı Beşare Kaymakamına 

satıldığını öğrenince resmi başvuruda bulunmuştur. Bunun üzerine 
Sayda Mutasarrıfına emirname yazılarak bahse konu hür cariyenin 
hemen geri alınarak bilgi verilmesi buyurulmuştur.113  
 

İnsanlar ne hayat yaşamışlar, bunları düşününce 
mahsunlanmamak elde değil. Belgelerden neticenin ne olduğunu 
anlamak mümkün değilse de artık bu sıkıntının bitmiş olduğunu 
düşünebiliriz.  
 

Küçük kız çocuğu ne derdini anlatabilmiş ne de uğradığı zulme 
karşı durabilmiş. Ordan oraya satılmış bir ömrü tüketmiş neredeyse. Bu 
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süre içinde ne gibi sıkıntılara katlandığını bir Allah bilir bir de kendisi 
herhalde. İlahi adalet tecelli ettiğinde söyleyeceği çok şeyi olsa gerektir. 
 

İsmi bazı yerde Gazali binti Aziz şeklinde bazı yerde Garali olarak 
yazılmıştır. İlk belgedeki yazılışı Gazali binti Aziz’dir.  
 

1862’de Bosna Hersek’te görev yapan Binbaşı İbrahim Bey 
cariyesini azad etmiş eline de mühürlü bir azadname vermiş ve serbest-
hür bırakmış. Ancak namı ile meşhur esirci birisi cariyeyi yakalayarak 
özgürlüğünü kısıtlamış ve etrafa da ben bunu satın aldım benim malım 
demiştir.114  

 
Köleliğin geçerli olduğu bu yıllar gerçekten de başlı başına 

dıramların yaşandığı bir dönem olmuş. Anadolu’da öteden beri köle alım 
satımı ve kölelik varsa da bu özellikle Kafkas göçleri ile bir dönem büyük 
artış göstermiştir. Sonra tedrici olarak yavaşlamıştır. 1847’de şimdi Fatih 
İtfaiyesinin altında bulunan ve Avrat Pazarı olarak bilinen köle pazarı 
kapatılarak ilk adım atılmış, 1857’de ise köle ticareti yasaklanmıştır. 
Ancak 1859’dan sonraki Kafkas göçlerinden sonra köle satışı bir süre 
daha devam etmiştir. Bunun en büyük etkeni Kafkasya’dan gelenlerin 
getirdikleri köle ve cariyeleri satmak istemeleridir.  

 
Ancak 1789 Fransız İhtilalinden sonra köle ticaretinin Avrupa’da 

da yasaklanmaya başlanmasıyla Osmanlı da 1890 yılında zenci esirlerin 
ticaretini yasaklayan Brüksel anlaşmasını imzaladı. Köleliğin sona ermesi 
ise, Sultan II. Abdülhamid’in daha önce askıya aldığı Anayasayı 24 
Temmuz 1908’de yürürlüğe koyarak II. Meşrutiyet’i ilan etmesinden 
sonraki süreçte beyaz köle ticaretinin yasaklanması ile son bulmuştur.      
 

Bu kez karşılaştığımız belge aslında köle ve cariye satışının 
Anadolu’da neden bu kadar uzun sürdüğünü göstermektedir. 1862 
tarihli olan ve Çerkes göçlerinin yoğun olarak yaşandığı döneme denk 
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gelen belgede Çerkes muhacirlerinin gelirken yanlarında köle ve 
cariyelerini de getirerek bunları sattığından bahsedilmektedir. 

 
Çerkeslerin bu alışkanlıklarından bahsederken kölelerinin 

çocuklarını dahi sattıkları gibi bazen kendi akraba ve çocuklarını da 
sattıkları belirtilmektedir. Bu durum şikâyet konusu da olduğundan 
şeriat mahkemelerinde dava konusu olmuştur. Belgede yapılan 
açıklamada  Afrika’dan getirilen kölelerin de satışının yasaklandığı 
belirtilerek Çerkeslerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği 
ifade olunmaktadır. Bununla birlikte en azından bir süre için 25-30 
yaşından büyüklerin satışı tamamen yasaklanırken istisna olarak yeni 
gelen toplumun geldikleri Anadolu’da uygulanan kurallara alışmaları 
için bir esneklik bırakıldığı anlaşılmaktadır.115 

 
Öte yandan İslamiyet’in ilk yıllarında da olan kölelik 

mevhumunun bitmesi için kölelerin azad edilmesi teşvik edilmiş ve 
büyük sevap va’d edilmiştir. Ancak Çerkeslerin Anadolu’ya göçünden 
evvel İslamiyet’le tam anlamıyla hemhal olmadıklarından olsa gerek bu 
davranış biçimi onlar için o tarihlerde yadırganacak bir durum olarak 
algılanmamaktadır. 
 

1820’ler Trabzon Valisi olan Çeçenzade Hacı Hasan Paşa’nın 
hatıra ve çalışmalarından bildiğimiz üzere anılan tarihlerde Çerakise 
kabilelerinin İslamiyet’e kazandırılması için büyük çaba ve gayretleri 
olmuştur. 

 
Sonuç olarak tüm bunlara rağmen köle ve cariye satışının Çerkes 

kabileleri arasında bir süre daha devam etmiştir. Tabi süreç içinde ne 
acılar yaşandığı ortadadır. 
 

1862’de Muş valiliğinin yazdığı yazıda Çerkes muhacirler sahip 
oldukları köle ve cariyelerini satmak istedikleri ancak kendilerine cariye 
ve köle satışı yapılmasının yasak olduğu söylenmiştir. 
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Bununla birlikte 25-30 yaşına kadar olan köle ve cariyelerin 
satışına engel olunmaması yönünde fermannâme olduğundan bahisle 
Muş valisi tarafından Sadaret’e yani Başbakanlığa yazılan yazıda gerekli 
yerlere bu konuda açık, anlaşılır ve sağlam bir yazının yazılması talep 
edilmiştir. Bundan da bu konuda bir tereddüt yaşandığı 
anlaşılmaktadır.116   

 
Belgede dikkat çeken bir diğer husus ise yazının çıkış mahrecinin 

Muş valiliği olmasıdır. Muş’a Çeçen muhacirlerin yerleştirildiğini daha 
önce görmüştük. Burada Çerkes muhacirlerin de varlığından söz 
edilmektedir. 
 

22 Ekim 1868 tarihli belgeden anlaşıldığına göre Çerkes 
Beylerinden Mustafa Bey başka bir yerde bulunmakta iken sahibi olduğu 
15 köle ve cariyesi onun malını da çalarak Varna’ya kaçmışlardır. 
Mustafa Bey de bunu haber alınca müracaat ederek köle ve cariyelerinin 
yakalanarak kendisine teslimini talep etmiştir.117 

 
Tabi onun iddiası bu şekilde. İşin aslının ne olduğu belli değil. 

Köle olan birilerinin yanlarındaki mallarla kaçması kolay iş değil. Neden 
kaçtıkları da ayrı bir mevzudur.  
 

Ahmet Cevdet Paşa’nın sözünü tekrar hatırlayacak olursak: 
İslamı kurallara göre köle “almak” köleye köle “olmak”tır. Zira İslama 
göre köleye yediğinden yedirecek, giydiğinden giydireceksin hükmü 
vardır. Bunu yapamayacaksan kul hakkına gireceksin demektir. Bu 
nedenle de İslamiyet’te köle azad etmek teşvik edilerek zamanla bu 
uygulamanın ortadan kalkması sağlanmıştır. 

 
1871’de çok eskiden değil şunun şurasında 150 seneye yakın bir 

zaman önce dünyada olduğu gibi Osmanlıda da kölelik ve cariyelik 
hüküm sürmekteymiş. Bu süreçte öyle canlar yanmış, öyle acılar 
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çekilmiş ki, geçmişe doğru bakınca insan anlamakta zorluk çekiyor, insan 
insanın nasıl kölesi olur, alınıp satılır diye… Gerçi günümüzde farklı 
anlamda sistemsel olarak köleliğin izleri devam ediyor olsa da bu farklı 
bir konudur. 

 

 
 

İncelediğimiz 27 Kasım 1871 tarihli belgede bir yakarış bir dram 
büyük bir haksızlık anlatılmaktadır.  Zeynep isimli bayan verdiği dilekçe 
ile annesi Fatma’nın Konya’da Hacı Dede isimli birisine satıldığını, Hacı 
Dede’nin annesini odalığı (cariyesi) yaptığını belirtmiş. Esas üzücü olan 
kısım ise bundan sonraki gelişmelerdir. Hacı Baba ölünce anne ayrı baba 
bir kız kardeşi, kendisi daha dokuz yaşında iken bunlar cariye diyerek 
gizlice satmış. Alan da başkasına satmış. 
 

Neticede Zeynep annesi ile birlikte dilekçe vererek ben Hacı 
Dede’nin öz kızıyım cariye değil, hürüm demiş. Demiş ama bunu şer’an 
isbat etmesi de gerekmiş. Bunun için de yaşadığı mahallede şahitler 
bulması gerektiğinden Konya valisine bu konuda yazı yazılmasını, ayrıca 
şer’-i mahkemede ve meclis huzurunda yargılama istemiş, ki hür 
olduğunu isbat etsin ve hür olduğuna dair berat alabilsin.118 
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Şimdi tekrar başa dönecek olursak öz kardeşi tarafından satılan 
bir kız. Bu nasıl bir vicdan anlayışıdır. Diğer taraftan kendisine kardeş 
doğurmuş analığını satan bir üvey evlad.  
 

Oysa İslami hükme göre cariye coçuk doğurunca Ümmül Veled 
yani çoçuğun annesi sayıldığından cariyeden doğan çocuk hür kabul 
edilir ve efendisinin ölümünden sonra da anne de cocuk da mirasçılarına 
geçmeyip hürriyetlerine kavuşmaktadırlar. Çocuk olmasa idi cariyenin 
hükmü başka idi ve mirasçılara intikal etmekteydi.  

 
Bu cariyelik ve kölelik uygulamasındaki dramlar başlı başına bir 

kitap olacak seviyededir. İncelediğimiz 3-5 belgede gördüğümüz 
çarpıklıklar buna işaret etmektedir.   
 

1872 tarihli belgede de Müslüman bir cariyenin Hıristiyan’a 
satıldığı iddiası söz konusudur. Aslında belgeden yazının evveliyatının 
olduğu anlaşılmaktadır. Ancak dosyasında tek belge olduğundan buna 
göre yorum yapmak durumundayız. Belgede Numan Bey ile Zekiye 
Hanım’ın isimleri geçmektedir.  

 
Burada ortaya çıkan diğer durum da iki cariyeden bahsediliyor 

olmasıdır. Zira problem konusu olan cariyeden bahsedildiğine göre, 
problem konusu olmayan diğer bir cariyenin de varlığı anlaşılmaktadır. 
Ve bu cariyelerden birinin Hıristiyan birisine satılmış olması söz 
konusudur.  

 
Bu nedenle adı geçenlerin tarafsız olarak sorgulanmaları eğer 

sorgulama sonunda böyle bir durumun gerçekleşmiş olduğunun 
anlaşılması durumunda bu satışı yapanın cezalandırılması 
istenilmektedir.119 
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Burada ortaya çıkan şudur ki cariye-köle satışı serbesttir ama 
Müslüman bir cariyenin Hıristiyan birisine satılması yasaktır. Bu yasağa 
uymayan esir satıcısı cezalandırılıcaktır.  
 

1888’de Bayburt eski mutasarrıfı Mehmed Ali Paşa Şiran Kazası 
Çekeslerinden kendisine bir cariye satın almıştı. Ancak, devletin bu 
durumu hoş karşılamadığını bilen Paşa cariyeyi iade etmek istemiştir. Bu 
husus şikâyet konusu olunca da meseleyi tahkik etmek üzere Dördüncü 
Ordu-yı Hümayun müfettişi Nusret Paşa görevlendirilmiştir. 
 

Burada Mehmet Ali Paşa kaynaklı sorun tam boyutlarıyla 
yansıtılmamıştır. Bu da belge incelenmeksizin konu özetine göre 
yorumlandığı izlenimi vermektedir. İkinci belgemizde görüleceği gibi 
Mehmet Ali Paşa, Bayburt Mutasarrıfı iken Şiran’da yerleştirilmiş Çerkes 
muhacirlerden bir cariye satın almış ve bu cariye ile karı koca hayatı 
yaşadıktan sonra aklı başına gelmiş ve Osmanlının cariye alım satımını 
yasakladığını hatırlamıştır. Bunun üzerine cariyeyi geri vererek daha 
önce ödediği parayı geri almak istemiştir. 
 

Şikâyet konusu mesele Der-saadet’e intikal edince 
görevlendirilerek Dördüncü Ordu’yu Hümayun Müfettişi Nusret 
Paşa’nın hazırladığı  raporda rivayetlerin doğru olduğunun anlaşılması 
üzerine Mehmet Ali Paşa Mazgirt’e tayin edilmiştir. Ayrıca cariyeyi aldığı 
paradan mütebaki kalan kısmını da ödemesi ve cariye ile 
nikâhlanmasına karar verilmiştir.120 
 

Aslen Selanikli olup, Der-saadet’de yani İstanbul’da ikâmet eden 
İskender Paşa’nın Selanikte bulunan Çerkes cariyelerinden önce 
Gülzemin isimli Çerkes cariye daha sonra bir diğeri kaçarak yetkililere 
sığınmışlar ve esaret altında tutuldukları belirterek kendilerine ıtk-nâme 
(hür olduklarına dair belge) verilmesini istemişlerdir.  
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Selanik valiliği bu durumda ne yapılacağını bilemediğinden 
1891’de dönemin Başbakanlığından görüş istemiştir.121 
 

Olayların seyri cariye satışının ve bulundurulmasının 
yasaklandığı ve bunu duyan esaret altındaki cariyelerin de kaçarak 
yetkililere sığındığı izlenimi vermektedir.  
 

Osmanlı’da Çerkes cariyesi olayı gerçekten facia boyutunda 
olaylara sahne olmuş ve hepsi birbirinden dramatik hikâyeler barındırır 
vaziyet almıştır. 1895 tarihli belgeler bu kadarı da olmaz dedirtmektedir.  
 

1895’li yıllar memleketteki adaletin iyice şirazeden çıktığı bir 
dönem olmuş. Karahisar-i Şarki örneğinde olduğu gibi bir yandan 
faizcilik almış yürümüş kendi adaletini kendisi tesis eden vurguncular 
türeyerek köylüyü borç batağına sokmuş ve elinde neyi var neyi yoksa 
almış bu yetmiyor gibi Padişahın yolladığı müfettişlere diklenmişler, 
onlar gittikten sonra da yine bildiklerini okumuşlardır.122  

 
Belediye başkanı ve meclis üyelerinin yaptıkları yolsuzluklar ve 

gayr-i ahlaki tutumlar müfettiş raporlarına yansımış, bir şey yapılmamış, 
yapılamamıştır. Öte yandan Ermeni olaylarının da en fazla kızıştığı yıl 
yine 1895 yılıdır.   

 
Belgemizde bahsedilen olaylar ise yok artık dedirtecek 

cinstendir. Kendisinin Giresun’lu olduğu belirtilen Emine isimli bir kadın 
birkaç arkadaşıyla birlikte Üsküdar’da bulunan mühacir aceze evlerine 
(yoksul evlerine) dadanmışlar ve burada bulunan Çerkez kızlarını türlü 
hile ve desiselere kandırarak Çerkes cariyesi diye satmışlardır.  
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Bu durum her nasılsa duyulunca İstanbul Polisi tarafından durum 
raporla saraya bildirilmiş ve Padişahın kararıyla bu kadınlar 
Trablusgarb’a sürülmüşlerdir.123  
 

İnsanların geleceğini karartan bu kadar vahim bir adaletsizliğin 
cezası gerçekten bu mu olmalıydı diye düşünüyor insan. Ancak işin 
vahim olan diğer tarafı bu işlerin elebaşısı olan Giresun’lu Emine’nin 
kızının Trablusgarb’da görevli bir askeri baytar-tabib olmasıdır. Yine 
belgelerde belirtildiğine göre Giresun’lu Emine’nin  kızı da işin içindedir 
ve suç ortaklarıdır.  

 
Söz konusu Giresun’lu Emine’nin kızının eşi Baytar Halil Bey 

hastalanınca hava değişimi için kendisinin Sakız adasına gitmesi için izin 
verilir. Fakat onun sürgüne gönderilmiş, Giresun’lu Emine’nin kızı ile evli 
olduğu anlaşılınca karısının onunla gitmesine izin verilmez. Baytar Balil 
Bey izin süresi içinde iyileşemeyip de başka yere tayini çıkması gündeme 
gelince tekrar karısına izin verilmesini istemiş aksi taktirde kendisiyle 
tamamen ilişkisinin kesileceğini belirterek biraz da duygusal bir tehdidle 
kendisiyle ilgilenemeyeceği için benim vebalim ortadan kalkar diye 
dilekçesinde belirtmiştir.124 

 
Giresun’lu Emine’nin kızının Trablusgarb’de görevli bir subayla 

evli olması ve onların da Trablusgarb’a sürülmüş olmaları sanki daha 
büyük bir organizasyon olduğu izlenimi verdiğinden acaba Baytar Halil 
Bey’in de bu işle bir ilgisi olabilir mi şüphesinin doğmasına neden 
olmuştur. 

 
Der-saadet’de bulunan muhacir kızlarını cariye diye sattıkları 

anlaşılan 5 kadın ceza olarak Trablusgarp’a sürülmüştü. Daha sonra bu 
kadınlardan Sıdıka isminde olanı Trablusgarp vilayetine dilekçe vererek 
aslında kendisinin bu işin içinde olmadığını iddia etmiştir. 
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Bunun üzerine dilekçesinin gereği yani tahkikat yapılmak üzere 
Zabtiye Nezaret-i Celilesine gönderilmiştir. 
 

Belgede belirtilen beş kadının sürülmesi olayı bu konuda yapılan 
haksızlığa ve sahtekârlığa hiç müsamaha gösterilmediğini 
göstermektedir. Aslında yaptıklarına karşılık verilen ceza yine de karşılığı 
değildir. Neticede onlar birilerinin özgürlüğünü kısıtlamış hür insanları 
köle diye satmışlardır.125      
 

Bu kez 1902’de kendisini Paçlan kabilesinin reisi olarak tanıtan 
Mustafa isimli kişi Bağdad’dan kalkmış Der-saadet’e (İstanbul’a) gelmiş 
ve orada Mısırlı Şeyh İbrahim’den Çerkes bir cariye satın almış. Ancak 
geri dönüşünde Musul’da cariyesi vali tarafından elinden alınmış.  

 
Olay tarih olarak cariye satışının yasaklanmış olduğu bir zamana 

denk gelmiş olsa da henüz olayların tam olarak önünün alınamadığı 
anlaşılmaktadır.  
 

Bunun için olsa gerek Musul valisi cariye götürüldüğünü haber 
alarak cariyeye el koymuş olmalıdır. Ancak cariyeyi satan alan Paçlan 
kabilesi reisi Mustafa Efendi, mağdur edildim, namusum iki paralık oldu 
diye Adliye Nezaretine yani Adalet Bakanlığı’na dilekçe vererek valiyi 
şikâyet etmiş ve cariyenin iadesi için yardım talep etmiştir.126 
 

Bu arada Mısırlı şeyhin de İstanbul’da yaşadığını ve onun da kural 
kanun tanımadan cariye satışıyla ilgilendiğini öğrenmiş oluyoruz.  
 

İncelediğimiz 1909 tarihli belgenin Osmanlı Arşivinde hazırlanan 
konu özetinde Canik Sancağı’nın Çarşamba kazası yazılmış ama konunun 
hiç de oralarla ilgili yok. Çerkes beylerinin köle ve cariyeleri satılmakta 
olduğundan şikâyetle itakları (özgürlük belgesi) istid’ası (talebi) 
denilmektedir ki böyle bir durum da yoktur.  
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Sivas vilayetinde bulunan Çerkes Beylerinin bir şikâyeti vardır bu 
da konu özetinde belirtildiği gibi değil aksine köle ve cariyelerin satışının 
yasaklanmış olması nedeniyle yaptıkları itiraz ve öne sürdükleri 
gerekçelerle ilgilidir. 
 

Gerekçelerinin başında Anayasa’da böyle bir yasak olmadığı 
halde köle ve cariyelerimizi satmaktan men’ ediliyoruz diye şikâyet 
bulunmaktadır. Hatta haksızlığı uğradıklarını dile getirmek için öne 
sürdükleri gerekçe çok ilginçtir. Buna göre köle ve cariyeliğin İslami 
kurallara uygun olduğunu belirttikten sonra bunu yasaklamanın Ermeni 
cemiyetlerinin işi olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda Kayseri 
mutasarrıfını da suçlamışlardır.  

 
Verdikleri dilekçenin Sivas valiliği tarafından İçişleri Bakanlığına 

yollanmasıyla dönemin İçişleri Bakanı Talat Paşa’da konuya müdahil 
olarak Başbakanlığı bilgilendirmiştir.127 
 

Neticede Abdülhamid’in II. Meşrutiyeti ilanından ve bilahare 
onun hallinden sonra kurulan hükümet zamanında köle ve cariye satışı 
tamamıyla yasaklanmıştır. Aslında Osmanlı’da köleliğin yasaklanması 
konusunda çabalar var ise de Kafkasya’dan gelen muhacirlerin 
yanlarında getirdikleri köle ve cariyeleri satmaları geçmişten gelen bir 
alışkanlıkları olduğundan bu sürecin uzamasına neden olmuştur.  
 

Bu süreç sonunda da doğal olarak bulundukları yerlerdeki 
kadılara müracaat edenler i’taknâmelerini alarak özgürlüklerine 
kavuşmuştur.  

 
30 Temmuz 1909 tarihli bu belge bu konuyu anlatan çok etkili bir 

belge olma özelliği taşımakta, adeta konuya nokta koymaktadır. Der-
saadet’te görevli memurların bu belgeyi okuduktan sonra etkilenmemiş 
olmaları düşünülemez. 
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1909’da V. Mehmet, Çerkez ve diğer kölelerin de zenciler gibi 
alınıp satılmalarını yasaklayan bir ferman çıkarmıştır. Fermanın 
mazbatasında Dar’ül İslâm’da hürriyetin asıl olduğu ve Osmanlı 
topraklarında köleliğin yasaklandığı, belirtilmektedir. İradede 
Çerkezlerin ticaret konusu olamayacakları, alım–satımlarının zencilerde 
olduğu gibi yasaklandığı hükmü de yer almaktadır. 
 

Aziziye’den yükselen bu feryadın söz konusu fermanın 
yayınlanmasında hiç şüphesiz etkisi olmuştur. Köle ve cariye satışının 
yasaklaması öncesinde onların topluma kazandırılması için ev arazi, 
öküz, tohum ve tarım aletleri dağıtılmıştı. Belgede belirtildiğine göre 
Çerkes Beyleri, köle ve cariyelerin ellerinden bunları da alarak onları 
daha da mağdur etmiştir. Kurtarın artık bizi bu esaretten denilerek 
Meclis-i Mebusan’da bulunan mebuslara yalvararak bir çağrı 
yapılmaktadır ve bu zamanda insan alınıp satılması revamıdır, insan 
onuruna yakışmaktamıdır, denilmektedir.128  

 
13 Eylül 1910 tarihli belgemiz Sivas’da yaşanan bir durumla ilgili 

olarak dönemin Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamaları ihtiva 
etmektedir.  
 

Kölelerden gelen özgürlük talepleri karşısında şer’-i mahkeme 
hakimleri ne yapacakları, nasıl karar verecekleri hususunda çekimser 
kalınca bu durum şikâyet konusu olmuştur.  

 
Bu nedenle Şeyhü’l-İslamlığa yazı yazılmış ve ilgililere gerekli 

uyarıların yapılarak köle ve cariyelerin daha fazla esaret altında 
kalmalarının önüne geçilmesi istenilmiştir.129 
  

İncelediğimiz son belge 23 Aralık 1910 tarihli bir Meclis-i Vükela 
varakasıdır. Osmanlı’da köleliğin geldiği son durumu göstermesi 
açısından da son derece önemli bir belgedir. Diğer önemi de o dönemde 
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Sivas’a bağlı olan Aziziye kasabasında yerleştirilmiş Çerkeslerin 
durumunu ortaya koyması açısından da ayrına çok önemlidir. Aziziye 
kazası daha sonra Pınarbaşı ismini almıştır ve şimdi Kayseri’nin bir 
kazasıdır. 
  

Meclis-i Vükela: Osmanlı Devletinde Sadrazamın 
başkanlığındaki Şeyhülislamla diğer nâzırlardan meydana gelen meclisin 
adı; vekiller meclisi. Bu meclis, devletin iç ve dış siyâsetiyle ilgili mühim 
hususlarda kararlar alırdı. Buna “Meclis-i Has” “Meclis-i Hass-ı Vükelâ” 
da denirdi ki Kabîne, yâni Bakanlar kurulu demektir.130 

 
Toplantı tutanağının özet kısmı Sivas’da ve etrafında hala esareti 

iddia olunan Çerkes köle ve cariyelerin nerelerde bulunub kaç kişiden 
ibaret olduklarının ve kendilerine arazi tahsis ve i’tası ve meskenler 
inşası icab ettiği halde nerelerde iskanları münasib ise tesbiti ve 
yapılacak masrafların miktarının belirlenmesi olarak ifade edilmiştir. 
 

1909’da Kanuni Esasi’de yapılan değişiklikler sonucunda Osmanlı 
Devleti’nde vatandaşların hepsinin ırk ve mezheplerine bakılmaksızın 
şahsî hürriyetlerine sahip ve hukuken eşit oldukları ve Osmanlı 
tâbiyetinde bulunan herkesin Osmanlı vatandaşı kabul edildiği 
görülmektedir. 1909’da V. Mehmet, Çerkez ve diğer kölelerin de 
zenciler gibi alınıp satılmalarını yasaklayan bir ferman çıkarmıştır. 
Fermanın mazbatasında Dar’ül İslâm’da hürriyetin asıl olduğu ve 
Osmanlı topraklarında köleliğin yasaklandığı, belirtilmektedir. İradede 
Çerkezlerin ticaret konusu olamayacakları, alım–satımlarının zencilerde 
olduğu gibi yasaklandığı hükmü de yer almaktadır. 131 

 
Ancak yukarıda dikkat çektiğimiz ifadeden köleliğin 

yasaklanmasına karşı direnç gösterildiği anlaşılmaktadır. Bu durumu 
daha önce incelediğimiz belgelerde de görmüştük. 
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Son belgemizde Aziziye kazasında yaşayan Çerkeslerle ilgili 
verilen bilgiler ise şöyledir:  

 
388 hanede mollaları nezdinde 1407 köle ve cariye mevcuttur. 

Ayrıca Canik Sancağında da 40-50 hanede köle ve cariye olduğu 
belirtilmektedir. Ancak Aziziye için verilen rakamlar çok daha nettir. 
Buna göre Aziziye’de hane başına neredeyde 4 tane köle ve cariye 
düşmektedir ki bu da Aziziye’de yerleşik Çerkesler arasında kanıksanmış 
olan kölelik ve cariyeliğin ne safhada olduğunu göstermektedir.132 

 
İşte zamanın hükümeti köle ve cariyelik müessesesinin kaldırdım 

demekle olmayacağını idrak ettiğinden bunların topluma 
kazandırılabilmesi ve kendi hayatlarını devam ettirebilmesi için her 
birine arazi, ev, öküz, tohumluk, para ne gerekiyorsa verilmesi için 
prensip kararı almıştır. Onların kendi başlarına hayatlarını devam 
ettirebileceği şartların oluşturulmadan bu sürecin birden bire ortadan 
kaldırılması belki de önceden tahmin edilemeyecek başka sorunların 
yaşanmasına neden olabilecekti. 
 
SONUÇ 
 

Bu bölümde incelenen belgelerden de anlaşılacağı gibi bu konu 
pek çok haksız uygulamalara neden olmuştur.  

 
Her ne kadar 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile 

başlayan köleliğin sona erdirilmesi süreci Sultan 
Abdülmecid zamanında  1847’de yayımlanan bir fermanla Osmanlı 
topraklarından kaldırılmış, 1789 Fransız İhtilalinden sonra köle 
ticaretinin Avrupa’da da yasaklanmaya başlanmasıyla Osmanlı da 18 
Kasım 1889 yılında zenci esirlerin ticaretini yasaklayan Brüksel 
anlaşmasını imzalamış ise de bu mesele uygulamada 1910’a kadar 
devam etmiştir. 
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Aslında Anadolu’ya (Trabzon’a) getirilen köle ve esirlerin alım ve 
satımının yasaklanma dair 1865’de yazışmalar da yapılmış ise de ilk anda 
bunun önü alınamayacağından nihayi sonuç alınabilmesi için süreç 
zamana bırakılmıştır.133  

 
1862 yılında yapılan bir yazışma bu konunun daha iyi 

anlaşılmasına yarayacaktır. Bu tarihte Çerkeslerin ihtiyaç sahiplerine 
yardım yapılabilmesi için yapılan çalışmada Çerkes beylerinin çıkardığı 
zorluklarla karşılışılmış. Sahip oldukları köle ve cariyeler hakkında bilgi 
dahi vermekden imtina etmişlerdir.134   

 
1853-1856 Osmanlı-Rus (Kırım) Savaşı sonrasında Anadolu’ya 

çok sayıda Kafkas muhacirleri gelmiş ve o zaman bunlar ilk olarak Der-
saadet’e getirilerek buradan iskân yerlerine gönderilmişlerdi. Osmanlı 
be nevi muhacir sorunuyla karşılaşsa ve onların cocuklarına varana 
kadar ilgilenip yardım etse  de bu denli büyük bir köle ve cariye sorunu 
karşısında şaşkına döndüğü ve meseleyi çözmekte sıkıntı yaşamıştır.135 
 

Neticede Sultan II. Abdülhamid’in daha önce askıya aldığı 
Anayasayı 24 Temmuz 1908’de yürürlüğe koyarak II. Meşrutiyet’i ilan 
etmesinden sonraki süreçte 1910 yılında beyaz köle ticaretinin 
yasaklanması ile köle ve cariyelik resmen son bulmuştur. 

 
 Hiç şüphesiz arşivdeki belgeler okunanlarla sınırlı değildir. 1. ve 
2. bölümde incelenen konularla ilgili yüzlerce belge daha 
bulunmaktadır. Ancak bunların hepsinin okunmasının güçlüğü 
ortadadır. Bu nedenle arşiv kayıtlarında bulunan belgelerin konu 
özetleri taranarak üzerinde çalışılan konuyu en iyi şekilde anlamaya, 
anlatmaya yardımcı olanlar seçilmiştir. 
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 Bir dönem dünyanın en büyük sorunu olan köle ve cariyelik 
meselesinin memleketimizdeki durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır.   

 

 
 

Köle olmayan bir Çerkes kadını 
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EKLER 
 
EK-1 
 

Arşiv Fon Kodu: C.EV,  Dosya No: 128 Gömlek No: 6385 Tarih: 
11 (Ş) Şaban 1211 (9 Şubat 1797), Konusu: Kırk sene kadar Abaza ve 
Çerkes kabileleri arasında dolaşarak bunların yarısı kadarını İslam 
etmiş ve hatta taptıkları ağaçları kestirip yaktırmış olan Rizeli Dersiam 
İbrahim Efendi bu kere memleketine gelerek camisi olmayan sekiz 

köyde yaptırmış olduğu camilerin daimi masraflarına karşılık olmak 
üzere tedarik ettiği üçyüzelli akçanın altmışbeş akçası hazine-mande 
edilip mütebakisinin Trabzon Gümrüğü malından mezkur camilere 
tahsisi. 
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Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veli-nimetim padişahım, 

 

Rizelu Dersiâm İbrahim Efendi dailerinin takdim eylediği arz-ı 

halinde kırk seneye karib teşri-i ilm ile meşgul olub bundan mukaddem 

Abaza ve Çerakise kabailine azimet ve kabail-i mezkûreye telkin-i din-

i Muhammedi ederek kabail-i merkûmenin nısf-ı derece şeref-i İslam ile 

müşerref olarak ol-taraflarda nuraniyyet-i islamiye şayi olmuş idiğü ve 

ıskat-ı sıla-i rahim arzusuyle vatan-ı asliyesi olan Rizeye vürud etmiş olub 

belde-i mezkûre civarında vaki sekiz aded kurada cevami-i şerife 

bulunmadığından Cum’a ve İdeyn ve Selat-i hamse (beş vakit namazı) 

cemaat ile eda olunamadığından  bazı ashab-ı iktidarı tergib 

(şevklendirme) ve teşvik birle zikr olunan sekiz aded kuraya cevami-i 

şerife inşa ve hademesini dahi tertib ettirmiş olub ancak hademe-i 

mezkûrenin cihat-ı muayeneleri olmamak (cihat ve mücadele 

isteklerinin belli olmaması) hasebiyle refte refte (git gide) harabına 

müeddi (sebep) olacağı bâhir (açık) olduğu beyanıyla ocakdan tedarik 

eylediği yevmi üçyüzelli akçenin atmışbeş akçesi sa’yen li’l miri hazine-

mande (hazine tasarrufu) ve küsuru ol-tarafta münasib mukataadan 

(gelirlerden) takdim eylediği defterde muharrer olduğu üzere sekiz aded 

cevami-i şerife hademesine ta’yin ve tahsis birle huddam (vazifeliler) 

defterine kayd ve yerlerine başka başka berevat-ı ali i’tası müsted’a 

olmakdan naşi arz-ı hal ve defter-i mezkûr maruz-ı huzur-ı feyz-i gencur-

ı cihandarileri kılındı. Fi’l-hakika efendi-i muma-ileyh ulema-i amilin 

(isteği olan) ve etkıyadan (takva sahiblerinden) olub din-i mübîn-i 

Ahmediye hidmed idare-i hayriyesiyle otuz iki sene mukaddem kabail-

i mezkûre taraflarına azimet ve Abaza ve Çerkeslere din-i İslâmı telkin 

ve selat ve savme ve kıra’at-ı Kur’an-ı Kerime müdavemete tertib 

(devamlı çalışarak) ederek kat-i vafir Abaza ve Çerkes taifesi şeref-i 

İslamla müşerref olmuş ve tayaif-i merkûmenin perestiş eyledikleri 

(tapındıkları) eşcarı kat’ ve ihrak ettirmiş (ağaçları kestirip yaktırmış) 

ve bunun emsali din-i mübîne hidmet etmiş olub bu sene-i 

mübarekede vatan-ı asliyesi olan Rize’ye gelüb bir kimesneden bir akçe 
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ve bir habbe kabul etmediğinden başka bir ber-vech-i meşrûh bazı 

ashab hayrı teşvik ve ıza birle (nasihatle) kaza-i mezkûrda cami-i şerife 

muhtaç olan kuraya cevami-i şerife bina ve inşa ettirmiş olduğu ve abid 

ve zahih ve dua-guyan devlet-i aliyelerinden idiğü mevsuku’l-kelam 

(sözüne güvenilir) kimesnelerin ihbar ve ifadeleriyle tahkik olunmuş 

(doğrulanmış) olmağla cevami-i şerife-i mezkûre hademesinin cihat-ı 

muayyeneleri olmamak cihetiyle mürur-ı zaman ile harab olacağı zahir 

ve bu husus umur-ı hayriyyeden ve ücûr-ı cezileyi (sevabların çoğalması) 

mûcib mevaddan (icab eden hususlardan) olub bu vechile ta’yin-i vazaif 

olundukda cevami-i mezkûrede eda-yı salât-ı mefrûza (farz kabilinden) 

olunacağına mebni isticlab-ı da’avat-ı hayriyeyi müstevcib idiğü (layık 

olduğu) bedihi ve bâhir (açık, belli) olmağla efendi-i muma-ileyhin 

istid’ası vechile tedarik eylediği üçyüzelli akçenin atmışbeş akçesi 

hazine-mande ve küsur ikiyüzseksenbeş akçesinin Trabzon gümrüğü 

malından almak üzere huddam (hizmetliler) defterine kayd ile defter-i 

mezkûrda muharrer olduğu vechile tedarik cevami-i mezkûreye vazife 

ta’yin ve tahsisine müsaade-i seniyye-i şehriyârileri buyurulur ise emr ü 

ferman şevketlü kerametlü mehabetlü kudretlü veli-nimetim efendim 

padişâhım hazretlerinindir. 
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SAHH 

 

İş bu arz-ı hal ba-takrir rikab-ı hümayuna arz u istizan olundukda 

(soruldukta) takrir mucebince (gereğince) tanzim olunan deyu hatt-ı 

hümâyûn-ı şevket-makrun şeref yafte-i sudur etmekle yedi aded 

cevami-i şerife ve bir aded mekteb hademelerinin iktiza eden 

yevmiyeleriyçün tedarik edecekleri üçyüz elli akçe tamamen hazine-

mande (hazinede kalan) ve takasan ikiyüzseksenbeş akçe ba’dehu ücret 

alınarak Trabzon gümrüğünden olmak üzere hidam (vazifeliler) 

defterine kayd ile tevcih ve başka başka beraatleri i’ta olunmak. 

Buyuruldu. Fi 11 Şaban Sene (1)217 

 

Devletlü, inayetlü, merhametlü efendim hazretleri sağ olsun 

 

Arz-ı hal-i kulları budur ki daileri kırk seneye karib nevş-u ulum 

ve ifade ve istifade ile meşgul olup bir kaç sene mukaddem Der-aliyeden 

(İstanbul’dan) Abaza ve Çerkes kabailine dahi ta’lim-i din-i Ahmedi ve 

telkin-i şer’-i Muhammedi eylemek üzere ol tarafa azimete irade-i 

seniyye tealluk edip bi-meşiyetillahi teâlâ ol tarafa vurudumda dahi 

kabail-i mezkûreyi şeriat-i garra ve tarikat-ı ulya-yı hazret-i seyyidü’s-

sekaleyne tergib ve bunca vakittir me’lûf oldukları ayin-i âtıl ve resm-i 

bâtıllarından terhib ederek hamdullahi teâlâ kabail-i mezkûreden nısf-ı 

derecesi şeref-i İslamı kabul tarika-i enika-i muvahhidine (Allah’ın 

birliğine) duhul ile beynlerinde (aralarında) nuraniyyet-i İslâmiyye şayi 

ve ayin-i aba ve ecdatları zayi olunduğuna mebni daileri fi’l-asıl (aslen) 

Rize kazası mütemekkinlerinden olub ıskat-ı sıla-i rahim eylemek üzere 

kabail-i mezkûreden lede’l-avdet Rize beldesine vürud üzere dahi bir 

müddet meks ve ikamet eylemekde oldukda belde-i mezkûre civarında 

vaki sekiz aded kurada cevami-i şerife bulunmadığından Cum’a ve ideyn 

ve cemaat-i şerife eda olunamayub ahalisi ahar mahalde şedd-i rıhl ile 

sayfen ve şita’en (yazın ve kışın) meşâkkı ihtiyar ide geldiklerinden 

(sıkıntılar çektiklerinden) ashâb-ı iktidârdan ba’zı hayr-hâh (hayır sahibi) 
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müceddeden (yeni baştan) cevami-i şerife binasına teşvik ile sekiz aded 

kuraya cevami inşa ettirilüb hademesi dahi tertib ettirilmiş olmağla 

ancak hademe-i mezkûrenin cihat-ı muayeneleri olmadığından (cihat ve 

mücadele isteklerinin belli olmaması) eda-yı hidmette kusurları 

revnüma olacağı (kendini göstereceği) zahir ve refte refte cevami-i 

mezkûrenin harabına müeddi (sebeb) olacağı bâhir (açık) olacağına 

binaen dainizin  ocakdan tedarik edebildiği üçyüzelli akçenin yevmi 

atmışbeş akçesi sa’iyali’l miri hazine-mande maadası ol-tarafda mübaşir 

mukataa malından ber-mûcib-i (gereğince) defter sekiz aded cevami-i 

şerife hademesine ta’yin ve tahsis ve huddame defterine kayd ve 

yedlerine başka başka berat-ı âlîşân sadaka ve ihsan buyurulmak 

babında emr ü ferman devletlü, inayetlü, merhametlü efendim sultanım 

hazretlerinindir. 

 

Ed-dâî-i Dersiâm İbrahim Rizelü   

 

EK-2 

           Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1104, Gömlek No: 44592, Tarihi: 07 
S (Safer) 1241(21 Eylül 1825), Konu Özeti: Trabzon Valisi ve Anapa 
Muhafızı Hasan Paşa’dan Sadaret’e yazılan kaime olup Abaza ve 
Çerkes kabileleri Ruslardan fazla zulüm ve hasar gördüklerinden 
vaziyetlerini anlatmak için bunların İstanbul’a hareket edecekleri ve 
getirmiş oldukları mahzar ve ilam ile zayiatlarını gösteren defterlerin 
ve Anapa’daki vekilinin Kuban tarafında bulunan Rus memuruna 
yazdığı cevabları tatar ile gönderdiğine dair.  
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Bâ’is-i ahd-nâme oldur ki, 

Kabilemiz ahâlisiyle mine’l-kadîm Devlet-i Âliye-i Osmaniye-i 
Ebeddiyeye kulluk ve sadakat daiyyesinde olub ancak içerimizde fenalar 
zuhûr iderek sarîklerimiz (hırsızlar) Rusyalu tarafına mürûr ile ızrâr (zarar 
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vermek) ve fesaddan hali olmadıkları hasebiyle Rusyalu tarafından dâhi 
mürûr ile hasar ve taaddiyelerinden (hasar, saldırma) vareste 
(kurtulmuş) olmadıklarımız ve derun-ı kabilemizde şeriat-ı 
Muhammediyye icra olunmadığı ve beher hal bir hüsn-i usûle rabt 
olunmamız hususu matlubumuz ise de bundan akdem muhafız bulunan 
vüzerâ-yi ‘izâm hazeratı taraflarından sıhhat-i keyfiyyetimizin der-i 
devlet medâra ifâdesini iltizâm itmeyüb mu’ahharen (sonradan) 
müsâ’ade-i âliyye-i iltimâs olunarak cümle Abaza ve Çerâkise kabaili 
(kabileleri) tarafından ahvâl-i keyfiyetimiz der-bâr-ı şevket-karâr-ı 
mülükâneye inha ve keyfiyet elçiler tertib olunub Trabzon Valisi ve 
Anapa Muhafızı Vezir-i Celâdet-Semir (yiğit arkadaş) Devletlü el-Hac 
Hasan Paşa Hazretlerine ve andan Der-saadet’e irsâli ve kıbel-i 
(tarafından) saltanat-ı seniyyeden merhamet ve şefkat-i şahâne ibzal 
(esirgemeyip bol sarfetme) buyurularak niyazlarımıza bi’l-müsaade 
müşarün-ileyh hazretleri bi’n-nefs (bizzat) Anapa’ya teşfif ve her bir 
hususa nizam ve süret vermeleri irâde-i seniyyesini mebni müşarün-
ileyh hazretleri asakir-i külliye…bi’s-savle ve’l-celâle Anapa’ya 
vüsûllerinde cümle kabaili (kabileler) ü akvamı (kavimler, toplumlar) 
bervech taltif-i davet buyurub herkes semi’na ve ata’na ( işittik ve itaat 
ettik) merasimine tabiiyyet ile icabet ve sahra-yı Anapa’da hayme-nişin 
(çadırda) ikâmet ve haklarında lütf ve ikram ve eslafını (geçmişler, 
evvelkiler) sabık atiyyat-ı vezirileriyle alâ meratibihim (dereceler) riayet 
buyurub tafsil-i keyfiyetimiz ifade olundukda bundan sonra Şeriat-ı 
Muhammediyeye imtisal ve muvafakat ve rızayı devlet-i âliyeye itaat ve 
muhafız bulunan vüzerâ-yı azâm  hazeratına hizmet itmek ve bundan 
evvelde ahkâm-ı şer’-i münife menâh-ı nâss-ı cebriyye olan bid’at-ı 
rediyyeden ‘udûl ü ahkâm-ı şer-i’ ilâhiyeye rucu’ olunarak her bir 
hususumuz bir nech-i şer’i (şeriatın doğru yolu)  ru’yet ve irade-i  hazret-
i padişâhiye kulluk ve itaat ve rızâ-yi aliyeye münâfi (zıt, uymaz) 
ve Şeriat-ı Ahmediyenin hallakı (hamalı) olur halatdan müba’adet ve 
her hususumuzda muhafız bulunan vüzâra-yı i’zam hazerâtına müracaat 
ve devlet-i âliyye ebediyeye ile Rusyalu devleti meyanesinde vukuu 
bulan sulh ve safvet-i taaddüt-ü devam bulundukça bizlerden hududu 
tecavüz ü etmâmın ve seraklarımıza (hırsızlar) ve fenalarımıza takayyüd 
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(bağlı) olub bu hale cesaret ve sair gûna muhalif olanlar teeddübüne 
(edebli olma) bakılmak ve def’ine muktedir olmadığımız eşhâsın 
te’diblerinde (edeplendirilmesinde) muhafız müşarün-ileyh 
hazretlerine haber verilüb teveccühle emr ü re’y buyururlar ise olvechile 
amel u hareket olunmak ve kabilemiz beyninde bi’l-ittifak te’dibleri 
hususunda muvafakat (uyguluk) ve mümâselet (benzerlik) olunmak ve 
Rusya tarafından hilaf-ı şututa hudud tecavüz idenleri olur ise 
mukabele-i bi’l misl lazım gelür ise de …. müşarün-ileyh hazretlerine 
ifade eyleyüb ne vechile emr ü re’y buyururlar ise olvechile amel ve 
hareket olunmak ve kabilemiz beyninde emniyeti tahsil idüb iman ve 
islamımız teşhir ve takviyetini muceb talim ve ta’allüm olunub zikr 
olunan taahhüdatımızda sabit ve daim olmalarımız husus-ı hayriye ve 
nesâyîh-i şer’iyyesini müşarün-ileyh hazretleri cümlemize eda ve tekalif 
buyurduklarında bizler dahi huzur-u devletlerinde müctemî olan ulema 
ve süleha ve cümle ümmet-i Muhammed mahzarında (huzurunda) 
teslim ve taahhüd olunub ervâh-ı âlemiyân ve padişah-ı zemin ü zaman 
olan şevketlü kudretlü mehabetlü, kerametlü, adaletlü, azametlü 
padişahımız efendimiz hazretlerinin devam-ı ömr ü saltanat ve şevket-i 
ikbâl ve devletleri de’avât-ı hayriyyesi (hayır duaları) yâd u teşekkür 
olunarak ba’de-zin devlet-i âliye ebed-gariyye (güzellik) ve nusret (zafer) 
ve azimet rahinin hayr-hâhına (hayırlı işler işlemeyi seven) mihman 
(misafir) ve bedhâhına (fenalık isteyen) düşman olmak ve şer’-iat-ı 
Muhammediyeden ayrılmamak ve şaş-ı bid’atı bir dâha işlememek ve 
Rusyalu hududua geçmemek ve zikr olunan maddelerde valimizin 
emrine muhalif iş tutulmamak ve emin-i tarik hususunda ruz-ı leyal-i 
dikkat ve basirette kusûr itmemek üzere Kasem billah (yemin) kasdıyla 
Kur’an-ı Kerim ve Furkan-ı Hâkim-i vâcib et’ta’zim üzerine her birlerimiz 
ferden ferden rabt-ı dest eyleyerek ahd-ı metin ve edâ-yı yemin 
olundukdan başka şurutumuzu tasdik ve ahûdımızı (ahdin çoğulu) tahkik 
içün her bir kabileden cünd-i nefer ve rehinelerimiz nezd-i müşarün-
ileyhde tevdi’ ifa ve kendü kabilemiz olan şakirdan halkımızdan bir aded 
nefer rehinelerimiz teslim olunduğu müşir ikrar ve imanımızı mübeyyin 
senedimiz der-i devlet medara takdim olunmak içün haftzen lil makal 
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işbu tahd u tasdiknâmemiz terkim ve müşarün-ileyh hazretlerine ita ve 
takdim olundu. 
 
EK-3 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1104, Gömlek No: 44590 Ü, 
Tarihi: 1242 R (Rebiü’l-âhir) 17(18 Kasım 1826), Konu Özeti: Anapa’ya 
davet edilen Çerkes ve Abaza kabilelerine Trabzon Valisi ve Anapa 
Muhafızı Hasan Paşa tarafından Muharrem’in on beşinden Rebiü’l-
âhir’in on beşine kadar verilen tayinat mikdarını gösteren Anapa 
Kadısı Ali Efendi Mührüyle. 
 

 
 
Müşârün ileyh hazretleri Anapa kal‘asını teşrîf ve kabâ’il-i muteferrika-i 
savb-ı muşîrîlerine celb ve sahare hıyâm-ı (deri çadırlar) mevzû‘aya inzâl 
ve merkûmûn dahi bî-şumâr ittifâk-ı kesîre ile vurûdları şöyle ki derûn-ı 
kabâ’ilde kâ’in nezdîk ve dûr selâtîn ve kabâ’il begleri ( … )  ve ulemâ-i 
ve ihtiyârân ve sâ’ir ahâli ki lâ-tu’add ve lâ-tuhsâ vezir-i celâdet-semir 
hazretlerinin hayme-gâhları (çadır kurulan yer) piş-gahınde (önünde) 
dâmen-bûs (etek öpen) du’â-i cenâb-ı hazret-i zıllullahîye agaz-ı 
ve  derûnları İslam üzre sâlim ve ile’l-ân mubtelâ oldukları kaffe-i ef’âl-i 
mekruheden külliyen keff-i yed ve fi-mâ-ba’d (bundan böyle) şirâit-i 
İslamiyeye ri’âyet ve rızâ-yı hazret-i tac-dâriye mugâyir-i âmel ve 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/04/image0042.jpg
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hareketden münkâti oldukları müdde’âlarını (iddialarnı) takdim ve 
sebâtlarını imân-ı gılâz (koyuluk) ile te’yid ve rızâ-cuyâne (rıza arayan) 
harekâtda bulunacaklarını her kabileden mer’i ve mu’teber rehineler 
i’tasıyla temhid (arz etme, yapma, hazırlama, düzeltme, iskân etme) bu 
vecihle irâd-ı hulusları (temizlik, saflık) İnşa-Allahû Teâlâ sahih ve 
sâlimdir ümidiyle taltif ve te’lif ve canib-i  saltanat-ı seniyyeye teshir 
(itaat ettirme) mülahazası……murâ’aten merkûmûna beherinin lâyık-ı 
istihkakına nazar olunduğu bu gaile üç mah mumtedd olmağın defter-i 
mumzânın nâtık olduğu vech üzre verdikleri ecnâs-ı zehâ’ir ve 
hayevânât-ı ma’dûdeye Anapa kal’ası ulemâ ve vucûh ve zâbitân ve 
ağâvât bi’l-cümlesinin ma’lûm ve meşâhidleri olduğundan başka fi’l-
hakika kaziyye ber-vech muharrer olduğuna bu fakirin dahi ilmi muhit 
olmağile imza ve temhir olundu. Fi 17 Rebiü’l-âhir Sene (1)242 
Hurrire hâze’d-defter bi-ma’rifeti 
Nemekahu’l-fakîr ileyhi azze şânuhu Ali el-müvellâ-hilâfehu bi-
mahrûseti Amasya 
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EK-4 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1104, Gömlek No: 44590 B, 
Tarihi: 1242 R 21 (22 Kasım 1826), Konu Özeti: Hükümete sadık 
kalacaklarına dair Şekivay kabilesinin takdim ettikleri ahidname 
Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan gelen şukka olup 
Trabzon, Canik ve Karahisar’a emr-i âlinin mübaşirler vasıtasıyla 
göndererek tertib olunacak askerin ilkbaharda Anapa muhafazasında 
bulunmalarının temin edilmesi hakkında. 
 

İnâyetlü, mürüvvetlü, re’fetlü seniyyü’l himem-i dâver-i 
emcedim Sultanım Hazretleri, 
 

Bu isnâ’ (övme, övgü) Devlet-i Âliye-i Ebediyye ile Rusya devleti 
musalih (sulh) ise de Anapa’da ikâmet üzere olan muhafız ile maiyetinde 
yine vafirce (çok) asker olmağla muhtaçdır. Çünki kabaile (kabileler, 
soylar) böyle suret verildi gelenleri ve gidenleri noksan değildir. Kabaile 
dahi muhâfizin olan hiffetlü (hafiflik, akılsızlık) görünmek olmaz. 
Rusya’lunun amed-şod idenleri noksan olmayun diğer şukkamızla iş’âr 
defterinde tezkâr olunduğu üzere Trabzon agavâtına bir 
eşya?berad  mübaşir ve bir mübaşir dahi sia (bolluk) münakazasıyla (iki 
lafı birbirine uymayan) me’mur olan iki ağaya ve bir mübaşir Canik 
Sancağına irsâl buyurulması muktezası olacağı içün Karahisar ferman-
ber (emri yerine getiren, emre uyan) olduğu hasebiyle emr-i âliye bir 
tatar ile Aziz Beğ oğlumuz bendelerine gönderirse ve taraflara ….keyd 
(hile, düzen) olunarak kâfir işde bu vechile hususu mezkûreye şimdiden 
himmet ve emrleri mübaşirleriyle mahallerine erişerek ol-babda 
nezâret-i mezkûrenin savb-ı  me’mureleri olan Anapa’da isbat-ı vücud 
itmeleriçün iktiza-yı icraya mürüvvetleri mercûdur (umulan). 
Fi 21 C (Cemaziyelahir) sene (1)241 
 
Mühür/” نون رآه ما مؤم هو ال ند ف هللا ع سن   ” ح
Mâ raâhu’l-mü’minûn fe-hüve indallahi hasen (güzellik, güzel olmak) 
Müminlerin görüşü Allah’a hoş gelir 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

101 
 

EK-5 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1104, Gömlek No: 44590 Z, 
Tarihi:  1242 R 25 (26 Kasım 1826), Konu Özeti: Trabzon Valisi ve Anapa 
Muhafızı Hasan Paşa’nın şukkası olup Çerkes ve Abaza kabileleri 
verdikleri söze sadık kalırlarsa devletin yüz elli binden fazla hassa 
askeri olacağı ve sadakat göstereceklerine söz verdikleri ve kendisinin 
de onların hediyelerini ve hükümet tarafından beylerine maaş 
bağlanacağına dair söz verdiği hakkında ariza. 
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İnâyetlü, mürüvvetlü, rafetlü dâver-i emcedim seniyy-i kadrim 
sultanım hazretleri 

 
Kabail ve akvamın her bir keyfiyetiyle işe yararları ve dadık 

olanları ve her bir hususarı devletlü, inâyetlü, veliyyün-niam sadrazam 
hüdâvara-kerim efendimiz hazretlerine ve cenâbı mürüvvetlerine bi’t-
tafsil tahrir ve iş’ar olundu. Bu kabail (kabile) kemaliyle ele alub uhûd ve 
şurûtlarına (ahd ve şartın çoğulu) devam itdikleri suretde devlet-i 
aliyyenin yüzellibin’den ziyade ihya askeridir. Diğer arikamızla diğer 
arizamızla Şapşuğ (Şapsığ: Çerkes taifesinden) ve Tutugaç ve Abaz’dan 
kabilelerinin fena halleri ve Çerakise kabilesinin gayret ve sadakatleri ve 
bunlara her ne kadar taltif olundu ise de taraf-ı sultan-ı seniyyeden taltif 
zımmında her birine evamir-i aliyye ısdarı niyaz ve cümlesine dahi layık 
olanlarına der-i devlet-müdârdan münasibi vechile taraf-ı saltanat-ı 
seniyyeden maaş iltimas olunacağına bi’d-def’at söz verilüb va’d olundu 
bu zikr olunan üç kabileden dahi işe yarar olanlar ve söz sahibleri ve 
sadık adamlar çokdur ancak fenaları bunlara galibdir. Böyle ise dahi 
Abaza ve gerek Çerakise cümlesi tarafımıza gelüb bunlar böyle sadakat 
edüb hilâf-ı rızâ hareketde olmayacaklarına söz virirler ve biz dahi 
ikramda kusur etmiyerek eslâfını (geçmişler, yerlerine geçilen adamlar) 
sabık hediye ve atiyye virilmesi Rusyalu tarafının bu kabailin (kabileler) 
daima celbi peşinde külliyetlü akçe ve eşya vadetmekde ve akıllarını 
çelmeğe ikdam üzere oldukları derkâr ise de şimdilik sûret-i zahir der-
âliyesin devlet-i aliyyeye taalluk ve sadakat itmeğe müteahhid oldular 
tahassulleri (hâsıl olmak) dahi atiyyelerini müstevfa (tam, mükemmel) 
virüb bundan sonra taraf-ı saltanat-ı aliyyeden herbirlerine maaş tanzim 
olunmasını kendülere kavi söz verdiğimiz malum-ı devletleri 
buyuruldukda bu vechile vakı nişad(yemin vermek) veliyyü’n-niamda 
ifade ve tefhim (anlatmak) buyurulmak içün iş’ar-ı halisânem olmasına 
fi 25 Muharrem sene (1)242 evvel bahara kadar hergün gayret ve 
sadakati zahir olarak sadakat ve diyanetleri lede’t-tebyin malum olarak 
herkesin halini ve va’d olunan maaş hususu kad ve sadakatine göre der-
i devlet-medâra ve savb-ı mürüvvetleriyle ifade ve tahrir olunacakdır 
efendim. 
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EK-6 
Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No:  44569 C, Tarihi: 

1242 R 25 (26 Kasım 1826), Konu Özeti: Trabzon Valisi ve Anapa 
Muhafızı Hasan Paşa’dan kapı kethudasına gelen sukkada gelen 
Çerkes ulemâ ve beylerine götürdüğü hediyeler kifayet etmediğinden 
Anapa tüccarından daha bir takım eşya alarak tevzi ettiği ve 
gönderdiği kabile isimleri pusulasına tevfikan her kabileye bir ferman 
gönderilmesi hakkında. 
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İnâyetlü, refetlü, mürüvvetlü, daver-i emcedim sultanım hazretleri, 
 

Kabail (kabileler) ve akvamın (kabileler, topluluklar) bend 
(bağlanmış) ve idhal (dahil) olunmuş şurut u taahhüdü ve keyfiyet tafsil-
i hâki-pâyi hazret-i vekâletpenâhi veliyyü’n-niame takdim olunmak 
üzere tahrir olunan arz-ı hâlimizde izâh ve beyan olunmuş olub Abaza 
kabilesinin şekâveti ve Çerakise kabilesinin izhar etmekde olduğu (açığa 
çıkardığı) sadakat ve Rusyaludan ve gerek Abaza halifesinin 
manzuru(bakılan, görünen) perişan olarak bi’z-zarur Rusyalu tarafına 
rehin virerek iltifata şâyan müsaade-i aliyye olunduklarının keyfiyeti ve 
bu def’a kabail u ikdamdan (gayret) istid’alarıyla sadakat me’mun ve 
müstehak olanlarına maaş ihsanı niyazına va’d olunub bundan sonra 
istid’a olunacağı saltanat-ı seniyyeden kabail u ikdamın taltiflerini ifade 
ve vesaya-yı (vasiyet, öğüt) lazıme derciyle her bir kabileye birer kıt’a 
fermân-ı âli ısdarı icab-ı halden idiğü muvafık-ı irade-i seniyye ise iktizası 
icabı buyurulmak içün her bir kabilenin ve muhatablarının esâmileri 
beyan olunarak bir kıt’a defteri balâya takdim olunmak üzere savb-ı 
şeriflerine irsal olunduğu beyanıyla bir kıt’a  arizamız tobraya (torbaya) 
vaz’ (koyma, yerleştirme) ve defter-i mezkûre şukkamıza leffen nezd-i 
mürüvvetlerine irsal olunmağın bade’n-nazar vakt-ı neşât-ı alilerinde 
arizamız ile defteri bade’t-takdim tanzim ve isâline himmet ve mürüvvet 
buyurmaları maaş-ı mezbûrun bu defalık sebeb-i te’hiri Anapa’ya 
vusülümüzden ile’l ân (şu ana kadar) tatarlarımız Hafız Ağa ve Süleyman 
Ağa bendeleleriyle yazılmış hususan ve müstediyatımıza dair bir güna 
irade-i seniyye zuhûr etmediği gayetü’l gaye ….derun-ı acizânem 
olduğundan iktizâ etmekle kabail-i merkûmeye ol-vechile va’d olunub 
atiyyeleri virilerek mahtumen (mühürlenerek) iade olunduğu Ve 
Anapa’ya me’muriyetimiz esnada kabail içün ihsan-ı şahâne buyurulmuş 
hil’at ve esliha ve eclas-ı eşyadan maada vâfir (çok) eşya misillü 
malzemeler tedarik ve bi’l-istishab Anapa’ya getürülmüş ve kabailin 
atiyyesi hususu eslâfda (öncekilerde) ne vechile virildiği Trabzon’da 
malumumuz olarak kifayet ider muma-ileyh Anapa’ya vüsûlümüz 
(varmak, ulaşmak) müyesser (nasip) olmuşdu. Bu def’a ise kabailin 
vürudu seniyye-i saire ve vakt-i sabıka kıyas olmayarak enfas-ı kahire-i 
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(solukları kesen) hazret-i padişâhi berkatı alelumum her bir kabilesi 
cemiyet-i kesire ile varid olduklarında mevcudumuz vefa etmeyüb der-
aliyemiz vesairden celbe dahi vakt olmadığından Anapa’da bulunan 
asitane ve Amasya ve Ladik ve Trabzon tüccarlarından fiyatı Anapa 
hesabıyla olarak ecnas-ı emtia ve eşya mübâyaa ve tedarik olunarak 
saye-i felekpaye-i hazret-i tâcdâride eslâfını (selefler) sabık olarak her 
bir kabailin atiyyeleri i’ta ve taltiflerine bir def’a dilhavah-ı mübaderet 
olunarak şevketlü, kudretlü, kerametlü, veliyyü’n-nimetimiz 
padişahımız efendimiz hazretlerinin devam-ı ömr ü saltanatı ve ikbal-i 
mülükâneleri içün du’âyi hayriye tezkâr ve teşekkür iderek avdet itdilmiş 
olmağın Cenâb-ı Hayy-ı Müteâl Hazretlerinin bildiği misillü dâr-ı 
menâlim ve nakdine-i hayatım uğur-ı şahane ve hürmet hazret-i 
padişahanede sarf ve ibzal ile fahr u mübâhât eder (güzellikle övünmek) 
çaker-i sevlet-i aliyye olduğum nezd-i mürüvvetlerinde dahi ruşenâ 
(aydınlık) olmağla mücerred malum-ı mürüvvetleri olmağ içün iş’ar 
olundu. Fi 25 Rebiülahir sene (1)242 

 
Efendim yalı boyun (sahil boyunca) gelüb seyarti (keskin) 

oldukda tarafımıza gelmeyüb fakat tatarımızı erkab ittirdiğimiz bu sefine 
reisi gelüb maaş firar edenlerin pusulası şukkamıza vaz’ olundu. 
 
EK-7 

Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 J, Tarihi: 
1242 R (Rebiü’l-âhir ) 25 (26 Kasım 1826), Konu Özeti: Sohumlu Gülşen 
Beyzade Arslan Bey, devletin sadık adalarından olub, hastalığı 
hasebiyle kendisi gelememiş ise de kabilesi halkı kâmilen gelip 
tebaiyyet ettiği ve hediyeleri verilip defteri takdim olunduğu 
hakkında Anapa Muhafızı Hasan Paşa’dan Sadâret’e tahrirat. 
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Devletlü, inâyetlü, atûfetlü, re’fetlü, übbehetlü, veliyy’un-niam 
derya-himem vefiyy’ul-cûd-i ve’l-kerem efendim sultanım hazretleri, 
 

Sohum’lu Gülşen Beğzâde Arslan Beğ kulları devlet-i âliyye-i 
ebediyyenin niam-perver ve sadakat-güsteri olub muma-ileyh Trabzon 
gümrüğünden maaş tahsisiyle taltif-i şâhâne buyurulmuş ve muma-
ileyhin te’lifi bundan akdem Trabzon’a vürudumuz esnada irade-i sâmi 
buyurulduğuna ve mir-i muma-ileyh pederinden berû din-i devlet-i 
âliyyeye bir an sadakatdan dûr (uzuk) olmadığı hasebiyle Anapa’ya 
vüsûl-i çakeride ve sâir kabail celb ve davet olunduğu misillü muma-
ileyh kulları dahi davet zımmında bir memurumuz kulları irsâl ve    
devlet-i âliyye-i ebediyyenin mir-i muma-ileyh ve kabilesi 
haklarında  merhamet ve şefkat ve ihsanı bâd ve beyan olunarak yazılub 
icabına hahiş (arzu) etmiş ise de na-mizaç (hasta) bulunduğundan 
kendisü gelemeyüb sağir karındaşı Tayyâr Beğ kullarına kabilesinden 
dâveran-ı? nadirleri ve ihtiyârları ve biraz halkıyla gönderilmiş ve 
tarafından ve kabilesinden ibtida teşekkür-i hâl ve sâniyen Rusyalu 
tarafından cebren ahz ve grift olunmuş karındaşı Hasan Beğ kullarını ve 
kabilesinden Rusyalunun olduğu rehinlerinin tahliyesi hususunda birer 
kıt’a arizalarıyla taraf-ı çakeriye varid olub arizalarında münderiç olan 
(belirtilen) hususları bi’t-tahrir dahi ifade ve istid’a ve bir mikdar 
cebehane niyazında oldular ise de taraf-ı devlet-i âliyyeden bila-istizan 
cebehane i’tasına cür’et olunamayub anlara dahi sair kabail misillü taltif 
ve hürmet istid’alarına kibel-i saltanat-ı (saltanat taraından) seniyyeden 
isticlab (celb etme) müsaâde-i âliyye va’d olunub takdim olunan defteri 
mucebince atiyyeleri (hediyeleri) i’ta ve memnunen ve melfufeten 
vilayetleri tarafına iade ve irsal olunmağın muma-ileyh Arslan Beğ kulları 
kabilesi muvafakatiyle sinin-i vâfireden beri (çok uzun zamandan beri) 
Rusyalu ile muharib ve adavetde (düşmanlık) metin olub el-hâlet-u 
hazihi Sohumun haricinde bir nefer Rusyalu kalmayarak ne mikdar var 
ise kal’a derununda mahsur misillü kapanub hariç-i kal’aya bir 
neferlerini çıkarmayarak rûz-leyâl (gündüz-gece) gözetüb hasadına 
ikdam (sebatla çalışmak) ve ihtimam etmekde olmalarına muma-ileyhin 
ve kabilesinin hacemend (muhtaç) oldukları Hasan Beğ kullarıyla 
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rehinlerinin Rusyaludan tahliyesi hususunda devletçe ve şurutça 
müsaâde-i âliyye buyurulmak menut-i irâde-i seniyye idiğü ve mir-i 
muma-ileyhin sadakat ve gayreti maddesine dair taraf-ı saltanat-ı 
seniyyeden li-ecli’t-taltif (taltif için) mir-i muma-ileyh ve muvafakatında 
olan kabilesine hitaben bir kıt’a emr-i âli ısdârı muvafık- irâde-i âliyye ise 
ısdar ve tesyârına inâyet ve ihsân buyurulması niyâzı ve muma-ileyh 
Arslan Beğ kullarıyla kabilesi taraflarından varid olan arizaları manzûr-ı 
râhimâneleri buyurulmak içün kapıkethüdamız saadetlü efendi 
bendelerine gönderilmiş idiğü ifadesiyle arz-ı hâl-i ubûdiyyet-me’âlim 
terkimine ibtidâr ve ref’-i hâkipây-i kimya-sâyı merhamet kararları 
kılındığı İnşa-Allahû Teâlâ muhât-ı ilm-i cihân-âdâ-yı kerimâneleri 
buyuruldukda ol-babda ve her halde emr u fermân devletlü, inâyetlü, 
atufetlü, re’fetlü, ubbehetlü, veliyy’un-niam, deryâ-himem ve vefiyy’ul-
cûd-i ve’l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir. 
Fi 25 Rebiü’l-âhir sene (1)242 
 
Anapa Muhafızı Vali-i Trabzon El-Hac Hasan Bende 
 
EK-8 

Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 H, Tarihi: 
1242 (R) Rebiü’l-âhir 25 (26 Kasım 1826), Konu Özeti: Anapa Muhafızı 
Hasan Paşa’dan gelen kaimede bilimum kabailin bey ve özdenleri 
davet olunup Anapa haricinde çadırlar kurularak ve iaşe edilerek üç ay 
müddetle müzakere ve müşavere olunub bazı hanelerden maada 
ekserisi Devlet-i Âliyyeye sadakata söz verdikleri hakkında.  
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Devletlü, inayetlü, atufetlü, re’fetlü, übbehetlü, veliyy’un-
ni’am derya-himem ve fiyy-cûd ve’l-kerem efendim sultanım 
hazretleri, 

 
Ba-irâde-i seniyye me’mur muhafazası olduğum Anapa kal’asına 

vusulümüz ilm-i haberiyle lazıme’l-inha olan hususat-ı müteferri ve 
kabail ve akvamı taltif ve hidemat-ı behiyye-i devlet-i aliyyeye teşvik ve 
teşvik Rusyalu hududuna mürur etmemeleri Rusyalunun berû tarafa 
mürûra (geçmek, gitmek) vesilesini kat’ (geçme, kesme) hususlarının 
tezkir-i nizamıçün mecmu’ savb-ı çakeriye davet olunduğu vürudlarında 
ne surete rabt olunur ise vukuu üzere der-i devlet müdara inha 
olunacağı ve füruatı (sonradan ortaya çıkan meseleler bundan akdem 
hâki-pâ-yi emel-vefa-yi kerimânelerine arz ve takdim kılındığı vechile 
Yalıboyu’ndan intiha-yı hudud olan nehr-i Kuban taraflarına gelince 
cümle kabail ve akvam davet ve matlub olunub  teveccühat-ı behiyye-i 
tâc-dâri ve himmet-i vef’iyye-i veliyy’un-niamileri bir kat dâire-i i’tâata 
imtisal ederek fakat kabail-i merkûmeden Yalıboyu’ndan ma’lûm’ul-
eşhâs hainler cünhaları (suçluları) sebebiyle vürûd etmeyüb mâ’da her 
bir kabilenin efendileri ve beğleri ve özdenleri ve mirzâları cem’iyet-i 
kesire ve gürûh-ı vefîre ile fevc fevc (dalga dalga) gelüb kal’a haricinde 
çadırlar kurdurulub her bir kabilenin istedikleri kadar ecnâs-ı ta’yinatları 
bilâ-kusur verilüb üç mah kadar ikâmat ve şûrâ-yı mukameleye 
mübâderet birle adâb-ı saltanat-ı âliyye ve erkân-ı devlet ebediyyeye 
dair ve erbâb-ı inkıyad ve itaate inâyet ve ihsan-ı tâc-dâri ve ashâb-ı 
bugat ve fesada gazab-ı ateş-bâr cihandâri derkâr olacağı kaziyyeleri 
idare ve takrir olunarak her birlerine layıkıyla pend (vasiyet, öğüt) 
vesaya (vasiyet) olundukda birbirleriyle olan münafese (çekişme, 
rekabet) mübayenetlerinden (uyuşmazlık) ve içlerinde olan 
fenalarından hikâyet ve şikâyet ve Rusyalulardan gördükleri hasadet ve 
vukuadiyeden rivayet ederek günâgûn ve gaye-i nihayetden birun 
(dışarı) makalat (makaleler, sözler) güftüğûdan (sözler) ibaret 
mükâleme (karşılıklı konuşma) ile bu kadar eyyam (devir, nüfuz) 
uğraşılub nihayet bundan böyle ayd (zor, kuvve-i şiddet) olanları itaat-ı 
devlet-i âliyyeye bend olub muhafız bulunan veziri â’zam hazretine 
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muvafakat olundukça bi’l-ittifak fenâlarını daire-i itaata duhul ettirmek 
ve kabil-i vesaya olmayanları te’dib ve terbit etmek ve Rusyalunun beru 
tarafa müruru ibtida bunların kusurundan neşet etmiş olduğunu ve min-
ba’d (bundan sonra) kendülerden karşuya mürur etmedikçe Rusyaludan 
dahi beru tarafa geçmeyecekleri ifade olundukda bu cevaba dahi 
mukabele edemeyerek devlet-i âliyye-i ebediyyeden niyaz ve 
maksadları beyne’l kabail hüsn-i surete karar verilüb fi-mâba’d (bundan 
böyle) usûlüne riayet ve itaata müteahhid olduklarında evvelâ 
beyinlerinde mecusi adeti olan şazz (umumi nizamdan ayrılmış olan) 
bid’atını terk edüb hazret-i Allah’ın vahdaniyetini ikrar ve resul u 
kibriyanın risâlet ve ruhaiyetini tasdik ederek şeriat-ı mutahharanın 
icrasına dikkat ve her bir hususda emr-i ilâhi ve şeriat-ı risâletpenâhiye 
müracaat ve imtisal olunmuş ve sâniyen ervah-ı âlemyân  ziyâ bahş 
endad-ı cihan olan veliyy’ün-nimetimiz padişahımız efendimizin emr ü 
irade-i mülükâneye mutavaat (itaat etme) ve muhafız bulunan vüzerâyı 
â’zam hazretine muvaffakat ve itaat edüb hilâf-ı hareket etmemek ve 
Rusyalu hududuna geçmemek ve sadaklaruna tenbih ve takyid (şart 
koşma, şarta bağlama) tahzir (sakındırma, önleme) olunub eğer geçerler 
ise o makuleleri tutub mal-ı mağsube (çalıntı mallar) yedlerinden 
(ellerinden) alınarak derhal mahallerine virilüb sadaklaru ukubat-ı şedid 
(ağır cezalar) ile te’diblerinde (terbiye vermek) kusur etmemek 
şurutuna bend ve elzem oldukları halde Kur’an-ı Âzim ve icab’el nizâm 
ve Kelâm-ı Kâdim lazıme’t-takdim üzerine herbirleri ferden ferden elle 
basub kısm-ı bast (geniş kısmı ile) ile îmân ettiklerinden başka tahsil-i 
i’timad-ı zahire içün her bir kabileden tohum i’tibarıyla rehinler alınub 
ve şurut-u mezkûru müeyyid (teyid eden, güç veren, doğrulayan) der-i 
devlet müdâra takdim olunmak içün yedlerinden başka başka senedler 
alındıkdan sonra esnâ-yı avdedlerinde Çarekise kabilesinden her bir 
kabileye beğlerinden mütesellim şeklinde zabıta nasb ve efendilerinden 
kadılar ta’yin olunarak yedlerine buyuruldu i’ta olunmuş ve şurut u 
mezkûrun dercinden ibaret mucebiyle amel etmeleriçün bir kıt’a dahi 
talimatnâme misillü buyurulu verilüb geride kalan kabail halkının 
mecmuuna dahi bu siyak yemin ettirilüb ahd u şuruta idhal etmeleriçün 
iltimaslarıyla daire-i çakeri agavaddan birer kolları beraber koşulub bu 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

113 
 

cihetle yerlü yerine azimetlerine ruhsat virildükde her bir kabilenin 
efendilerine ve beğlerine ve özdenlerine ve mirzâlarına ve sairelerine ve 
kabailde bulunan selâtine islâfını sabık hil’ât ve atiyyât i’ta ve her birleri 
müstevfa (kâfi derecede) taltif olunub saye-i hazret-i padişâhide 
mükerremen ve muhteremen avdet ettirilmeğin alınan rehinlerin bir 
kaçı tahsil-i ilm içün sahiblerinin istid’asıyla Canik tarafına gönderilüb 
maâdası ind-i çakeride tevkif ve muhafaza olundukda ve mesnedleri 
aynen takdim-i hâki-pâ-yi rahimâneleri kılınmak içün kapı kethüdamız 
sadetlü efendi bendelerine gönderilmiş ve kabail-i akvamın müddet-i 
ikâmetlerinde sarf olunan masarif-i ta’yinat vesaireyle avdetlerinde 
verilen hil’at ve icnas-ı atiyyâtın (pahada ağır gelen hediyeler) cümlesi 
zât-ı şevket-simat velî-ni’metimiz efendimizin olub bu çakerileri devlet-
i aliyye-i ebed-müddetin abd-ı kemteri ve canib-i saltanat-ı seniyyeden 
müstağrak olduğum inâyet ve ihsan-ı celilenin edâ-yı şükründen aciz 
bende-i niam perverdesi ve sadakat-didesi ise de Anapa’ya 
me’muriyetimde şeref-sudûr olan emr-nâme-i sâmi rahimânelerinde 
kabail akvamın taltifine bila-kusur riayet olunması izâh ve irâresine 
imtisalen mücerred malum-ı âlileri buyurulmak içün masarifat-ı vakıanın 
mahalleri tesri’ (süratlendirme) ve beyan olunarak müfredatıyla bir kıt’a 
defteri efendi muma-ileyh bendelerine irsal olunmağla Hâk Teâlâ 
Hazretleri şevketlü, kudretlü, mehâbetlü, kerâmetlü, adâletlü, azâmetlü 
velî-ni’metimiz şeref-i hayatımız padişâhımız efendimiz hazretlerinin 
mübârek vücud-ı hümâyunları ekdar-ı dehrden (uzun zaman) masun 
(korunmuş) ve ömr ü saltanatı ve ikbal-i mülükanelerin dembedem 
(arasıra) müterakki (terakki etmiş, ilerlemiş) ve efzûn (çok fazla) ve bed-
hâh-ı (kötülük isteyen) şahanelerin eynemâ-kâne (nerede olursa olsun) 
makhûr (bozguna uğramış) ve sernigün (bahtsız) eyleyüb zât-ı asâf-
simat veliyy’un-niamileri mesned-i ülyâyı saadet ihtivada ber-karar ve 
tevkifat-ı ilâhiyesine makrun eyleye âmin. Bu çâker-i ahkarları devlet-i 
celile-i ebediyye’d-devamın azadsız kulu kölesi ve efendimin bende-i 
müsted’ileri olub min gayr-i istihkan (şüphesiz ve zansız olarak) 
hakkımda şayan buyurulan teveccühat-ı şâhâne-i indimde sermaye-i 
hayat addederek dâr-ı menâle ve nakdine-i vüs’ u cânımı uğur-ı 
şahânede sarf ve ibzal ile iftihar eder kulları olduğum hazret-i Hûda-yı 
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mütealin malumudur. Ve bu def’a kabail hususunda Anapa Kal’asını 
ebedi görmemiş kabileleri dahi davet-i çakeriye icabet mücered asar-ı 
keramet ve hulûs-ı hümâyun mülükane bir katı şurut-ı mezkûre bend ve 
elzem olmuşdur.  

 
Ancak bunların kulları fiillerine mutabık olmayub ekserleri 

evladlarını satmak ve birbirlerini çalub satmak ile ülfet (alışkanlık) 
etmiş muhalat-ı (mümkün olmayan batıl şey) bahayim (dört ayaklı 
hayvan) kabilinden olmalarıyla böyle kârger-i beheme (toptan kâr etme) 
ihtiyar eden akvam-ı mecus uyarak rehinleri ve senedleriyle i’timad caiz 
değil ise de böyle umumeyle uhûda (yeminler, sözleşmeler) dahil 
oldukları mesbuk olmayub mahza şer’iat-ı Muhammediye ve hulûs-i 
kaviyye-i devlet-i ebediyeye istinad olunarak bu veçhile nizam ve şuruta 
rabt olunub avdet ettirilmiş ve şimdilik kendü kabileleri ulemasından 
birer nâib ta’yin olunmuş ise de anlar dahi kabailin tabiatıyla 
tabiatlanmış ve dalâletlerine muavin oldukları nâ-hâyâ-i hallerinden 
müsteban ve ekserleri cüheladan olmağla hayr-i nef’leriçün bunların 
fesadına revaç verdikleri nümayender bu suretçe münasib olan kabail 
derununda icra-yı ahkâm-ı şer’iye ve hall-i müşkilat içün ashâb-ı 
diyanetden müteşerri’inden (şeriat işleriyle uğraşan) kabail içün nefs-i 
Anapa Kal’asında ikâmet ve ihta ve ifta etmek üzere bir müftü ve kadı 
erbâb-ı olarak on altı nefer efendilerin der-i âliyeden tertib ve irsali 
muvafık-ı irâde-i seniyye olur ise de müftü ve ulemâ efendileri evvel 
baharda tacilen irsale himmet ve tarafımızdan i’ta ve vesâya olunarak 
münasib kabilelere gönderilmek içün taraf-ı sadr-ı Anadolu semâhatlü 
efendi hazretleri dailerinden olmikdar meftuhu’l (ele geçirilmiş, 
fethedilmiş) isim ve’l kabile mürasile-i (gönderen, yollayan) şer’iyyeleri 
ahz ve savb-ı çakeriye ib’âs buyurulmak kabail-i merkûmenin dahi 
iktizayı temannasından idiğü ve Rusyalu tarafından bu ana kadar beru 
tarafa mürur ve müdahale ideri olmakdan başka Kuban Nehrinde 
bulunan komandarlarıyla dostane muamele olunub hesbe’l-maslahat 
ifadatımız oldukça ifâ-yı icbet ve hahiş-i ülfet suretinde oldukları beyanı 
ve kabail ve akvamın şimdilik sureti verilmiş taahhüdat senedat-ı 
mersule (gönderilmiş senet) de biheze’l-minval münderiç olub bundan 
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böyle me’mur kılınan kulları avdetlerinde geride kalan kabail de dahil 
taahhüd ve tabi mecus olanlar bade’t-tebeyyün keyfiyeti inha olunmak 
üzere senedat-ı mezkûre bade’n-nazar tevcihle emr ü irâde-i seniyye 
buyurulur ise imtisâl-i çakeri (muvafakat, mutabakat) olunmak 
içün  intizâr-ı fermude-i (emir, komuta) âliyyeleri olduğum ifadesiyle arz-
ı hâl-i rıkkiyyet-maalim (kulluk nişanem) terkimine ibtidar ve hâki-pâ-yi 
merâm-revâ-yı veliyy’ün-niamilerine takdime ihtisâr kılındığı İnşâ-
Allahû Teâlâ muhat-ı ilm-i kâinat erâ-yı rahimaneleri buyuruldukda ol-
babda ve her halde emr ü ferman devletlü, inâyetlü, atufetlü, refetlü, 
übbehetlü velî-ni’metim deryâ-himem ve Fi’l-cûd ve’l-kerem efendim 
sultanım hazretlerinindir. 
Fi 25 Rebiü’l-âhir sene (1)242 
 
Anapa Muhafızı Vali-i Trabzon El-Hac Hasan Bende 
 

EK-9 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1104, Gömlek No: 44586, 

Tarihi: 1243 Ra 21 (3 Kasım 1825), Konu Özeti: Anapa Muhafızı Hasan 
Paşa’nın kaimesinde bilumum kabail itaat ettikden maada dağ içinde 
ve sarp bir yerde bulunan Medami namındaki kabile de İslâmı kabul 
edip hatip ve imam gönderildiği ve sadakat yemini ettikleri ve lisanları 
hiçbir kabile lisanına benzemediği hakkında. 
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Anapa Muhafızı kullarının diğer kaimesidir. 
 

Devletlü, inayetlü (yardım eden) , atûfetlü (şevkatli, 
merhametli), merhametlü übbehetlü (ululuk, büyüklük, azamet), 
veliyy’un-niam derya-himem ve fiyyu’l cûd-i ve’l-rahim (merhametli) 
ve’l-kerem (ahlak ve fazilet sahibi) efendim sultanım hazretleri, 
 

Kabail ve akdam-ı bi-hidayet-i tevfiki’l-mülkü’l allam  şer’iyat-ı 
Muhammediye ve itaat-i devlet-i âliyyeye bend (rabt: bağlamak) olub 
kûh-ı (kûh=dağ) elbrûzdan (İran’da bulunan dağlar) gayet kabail dairen 
(derhal, hemen) madar (çepeçevre) üçyüz saate baliğ olur 
kabilelerinden hiçbir kabile kalmayub Mentukaç ve Şabisuğ ve Abazun 
ve Yalıboyunun  Andemiz Abazalarından maâda cümlesi tarafımıza 
vürud ve şeriat indine rabt ve taltife’l-kerem olunarak sâye-i devlet-i 
âliyye memnunen ve müştereken avdet ettirilmiş fakat intihayı 
(dayanmak) kabailde bir salabetlü cebel (sağlam bir dağ) piş-gehinde 
Medazi tabir olunan üç tohumdan (kök) ibaret bin üç yüz bin dört yüz 
haneye müntehi (bir şeyi tamamlayan) oldur kabile ki içerisinde şeriat 
ve tarikat ve itaat nedir anı (onu) bilmezler ve ebâ ve ecdatlarından berû 
etraf-ı kabailden  mal ve esir sirkat (çalmak) etmek ve kutta’-i tariklik 
(yol kesicilik) ve kendileri de şekavet-i mecusiyetden başka bir kâr 
bulunmamış ve nice kabail tetavül (zulüm etme) ü cerait? ve 
mazarratlarından aciz olmuş ve lisanları sair kabailin lisanına muhalif 
böyle bir başka millet olub bunların beya’ti derkâr şekavetten feragatı 
adîm-ül-imkân (imkânsız) olduğunu haber vermişler ise de keramet 
kudsiyye-i hazret-i pahişâh-i velinimetimize istinad olunarak 
(dayanarak, güç alarak) kabile-i merkûmeye buyurları yazılub 
lisanlarından bilur bir müntehab ile irsal olundukda ba hidayet-i delâlet 
tevfik-i semâdâni vesâyâ-yı çakeranem dimâr-ı kasiyyelerine (ileride 
helaklarına) te’sir ederek davetimize icabet birle mirza ve uzunları ve 
ihtiyarları şedd-ü vasıl ederek cemm-i gafir ile tarih-i arizamdan çend rûz 
mukaddem tarafımıza gelüb sair kabail misillü şer’iyat-ı indine devlet-i 
âliyye kulluğuna duhul ve itaat-ı iltizam ve bade’t-taahhüd bu güne 
gelinceye kadar bir âlem-i cehaletde mahbus bulunub bu günde 
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elhamdülillâhi Teâla şeref-i İslam ile müşerref olduk devlet-i aliyye 
kulluğunu taahhüd etdik ve bu güne gelinceye kadar etmedik hiç bir 
kusurumuz kalmadı bizlerin şeriğle (şeriatla) dava olunmak lazım gelse 
takatımız yetmeyecek bu kusurlarımızdan sarf-ı nazar olunub bundan 
böyle her birimiz şer-i şerif üzere ru’yet olunmak ve hilaf-ı şer-i hareket 
etmemek şartıyla macerâ-yı sabıkamıza i’tibar olunmak üzere bir kıt’a 
buyuruldu niyaz ederiz deyû ağazlarına*müsaade olunarak bir kıt’a 
buyuruldu verilub ve istid’alarıyla bir kazayı nasb ve bir imam ve hatib 
ta’yin ve içlerinden ihtiyarlarıyla ve talibleriyle iki mütesellim nasb ve 
usul u zabıt ve rabt ve kavaid-i hükümeti bade’t-telkin müteahhid 
oldukları hususatı mübeyyin taraf-ı acizaneme mesned-i takdim ve bi-
haza’l-minvâl amel ve hareketleriçün taraf-ı çakeriden talimnâme virilüb 
ve geride kalınan kabaillerini şeriat indine bezlçün bir mübaşir dahi olub 
ve kendülere kabail saireden ziyade külliyetlü hil’at ve atiyat (hediyeler) 
ve ikram ile sâye-i hazret-i zilliyet-penahide taltif olunarak avdet 
ettirilmiş ve verdikleri sened-i mezkûre takdim-i hâk-i pâ-yi veliyyu’n-
niamileri kılınmış olmağın İnşa-Allahû Teâlâ bu kaziyye (iş, husus) dahi 
kabail ve ikdamın sebat-ı İslâmiyesi devamına delil olduğu ve bunların 
ekseri halkında hasebe’l cehalet (cehalet dolayısıyla) hitan vaki olmayub 
bu sene-i mübârekede birkaç bin gerek lıhyesi (sakalı) salıvirdirilmiş ve 
onbeş yaşından yetmiş seksen yaşına kadar nice kimesneler hitan 
(sünnet) ettirilmiş ve mahallerine üstadlar gönderilmiş olmağın böyle 
alâmet-i İslâmiye Elhamdülillâhi Teâlâ temadi (devam etmek) tekessür 
(çoğalmak, kesret) etmekde olduğu mücerred (halis, saf, tek başına) 
ifade zımmında mensur-ı (zafer) ubudiyete zeria (vesile) kalındığı İnşa-
Allahû Teâlâ muhat-ı ilm-i mû-şikafte-i (kılı kırk yaran) felâtûnî (Eflatun 
gibi) rahimâneleri buyuruldukda emr u ferman devletlü, inayetlü 
atufetlü, merhametlü, übbehetlü, veliyy’un-niam derya-himem ve 
fiyy’ul cûd-i ve’l-rahim ve’l-kerem efendim sultanım hazretlerinindir. 
Fi 21 sene Ra (rebiü’l-evvel (1)243  
 
Anapa Muhafızı Vali-i Trabzon Hasan (Paşa) Bende 
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EK-10 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1103, Gömlek No: 44569 N, 
Tarihi: 1242 (R) Rebiü’l-ahir 29 (3 Kasım 1826), Konu Özeti: Taraf-ı 
devletten müftü ve naib gönderilmesi iktiza eden Abaza ve Çerkes 
kabilelerinin isimlerini havi Anapa Muhafızı Hasan Paşa’nın mührüyle 
pusula. 
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Anapa kal’asında ikâmet ve kabail ve ikdamat-ı ikna (ikna 
çalışması) içün ulemadan hal-i müşkilata kadar Anapa ve kabail müftüsü 
efendi 
 

Abazadan Netokaç kabilesine naib 1/ Abazadan Şabisdağ 
kabilesine naib 2 /Nefsi Abazan kabilesine naib 2 /   Çerakiseden Bizaduğ 
Kabilesine naib 1 / Çerakiseden Gerkini kabilesine naib 1 / Çerakiseden 
Hatukoy kabilesine naib 1 / Çerakiseden Temdikuy kabilesine naib 3 / 
Nukuvi kabailine naib 2 / Çerakiseden Besni kabilesine naib 1 / 
Çerakiseden Karasay Kabilesine naib 1 / Çerakiseden Balbay kabilesine 
naib 1 / Çerakiseden Altıkesek kabilesine naib 1 
 
Mürüvvet-şiyâm dâver-i emcedim sultanım hazretleri 
 

Bâlâda mestur ve müfredâtında beyan olunmuş kabilelere kabl-
i saltanat-ı âliyyeden tertib ve tasvib olunmağın üzere Anapa kal’asından 
maada onaltı naib efendi ve bir müfti efendi irsâline müsaade 
buyurulmağla kabail tarafından dahi istid’a olunmağla iktizası irade-i 
seniyyeye menutdur. Fi 29 R (Rebiülahir) sene (1)242 
 
EK-11 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1573, Gömlek No: 31, Tarihi: 
11 (Ca) Cemaziye’l-evvel  1243 (30 Kasım 1827), Konu Özeti: İslamı 
kabul eden ve Devlet-i aliyye itaatini kabul edeceğini belirten Selâtin-
i Cengiziyye’den Anapa’da sakin sultanlar ile Sabsuğ, Netokaç, Abazik, 
Mahoş, Bezaduğ Hamsi, Kabartay, Temerkoy, Nogay, Besti, Hatukoy, 
Çerkes, Kerkeni kabilelerinin ileri gelenlerine Anapa Gümrüğü 
malından tayinat tevcihi ile Netokaç Kabilesi’nden Disenek oğlu 
Temrek’e maaş tahsisi konusunda Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı 
Hasan Paşa’nın tahriratı. (Kesik Hatt-ı Hümayun.) 
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Defterdar Efendi kullarının takriridir. Bend-i evvelde inha edildiği 
senevi on sekiz bin yirmi beş guruş maaşın Anapa gümrüğü malından 
tevcih (döndürmek, yönetmek) ve bir bervat-ı âliye (nişân ve rütbe 
verildiğini bildiren ferman) i’tası ve bend-i sanide muharrer Der-
saadet’e gelmiş olan Temrek nam kimesneye dahi gündelik gümrük-ı 
mezkûr malından müceddeden tanzimi inha ve arzı ısrâ olunan. 
 

Trabzon Valisi ve Anapa Muhafızı Saadetlü el-Hac Hasan Paşa 
Hazretleri tarafından varid olan tahriratın hülasası mefhumunda 
(anlaşılan) bi-gayata (sonsuz) İnşa-Allahû Teâlâ sâye-i mekarım-vaye-i 
cenâb-ı cihândâri de kabail ve akvam dâire-i İslamiyete duhul ve devlet-
i aliye ita’atini kabul etmiş olduklarından bunlardan sadakat-kâr ve işe 
yararlarının sâye-i devlet-i aliyye de bekam olmaları zımmında müşarün-
ileyh tarafından olunan va’d iktizası üzere selâtin-i Cengiziyeden kabail 
derununda ve Anapa’da sakin malume’l-esâmi sultanlar ile Şabsuğ ve 
Nekotaç ve Abazik ve Mahoşni ve Pezaduğ ve Hamşi ve Kabartay ve 
Temerköy ve Nogay ve Besti ve Hatukoy ve Çerkes ve Kerkeni 
kabilelerinin irsal eylediği atmış iki kıt’a arzı mucebince ma’lumu’l-esâmi 
iki nefer ümerâ ve mirzâ ve özden (uzun) ve ihtiyarlarına Anapa 
gümrüğü malından verilmek üzere senevi tahsis olunan malumu’l-
mikdar maaş tevcih olunarak iktiza eden beratlarının ısdar ve irsal 
buyurulması ve kabile-i merkumundan Şabsığ kabilesinden evlad u 
ıyalleriyle Anapa Kal’asında tavattun ve ikâmet etmekte olan Hacı 
İbrahim Efendi dâileri kalilü’l maaş olub kendüye idarede aciz kalarak 
bilad-ı ahire gitmek dâiyesinde olub ancak muma-ileyh kabail lisanına 
aşina olduğundan gayri ulema ve sulehâdan olarak Anapa’da vücudu 
elzem idiğünden müşarün-ileyh tarafından gönderilmekde ise de 
Anapa’da talim-i umum olarak ikâmete vesile olmak içün diğer irsal 
eylediği bir kıt’a arz mucibince gümrük-i mezkûr malından muma-ileyhe 
senevi üç yüz guruş maaş tahsisiyle iktiza eden beratın ısdar ve irsal 
kılınması hususuna müsaade-i seniyye erzân buyurulmasını tahrir ve 
inha eder sadır olan ferman-ı âlileri mucebince kayuda müraca’at 
olundukda Anapa gümrüğü mukâta’asının hâsılatını mübeyyin 
ikiyüzotuzyedi senesine mahsusan varid olan hasılat defterinde 
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yirmialtıbindokuzyüzseksenbeş guruş vezâifi olduğu mukayyed idiğü 
İstanbul emti’a ve duhân (tütün) gümrükleri ve rusûm-i kahve 
mukâta’aları ve taşra mukâta’at ve hayriyeleri külliyetlü mâl ile 
mukayyed olduğundan başka biraz vakitden beru tevcih olunan vezaif 
kati vafir olmak hasebiyle vaktiyle ve vezaif ve esham (nasipler, hisseler) 
verilemediği ecilden fi maba’d kimesneye bila hatt-ı hümayun-ı şevket-
makrun müceddeden maaş ve vezayife tayin olunmamak nizamından 
olmadığı ve cizye ve ve mukâta’at emvaline zamm ile vazife tevcihi 
memnu’ (men edilmiş) idiğü kuyuddan müsteban ve bend-i sanide 
muharrer tevcihi inha olunan maaş ile maa (beraber) zikr olunan 
maaşların cümesini hesab ettirdiği üzere onsekizbinyirmibeş guruşa 
baliğ olmağla bu surette ber mucib inha ol-mikdar maaşın gümrük-ı 
mezkûr malından tevcihi ve umum tevcihi mutlaka irâde-i şahâneye 
menut-ı (bağlı) mevaddan (kanunlar, kısımlar) idiğü baş muhabebeden 
(defterdar) derkenar olmuş olduğu. 
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Arz-ı bendeleridir ki; 
İşbu iki bend takrir-i çakeride tafsil ve beyan olunduğu ve 

balasına şeref-bahş sahife-i (mana) südûr olan hatt-ı hümâyun-ı şevket-
makrun-ı şâhâne mantuk-ı münifi ve sâdır olan ferman-ı âlileri 
mucebince teveccühü inha olunan ile Temrun nam kimesneye ikiyüz 
guruş zamm olunarak cem’an senevî onsekizbinyirmibeş guruş maaşın 
gümrük-ı mezkûr malından ita olunmak üzere tevcihi olunarak ba-ruus-
ı hümâyun başmuhasebeden beratları ita olunmak babında emr ü 
ferman devletlü, saadetlü sultanım hazretlerinindir.  İmza: Ali Himmet 
Derkenar: Olan Temraki nâm kimesneye Anapa gümrüğünden ikiyüz 
guruş ilâvesiyle icrâ oluna deyû hatt-ı hümâyûn şevket-makrûn-ı 
mülûkânem şeref-bahş-ı sahife-i südûr olmağla mantûk-ı münifini icrâya 
mübaderet eylesin deyû buyuruldu. 
9 Cemaziyelevvel sene (12)43 
 
EK-12 

Fon Kodu: HAT, Dosya No: 464, Gömlek No: 22739, Tarihi: 1243 
Z (Zilhicce) 29 (12 Temmuz 1828), Konu Özeti: İslam olan Kabail halkına 
mesail-i diniyyeyi öğretmek ve ahkâm-ı şeriyyeyi icra etmek üzere 
Anapa Muhafızı Hasan Paşa’nın istediği bir müftü ile onaltı naibin 
gönderileceklerine ve bunların verecekleri ilam ve hüccetten harç 
alamayacakları için müfettişlerinin sureti teminine dair. 
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Benim vezirim padişahım, 
 

İşbu takririn manzur u me’al-i ma’lûm-ı hümâyûnum olmuştur. 
Takririnde beyan ve istizan eylediğin veçhile Müftiyi muma-ileyh atıyüz 
ve onaltı nefer nüvvablara (naib, vekil) dahi beherine üçer yüz guruş 
atiyye Defterdardan celb ile i’ta ve gümrükçü marifetiyle tedarik 
olunacak sefineye irkâb (bindirme) ve i’zâm (göndermek, yollamak) 
itdirdesin. 
 
Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü, veliyyü’n-nimetim 
efendim. 
 

Malum-ı hümâyûn-ı mülükâneleri buyurulduğu üzere mahzâ 
kuvve-i tâli’ ferhunde-i metali’-i şahâneleri  asârından olarak şeref-i 
İslâm ile müşerref olan Kabail halkına mesâil-i diniyyelerini öğretmek 
derun-i Kabailde icra-yı ahkâm-ı şeriyye eylemek üzere ulemadan ve 
ashab-ı diyanetden Anapa’ya bir müfti ve Kabaile dahi onaltı nefer naib 
intihâb ve irsâl buyurulmasını Anapa muhafızı Hasan Paşa kulları 
bundan akdem varid olan tahriratında inhâ etmiş ve tahrirat-ı mezkûre 
meclisde kıraat birle vakıa Kabail-i mezkûrenin şeref-i İslâm ile 
teşriflerinin bidâyeti olarak henüz halâvet-i iman ve İslâm ile şiringâm 
olmamış olduklarından şimdi bu taraftan gönderilecek müfti ve naib 
efendilerin gayet ulemadan ve erbâb-ı iffet ve salâhdan olarak intihâbı 
ve bunlar ol-tarafa vardıklarında iktiza eden i’lam-ı hüccetden bir pâre 
harç olmayub deâvitlerini meccanen rü’yet ve dâima bunlara mesâil-i 
diniyyeyi ta’lim ve tefhim birle halâvat-ı imân ve İslâmı izakaya sa’y ve 
dikkat eylemeleri farîzadan olduğuna binaen Semahatlü Şeyhülislâm 
Efendi daileriyle bi’l-muhabere iktizası icra olunması beynel huzzâr 
(huzurda bulunanlar) tensib olunmuş ve ol babda şeref-efzâ-yı sürûr 
olan hatt-ı hümâyun şevket-makrun-ı şâhâneleri mucebince efendi 
müşarün-ileyh dâileriyle muhabere olunarak efendi müşarün-iley dâileri 
evvel emr de işbu gönderilecek müfti ve nüvvabın (naibler) münâsibi 
vechile iktiza eden mahiyeleri ba’z kazâ menâsıbı ve arpalıklardan 
uydurulmak üzere lazım gelenler ile bi’l müzâkere karar virüb meclis 
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müzekkeresi üzere ulemadan bir nefer müfti ile on altı nefer naib intihab 
iderek hazır ve müheyya (hazırlanmış) olunduklarını ve Anapa’ya 
izâmları içün iktiza iden sefinenin isticarıyla heman irsâl olunmalarını ve 
mümkün olur ise efendi muma-ileyhim dâilerine fakat harcırah olmak 
üzere birer mikdar atiyye-i seniyye inâyet ve ihsan buyurulmasını ihbar 
eylemiş olduklarından lede’l-mülâhaza vakıa bunların i’zâmları içün 
sefine tedarik olunmak ve harcırah olmak üzere taraf-ı eşref-i 
şahânelerinden dahi birer mikdar atiyye-i seniyye inâyet ve ihsan 
buyurulmak münâsib olub ancak müstakil sefine isticarına hacet 
olmayarak gümrükçü efendi bendelerine sipariş ile ol-tarafa gidecek 
sefinenin birine irkâben i’zâmları (bindirerek gönderilmeleri) mümkün 
olacağından sefine hususu efendi-i muma-ileyh kulları marifetiyle 
tanzim edileceği ve efendi-i müşarün-ileyh dâilerinin ihbârına göre 
gönderilecek müfti ve nüvvabın (naiblerin) mahhiyelerini (aylıklarını) 
uydurmuş olduklarından harcırah suretiyle dahi canib-i miriden müfti-i 
muma-ileyhe altıyüz ve onaltı nefer nevvab (naibler) efendilere dahi 
beherine üçeryüz guruş atiyye-i seniyye kadar kifâyede görünmüş 
olduğundan ol-vechile i’tası muvafık-ı irade-i seniyye-i mülükâneleri 
buyurulur ise defterdar efendi kullarından celb olunarak i’ta ve gümrük 
emini efendi kulları marifetiyle tedarik olunacak sefineye irkâb ve i’zâm 
olunmak üzere iktizası icra olunacağı muhat-ı ilm-i âlileri buyuruldukda 
emr ü ferman şevketlü, kerametlü, mehâbetlü, kudretlü velinimetim 
efendim padişahım hazretlerinindir. 
 
EK-13 
 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 781, Gömlek No: 36559, Tarihi: 
29 (Z) Zilhicce 1239 (25 Ağustos 1824), Konu Özeti: Esir bulunduğu 
Rusya’dan firar ederek Trabzon Valisi Çeçenzâde Hasan 
Paşa’ya dehalet ettiğine Paşa-yı muma-ileyhin tahrirartıyla İstanbul’a 
gönderildiğine Haccı ifa ile avdette Arap eşkiyası tarafından 
soyulduğuna, kendisine atiyye ihsanıyla memleketine dönmesine 
müsaade istediğine dair Çeçen ümerasından Caferhanzâde İbrahim 
Bey’den Sadaret’e. 
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Manzurum olmuşdur. 
Devlet-i âliyyemizin bu kadar masârıfât-ı lâ yuhsası olduğunda bu 

makûle şeylere akçe sarfının sırası değil ise de artık muma-ileyh bu 
tarafa gelüb Hacc-ı Şerife gitmiş ve avdetinde garatzede olmuş 
olduğundan şân-ı merhamet görünür onbin guruşluk altun gönderdim 
atiyye olmak üzere muma-ileyhe. İta ve iktiza iden fermânı dâhi ısdar ve 
ita olunmuş. 

 
Der-saadetlerinde müsafereten mukim olan Çeçen 

Umerasından Cafer Hanzâde İbrahim Beğ’in takriridir. Mâlûm-ı 
hümâyûn-ı mülükâneleri buyrulduğu üzere mir-i muma-ileyh bir 
müddetdür Rusyalu yedinde esir olmuş ve mukaddem ber takrib halâs 
ile bihar (bahr’in çoğulu; denizler etrafından) etrafında Trabzon Valisi 
kullarının yanına gelmiş be müşarün-ileyh kullarının bir kı’a mektubuyla 
geçen sene Der-saadetlerine vürud idüb Hacc-ı şerife gitmek arzusunda 
olduğunu ifade itmiş ve hâki-pâyi hümâyun-ı şâhânelerinden bi’l-istizan 
kendisüne merhameten. 
 
Takrir-i kullarıdır ki; 

Bu kulları Çeçen Hanlarından Cafer Hanın oğlu olub vilayetimiz 
Rusya memleketine mülâsık olduğundan yirmibeşsene kadar harb ve 
kıtal (öldüresiye muharebe etme) ile iştigal olunmuş ise de nihâyetü’l-
emr kulunuzu dek ve hile ile davet ve kayd-ı esre (esaret kelepcesi) 
girifdâr iderek alt sene Sibir’de (Sibirya) tevkif itmiş ve bir aralık fursat-
yâb olarak (fırsat bularak) leylen (bir gece) karar ve dokuz nefer etbaim 
ile Buhara tarafından hâlâ Trabzon Valisi Çeçenzâde Hasan Paşa 
Hazretlerine gelüb indi dâhi tahrirat (resmi mektup) ile Asitâne-i şevket 
aşiyaneye ru-mal (yer süren) ve Hamdullahi Teâla sâye-i hazret-i 
tacidâride edâ-yı farîze-i Hacc iderek nail-i emniye ve emal olmuş isem 
de bade’l-Hacc (Hacdan sonra) Cedide Boğazı’nda Urban (Arap) eşkiyası 
zuhûruyla üç nefer adamlarımı telef ve i’dam ve külliyen malımı gasb u 
garat (yağma) ve çakerlerini dâhi kurşun ile darb ve sağ kolumdan 
mecruh idüb bu suretle düçar ü sefâlet olarak ne hal ise ber takrib 
deryad übbehet karara dâhil olmuş ve bu esnâda ikafat (iyileşme) 
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bulunmuş isem de devlet-i âliyye-i ebedüd devamın kulluğu ve 
sadâkatkârlığı iddiasında olduğumdan civarımızda olan Dağıstan askeri 
ve biladımız (beldeler) halkıyla bi’l-ittihad (birleşmek) İnşa-Allahu’l-
Rahmân din-ü devlet-i âliyye ibrâz-ı hüsn-i hidmet ve izhar-ı müesser-i 
gayret ve sadakat itmek üzere vilayetim tarafına azimet arzusunda 
olduğum malûm-ı âliyeleri buyuruldukda ne vechile irade-i seniyyeleri 
taalluk ider ise ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 
Bende Mir el-Hacc İbrahim Caferhanzâde Hakkı 
 

On bin guruş atiyye-i seniyye-i şâhâne inâyet ve ihsan 
buyurularak Hacc-ı Şerife i’zâm ve irsâl kılınmış olmakla saye-i hümâ-
vâye-i şâhânelerinde edâ-yı farize-i Hacc-ı Şerif iderek altı nefer 
bekasıyla yine Asîtâne-i saadetlerine avdet ve şimdiye kadar misafir 
virilen mahalde ikâmet ile bu def’a işbu takriri takdim ile mealinde ve 
gerek şifahen vaki olan ifadesinde elyevm memleketinde olan babası 
Cafer Han ve kendüsi ve bi’l-cümle kavm ve kabileleri ahâlisi ez kadim 
devlet-i âliyye-i ebediyyü’d-devâmın hizmetkârlığı iddiasında 
olduğundan bahisle civarlarında olan Dağıstan askeri ve vilâyeti halkıyla 
bi’l-ittihad (birleşme) din-ü devlet-i âliyyeye hizmet ve izhâr-ı meâsir-i 
gayret etmek üzere bu def’a vilâyeti canibîne azimet arzusunda olub 
ancak eli boş gitmemek içün hiç olmaz ise babası ve kabilelerinin vücuh 
ve ahalisine hitâben iktizasına göre hizmet-i din ü âliyyeye teşvik ve 
isti’mâlat havi bir kıt’a ferman-ı âlî ısdar ve ita buyurularak kendüsi 
Trabzon canibinden vilâyetine i’zam olunmasını ifade ve istirham etmiş 
olmakla manzûr-ı şâhâneleri buyurulmak içün arz ve takdim kılındı. Mir-
i muma-ileyh ulemâ ve salihâdan bir dâileri olub Hacc-ı Şerifden 
avdetinde dâhi Urbân (Arab) eşkiyasına bi’t-tesadüf garatzede 
(yağmalanmış) ve….olarak düçâr-ı sefâlet olmuş olduğuna terahhümen 
mücerred (tek başına) isticlâb (celb etme) davât-ı hayriyyesi zımmında 
bu def’a dâhi harcırah olarak bir mikdar atiyye-i seniyye-i şâhâneleri 
ihsanıyla bi’t-taltif ol vechile avdeti ve istid’a eylediği fermân-ı âli dâhi 
sabklarına tatbikan iktizâsına göre tasdir ve ita kılınması hususlarında ne 
vechile irâde-i seniyye-i mülükâneleri şeref-südûr buyurulur ise 
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muktezâyı münifi icrasına ibtidar olunacağı muhat-ı ilm-i âliyeleri 
buyuruldukda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir. 

 
EK-14 

 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 188, Gömlek No: 8982, Tarihi: 

29 Z 1205 (29 Ağustos 1791), Konusu: Çerkes beylerinden Anapa 

vakasında yed-i küffara esir düşen Zanoğlu Mehmed Bey esaretten 

kurtulup İstanbul'a gelmek üzere Ereğli'den bir adamı ile tahrirat 

gönderdiğinden kendisine mihmandar tayini ve bir konak tahsisi.  

 

 
Hû 

Bu Mehmed Bey vakıa pür malum adamdır. Numan Bey’e misafir 

olsun ve iktiza eden ikramı görsün. 

 

Seyyid Numan Beğ kullarının takriridir. Asitane-i aliyyede bir 

menzil tedarük ve mekulatları ruyetine bir bendeleri tayin olunmak 
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iktiza edeceği malum-ı hümayunları buyuruldukda ferman men hehü’l-

emri hazretlerinindir. 

 

Çerkes Beylerinden bundan akdem Anapa vakıasında yed-i 

küffara esir ve giriftar olan Zanoğlu Mehmed Beğ esirlikden halas olub 

kabilesi beğleri ve ettibaları yetmiş seksen mikdarı var imiş mukaddema 

bu tarafdan giden köse tenli Mehmed Beğ’in rakib olduğu Çamlıca ile 

Ereğli İskelesine gelüb karadan bir ademini tahrirat ile kulunuza 

götürmüşler mir-i muma-ileyh ol-havalide mevcud kabail beğlerinin ser-

firazı mer’iyyül-hatır bir bendeniz olub hatta evail-i Safer’de Sadr-ı azam 

devletlü veli-nimetim efendimiz mahsus adem (özel adam) gönderüb 

Der-âlîye götürmüşleridi. Ale’l-husus şimdi esirlikten kurtulub Devlet-i 

Âliyeye hallerini ifade içün geliyor. Hemen  muma-ileyh bir mihmandar 

ve Asitane’de (İstanbul’da) bir konak tayini ile tatyib ve olunmaları ikram 

(gönlü hoş tutularak ağırlanması) münasib olmak gerekir. Ne vechile 

re’y buyurulur ise ol-babda emr efendimizindir.  

 
EK-15 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 283, Gömlek No: 97, 

Tarihi: 19 (Za) Zilkade 1275 (20 Haziran 1859), Konusu: Dersaadet'e 

gelmiş olan Noğay ve Çerkes muhacirlerinin iskan edilmek üzere 

vapurla Varna'ya gönderilmeleri. 
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Maliye Nezaret-i Celilesine 
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Der-saadet’e gelmiş olan Nogay ve Çerkes muhacirlerinden otuz 

iki nüfusu şamil sekiz hane Nogay Tatarları Dobruca Ovasında 

mütemekkin (yerleşmiş) Tatar Kayaeli karyelerinde tavtin olunmaklıları 

(yerleştirilmeleri) istid’asında olmalarıyla bunların geçen sene Mecidiye 

kasabasında iskan ettirilen kadim muhacirleri haklarında ne vechile 

muavenet (yardım) olunmuş ve ne suretde ve ne miktar arazi ve saide 

ve i’ta ve irade etmiş ise bunlar hakkında dahi tahammi (korunma) 

icrasıyla zikr olunan kabail köylerinde veyahud civarında iskan olunarak 

istihsal-i asayiş ve istirahatları ve devlete itaatlarıyla haklarında ne 

makule muamelat olunduğunu mübeyyin defterinin bi’t-tanzim Maliye 

Hazine-i Celilesine gönderilmesi hususunun Silistre valisi devletlü paşa 

hazretlerine ve bunlar vapura irkâben (bindirilerek) Varna’ya i’zam 

olunacağından (gönderileceğinden) oraya vüsullerinde bi kaç gün 

müsafireten münasib mahallerde ikamet ettirilerek mukarrer olan 

yevmiyelerini i’ta eyle keyfiyet-i vusülleri vali-i müşarün-ileyh 

hazretlerine bi’l-işar ne tarafa sevk olunmaları cevaben yazılır ise tedarik 

idüb esbab-ı rahiyeleriyle heman oraya izam olunmaları hususunun dahi 

Varna kaim-makamı saadetlü bey efendiye tevdi’ ve iş’arı ve muhacirin-

i merkûmenin emsali vechile vapur kutu’ları (denizden ve karadan bir 

yolu geçmek) ve komiteleri(ne) varılarak Varna’ya i’zam olunmaları 

(gönderilmeleri) maddesinin dahi şehr emini atufetlü bey efendi 

hazretlerine havalesi müteallik ve müşerref-sudûr buyurulan emr ü 

irade-i seniyye-i cenâb-ı şehin-şâhi iktizayi alisinden olarak keyfiyyet vali 

müşarün-ileyh hazretleriyle kaim-makam muma-ileyh ve emin 

müşarün-ileyh hazretlerine bildirilmiş olmağla ana göre hazinece 

iktizasının icrası hususuna himmet buyurmaları siyakında tezkere.  

 

EK-16 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 394, Gömlek No: 73, 

Tarihi: 13 B (Receb) 1276 (5 Şubat 1860), Konusu: Çerkez 

muhacirlerinden Altıkesek ve Halboka Hayile kabilelerinin, 
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Seyidgazi'de inşa olunan karyede iskan olundukları ve taksim olunan 

arazi hakkındaki mazbatanın bilahare gönderileceği. 

 
 

Makam-ı Mualla-yı Hazret-i Vekâlet-penâhiye  Terkim (rakam)/81 

Maruz-ı çaker kemineleridir ki; 

 

Muhacirin-i Çerakiseden mukaddem (önceden) vürud eden 

Altıkesek ve muahharen (sonradan) gelen Halboka Hayile kabileleriçün 

Seyidgazi kazasına tabi Çekingeç nam mahalde teşkil olunan karyede 

inşası hususuna irade-i merâhim-ade-i cenâb-ı padişâhi şeref-südur 

buyurulmuş olan hanelerin umur-ı inşası me'mur’ ve mahalli meclis ve 

meclis-i liva azasından bi’l-münavebe tayin kılınan zevat marifetleriyle 

karin-i hüsn-i hitam olarak geçen şehr-i Cemaziye’l-evvel’in evasıtında 

(ortasında) iş bu muhacirlerin üç dört mahdan beri misafir oldukları 
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ahali-i kaza hanelerinden kemal-i teşekkür ve memnuniyetle meccanen 

(ücretsiz) i’ta olunan (tahsis edilen) beşyüz aded mikdarı arabalara 

irkaben (bindirilerek) karye-i mezkûreye nakl ve iskan olunmuş oldukları 

vabeste-i mezkûrenin masarifat-ı vakıası mikdarıyla muhacirine tahsis 

ve taksim kılınan arazinin suret-i taksimini mübeyyin mazbatalarının 

bundan sonra irsal kılınacağı liva-i mezkûr meclisinden bu kere bâ-

mazbata iş’ar ve inha olunmuş olmağla beyan-ı hali maruzunda takdim-

i ariza-i kemterâneme ibtidar kılındı. Ol-babda ve her halde emr ü 

ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi 14 Receb Sene 1276 Bende Mutasarrıf-ı Eyalet-i Hüdâvendigâr  

(Bursa) 

 

EK-17 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 322, Gömlek No: 3, 

Tarihi: 2 Safer 1277, (20 Ağustos 1860), Konusu: Çerkes ve Kabartay 

kabilesi muhacirlerinden onbeş hanenin Bolu'da iskanı. 
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Hû 

Makam-ı Âlî-i Cenâb-ı Kaim-makamiye 

Maruz-ı çakerileridir ki; 

 

Çerkes muhacirlerinden ve Kabartay kabilesinden şimdilik onbeş 

hane yüzatmışyedi nüfus Bolu canibinde İskân etmek emelinde 

olduklarından makrun-ı müsaade-i âliye-i hidivileri buyurulduğu halde 

ber-vech-i usul-ı cedide nefs-i Bolu Sancağı kuralarında muhteliten 

(karışık olarak) hüsn-i iskân ve iva’ları (yerleştirilme ve barındırılmaları) 

zımnında Bolu ve müsterihan (sıkıntı çektirilmeden) i’zamları 

(gönderilmeleri) hakkında İzmir kaim-makamlarına hitaben şeref-tastir 

buyurulacak evamir-nâme-i samiye-i hidiv-i fehâmileri kendilerine 

verilmek üzere savb-ı çakeriye isbali babında emr ü ferman hazret-i 

veliyyü’l-emrindir. Fi 2 Saferü’l-hayr Sene 1277  

 

EK-18 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 435, Gömlek No: 43, 

Tarihi: 25 (R) Rebiü’l-ahir 1277 (10 Kasım 1860), Konusu: Sivas'ın 

Uzunyaylası'na iskan edilen Çerkes muhacirinin evlerinin bir hizmet 

olarak Alacahan, Kangal, Aşudu ve Tenos kazaları ahalilerince inşa 

edildiği bu husustaki mazbataların takdimi. 
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Bi-mennihi Teâlâ ve Tagaddes Hazretleri veliyyü’n-ni’met-i bi-

minnetimiz veliyyü’n-ni’met-i âlem olan Padişahımız Efendimiz 
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Hazretlerini ma-tala’atü’ş-şems ve’l-kamer serir-i gerdün-masir-i tacdâri 

ve zıll-ı zalil-i tûbâ-mesil hilafet-penahilerin mefârik-i kaffe-i âlemiyânda 

ebed-sayeban buyursun amin.  

 

Zir-i cenah re’fet-penah saltanat-ı seniyyelerine iltica etmiş olan 

muhacirin-i Çerakisenin emin u istirahatleri esbab-ı hasenesinin 

istikmaliyle beraber intihab edecekleri mahallere icra-yı iskan ve 

tavattunları hususna irade-i merhamet-ade-i hazret-i memalik-i 

perveride erzan ve şayan buyurulağeldiği misillü muhacirin-i 

merkumeden Sivas havalisine vürud edenler haklarında taraf-ı eşref-i 

samilerinden dahi ifa-yı merasim mihman-nevaziye maa’r-ri’âye 

bunların intihab etmiş oldukları Uzunyayla nam mahale yapılacak 

hanelerin suver-i inşa-i seniyyesinde medar-ı yüsr-i suhulet olmak ve 

masarif-i inşaiyesi muahharen canib-i miriden tesviye kılınmak üzere 

münasib kazalara bi’t-taksim ol-vechile aza-yı meclis ve ahalisi 

bulunduklarımız Tenvesi kazasının hissesine mucib olan onbeş hane 

saye-i seniyyelerinde matlube muvafık olarak bi’l-imal muhacirin-i 

merkûme yerleştirilmiş ve arz ve beyandan müstagni olacağı üzere 

muhacirin-i merkûme devlet-i aliyye ebede’l devamımızın misafirleri 

dimek olub dar u diyarlarını terk etmiş olmalarından dolayı bunlar 

istihsal-i esbab-ı hoşnudiyye ve istirahatlerine çalışılıp çabalamak 

suretleri fariza-i zimmetden olacağına mebni saye-i kudret-vaye-i 

hazreti şahanede bir hoş cemile-i müftehire (güzel hareketleriyle 

öğünme) olmak üzere hanha-yı merkûmenin mesarif-i inşaiyesi olan 

ber-vech tahmine i’ta buyurulacak mebaliğin cümlemizin kemal-i sevk-i 

hâhişleriyle canib-i miriye teberruen terk olunmuş olmağla kabulu 

emrinde istihsal-i müsaade-i seniyye himem-i aliyye-i mekarim-

kârilerine erzan ve şayan buyurulmak niyazı babında ve her halde emr ü 

ferman hazret-i men-lehü’l emrindir.    
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Rabbimiz Teâlâ ve Tagaddes Hazretleri veliyyü’n-nimet bi-

minnetimiz veliyyü’n-nimet-i âlem olan Padişahımız Efendimiz 

Hazretlerini ma-tala’atü’ş-şems ve’l-kamer serir-i gerdün-masir-i tacdâri 
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ve zıll-ı zalil-i tûbâ-mesil hilafet-penahilerin mefârik-i kaffe-i âlemiyânda 

ebed-sayeban buyursun amin. Zir-i cenah re’fet-penah saltanat-ı 

seniyyelerine iltica etmiş olan muhacirin-i Çerakisenin emin u 

istirahatleri esbâb-ı hasenenin istikmaliyle beraber intihab edecekleri 

mahallere icra-yı iskan ve tavattunları hususna irade-i merhamet-ade-i 

hazret-i memalik-i perveride erzan ve şayan buyurulağeldiği misillü 

muhacirin-i merkumeden Sivas havalisine vürud edenler haklarında 

taraf-ı eşref-i samilerinden dahi ifa-yı merasim mihman-nevaziye maa’r-

ri’âye bunların intihab etmiş oldukları Uzunyayla nam mahale yapılacak 

hanelerin suver-i inşaiyesinde medar-ı yüsr-i suhulet olmak ve masarif-i 

inşaiyesi muahharen canib-i miriden tesviye kılınmak üzere münasib 

kazalara bi’t-taksim ol-vechile aza-yı meclis ve ahalisi bulunduklarımız 

Alacahan Derbendi kazasının hissesine isabet eden dört hane saye-i 

âliyelerinde matluba muvafık olarak bi’l-imal muhacirin-i merkûme 

yerleştirilmiş ve beyandan müstagni olduğu üzere muhacirin-i merkûme 

devlet-i aliyye ebede’l devamımızın misafirleri dimek olub dar u 

diyarlarını terk etmiş olmalarından dolayı bunlar istihsal-i esbab-ı 

hoşnudiyye ve istirahatlerine çalışılıp çabalamak suretleri fariza-i 

zimmetden olacağına mebni saye-i şevket-vaye-i mülükânede bir 

hizmet-i cemile-i müftehire (güzel hareketleriyle öğünme) olmak üzere 

hanha-yı merkûmenin mesarif-i inşaiyesi olan ber-vech tahmin i’ta 

buyurulacak mebaliğin cümlemizin kemal-i isteğiyle canib-i miriye 

teberruen terk olunmuş olmağla ol-vechile kabulu emrinde istihsal-i 

müsaade-i seniyye himem-i aliyye-i mekar-i mekarilerinden erzan ve 

şayan buyurulmak niyazı babında ve her halde emr ü ferman hazret-i 

men-lehü’l emrindir.  

Fi 17 (N) Ramazan Sene (12)77   
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Hû 

Pişgâh-i Âlî-i Cânib-i Vekâlet-penâhiye 

Marûz-ı acizi 

 

Hak Subhane ve Teâlâ Hazretleri pişgâh-ı âli-penah ve şehimşah 

adâlet-iktinah efendimiz hazretlerine ale’l-ebed serir-i gerdün-masir-i 

tacdârilerinde nümayan ve zıll-ı zalil-i tûbâ-mesil-i mülükânelerini   

kaffe-i müfarık-ı âmeliyesinde ebed-sayeban buyursun amin. Zir-i cenah 
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mültezimu’l-felah saltanat-ı seniyyeye dehalet ederek li-ecli’l iskân Sivas 

eyaletine sevk ve i’zam buyurulan muhacirin-i Çerakisenin bir muktezi-

yi irade-i âliyye intihab gerdeleri olan Uzunyayla nam mahalde saye-i 

kudret-vaye-i hazret-i tacdâride haneleri imar ve inşa olunmuş ve 

hanha-yı mezkûrenin esman u ikâmesi cânib-i hazine-i celileden i’ta 

kılınmak ta’limat-ı seniyye-i atika ahkam-ı celilinden bulunmuş ise de 

mezkûr Uzunyayla nam mahalde inşa olunmuş olan hanelerden 

Alacahan kazası hissesi bulunan dört adet hanelerin esman-ı vâkıası bir 

hizmet-i memduha-i  müftehire (güzel hareketleriyle öğünme) olmak 

üzere bir taraftan teşvik ve tergib olunarak mücerred kendi hahişleriyle 

(istekleriyle) hazine-i celileye terk ve teberru ile kabulu niyazında 

bulunduklarına dair bu kere kaza-i mezburdan tevarüd eden bir kıt’a 

mazbata-i umumi manzur-ı meâli nuşûr-ı hidivaneleri buyurulmak üzere 

matviyyen takdim-i pişgâh-ı âli-i hazret-i vekâlet-penâhileri kılınmış ve 

kaza-i mezkûr müdir ü handan ve ahalisinin bu suretle bila-teşvik vukuu 

bulan hizmet ve gayretleri şayan-ı tahsin ü takdir olunmuş olduğundan 

hervechile iş bu iane-i naçizâneleri karin-i cây-ı kabul buyurulmak esbâb-

ı icabiyesinin icrası hususuna müsaade-i merâhim-âde-i veliyyü’n-

niamileri erzan ve şayan buyurulmak babında emr ü ferman hazret-i 

men-lehü’l emrindir.  Fi 25 Rebiü’l-ahir Sene (12)77   
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Hû 

Pişgâh-ı Âlî-i Hazret-i Vekâlet-penâhiye 

Maruz-ı aciz-i kemineleridir ki; 

Hak Subhane ve Teâlâ Hazretleri pişgâh-ı âli-penâh ve şehimşâh 

adâlet-iktinâh efendimiz hazretlerine ale’l-ebed serir-i gerdün-masir-i 

tacdârilerinde nümayan ve zıll-ı zalil-i tûbâ-mesil-i mülükânelerini kaffe-

i müfarık-ı âmeliyesinde ebed-sayeban buyursun amin. Zir-i cenah 

mültezimu’l-felah saltanat-ı seniyyeye dehalet ederek (sığınarak) li-ecli’l 

iskân Sivas eyaletine sevk ve i’zam buyurulan (gönderilen) muhacirin-i 

Çerakisenin bir muktezi-yi irade-i âliyye intihab gerdeleri olan Uzunyayla 
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nam mahalde saye-i kudret-vaye-i hazret-i tacdâride haneleri inşa ve 

imar olunmuş ve hanha-yı mezkûrenin esman u ikâmesi cânib-i hazine-i 

celileden i’ta kılınmak ta’limat-ı seniyye-i atika ahkam-ı celilinden 

bulunmuş ise de mezkûr Uzunyayla nam mahalde inşa olunmuş olan 

hanelerden Tenos kazası hissesi bulunan onbir aded hanelerin esman-ı 

vâkıası bir hizmet-i mahsusa-i müftehire (Allah rızası olmak) olmak üzere 

bir tarafdan teşvik-i tergib (şevklendirme) olunarak mücerred kendi 

hahişleriyle (yalnız kendi arzularıyla) hazine-i celileye terk ve teberru ile 

kabulu niyazında bulunduklarına dair bu kere kaza-i mezburdan tevarüd 

eden bir kıt’a mazbata-i umumi manzur-ı meâli nuşûr-ı hidivaneleri 

buyurulmak üzere matviyyen takdim-i pişgâh-ı âli-i hazret-i vekâlet-

penâhileri kılınmış ve kaza-i mezkûr müdir ve hanedan ve ahalisinin bu 

suretle bila-teşvik vukuu bulan hizmet ve gayretleri şayan-ı tahsin ü 

takdir buyurulmuş olduğundan ol-vechile iane-i naçizânelerinin karin-i 

cây-ı kabul buyurulmak esbâb-ı icabiyesinin icrasına müsaade-i aliyye-i 

veliyyü’n-niamileri erzan ve şayan buyurulmak babında emr ü ferman 

hazret-i men-lehü’l emrindir.  Fi 25 Rebiü’l-ahir Sene (12)77   

 

EK-19 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 438, Gömlek No: 93, 

Tarihi: 14 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1277 (26 Kasım 1860), Konusu: İskan 

olunmak üzere Sivas'a gönderilen Çerkez muhacirlerinden Kayseri'nin 

Kuzugüdenli kazasına gönderilen yetmiş hanenin Gedikçik kazasına 

iskan olunmaları. 
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Hû 

Yozgad  

Bâ-irade-i seniye muhacirin-i Çerakiseden Sivas eyaletine iskân 

olunmak üzere irsal buyurulmuş olanlardan yetmiş haneyi Sivas 

mutasarrıfı bir hafta mukaddem (sonra) Kayseriye’ye tabi 

Kuzugüdenli’ye göndermiş ve kaza-i mezkûr(de) ise aşair makulesi 

(çeşitli aşiretler) olub haneleri kendilerini ancak idare edebileceğinden 

ve Ankara eyaletine gelen muhacirinden haylicesi Kayseriye Sancağında 

bulunduğundan Sivas’dan gönderilen mezkûr yetmiş hanenin Sivas 

Sancağına mülhak (bağlı) ve mezkûr Kuzugüdenli’ye mülhak (bağlı) ve 
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kurası (köyleri) cesim (büyük) ve arazisi vâsi’ (geniş, bol) olan  Gedikcik 

kazasına iskân olunmaları Sivas mutasarrıfına bâ-telgraf emr ü ferman 

buyurulması… 

 

Fi 14 Cemaziye’l-evvel Sene 1277 (26 Kasım 1860)  

Bende Mutasarrıf Eyalet-i Ankara  

 

EK-20 

 

Arşiv Fon kodu: İ..MVL. Dosya No: 586, Gömlek No:  26367, 

Tarihi:  25 27 (N) Ramazan 1277 (8 Nisan 1861), Konusu: Sivas 

dahilinde Uzunyayla adlı yerde iskan edilen muhacirlerin eşkiya 

saldırısından korunması için tedbir alınması. 
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Hû 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Riyaset-i seniyyesine 

Veli-nimetim bi-minnetim develetlü efendim hazretleri 

 

Ba-irade-i seniyye Sivas eyaletinde tavtin ve iskân olunmak üzere 

sevk ve i’zam buyurulmuş ve bir tarafdan beyanı tevarüd etmekde 

bulunmuş olan muhacirin-i Çerakise ümera ve fukarası eyâlet-i 

merkûmede kain Uzunyayla’yı mevki-i iskân ittihaz etmelerinden dolayı 

istihzar malzemesiyle (malzemelerin hazırlanmasıyla) henelerinin 

inşasına kıyam ve mübaşeret olunmuş ve yaylak-ı mezkûr sekiz on bin 
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hane iskânına mütehammil-i badiye-i vesia’ ve arazisi kuvve-i 

menabite ve namiye ile (otlak ve çayırlarının bereketli ve kuvvetli 

olması ile) müştehir (meşhur) mevaki-i nadireden olmasıyla bunların 

orada tamamen sebat ve karar ve ahali-i sairenin celb ve itmaıyla 

cemaat-ı meskûnesi ekser olunarak cânib-i miriye münafi külliye husule 

getirmek niyat-ı halisesiyle cevanib-i erbasında kain kazalardan 

mürekkeb bir kaim-makamlık teşkiliyle Gürün kazabasının ve dahi cây 

kaim-makamlık ittihaz olunması ve münasib mütalaa kılınarak ol-babda 

kaleme alınan bir kıt’a layiha Sivas mutasarrıfı saadetlü paşa hazretleri 

tarafından pişgâh-ı âlîye takdim ve ısra ve kaim-makamlık 

me’muriyetinin dahi uhde-i acizaneme ihale ve tefvizi (ihale etme) arz 

ve inha kılınmış ve layiha-i mezkûreye merbuten (bağlı olarak) takdim 

kılınan ve defterde gösterildiği vechile hazine-i celileye 

dokundurulmayarak me’muriyet-i mahalliye maaşlarının tefrikan tahsisi 

inha olunan maaş uhde-i acizanemde bulunan muhasebecilik maaşı 

raddesinde olarak bu tahvilatda acizilerine aid olacak faide rütbe’en 

haliye-i acizânemin terfi’ ve terakisi olmak lazım gelüb bu dahi mutlaka 

himem-i celil-i iltiham-ı veliyyü’n-niamileri delalet-i aliyyesiyle hâsıl 

olacağı keyfiyyat-ı müsellemeden (doğru bir durum) bulunmuş ve aciz-i 

direm-hırideleri zaten kan-ı atıfet ve merhamet efendimizin cerağ ve 

ihyagerdesi bulunmuş olduğum cihetle ilerisi kulunuzun karışacağım 

madde olmayub bu-babda mültemis ve müsa’id zat-ı übbehet-simat-ı 

müşirâneleri olarak ancak şu halde vukuu-bulan ifade-i acizanem mahza 

min gayri haddin kefiyyeti ihzardan ibaret bulunmuş olmağla ol-babda 

ve kaffe-i halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 27 Ca Sene (12)76 Bende Muhasebeci Eyalet-i Sivas   

Es-Seyyid el-Hacc Zülkifil 

 

EK-21 

 

Arşiv Fod Kodu: A.MKT.NZD. Dosya No: 362, Gömlek No: 34, 

Tarihi: 12 (M) Muharrem Sene (1)278 (20 Temmuz 1861), Konusu: 
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Çerkes, Kırım, Dağıstanlı, Çeçen ve Nogay muhacirlerinin çeşitli 

bölgelere arazi verilerek iskanları, bazılarının geri döneceği 

haberlerinin aslı olmadığı. 

 

 
Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dahiliye Aded 5 

Muhacirin Komisyonu Riyaset-i Celilesine 

Devletlü efendim hazretleri 
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İzmir havalisinde bulunan muhacirinin haric-i ez-talimat vukua 

gelen bazı tekalifi üzere su’al-i muameleyi havi İzmir valisi devletlü paşa 

hazretlerinin tevarüd eden tahriratı manzur-ı valaları buyurulmak üzere 

leffen irsal kılınmış olmağla suret-i iş’ara nazaran ıslahat-ı maslahatın 

komisyonca müzakere ve mutalaasıyla cevabname yazılmak üzere 

karar-ı keyfiyyetin ifade ve mezkur tahriratın iadesi tevkif-i himem-i 

behiyyeleridir.  

 

Maruz-i çaker kemineleridir ki 

 

Hame-pira-yı tazim ve tefhim olan iş bu ferman-name-i sami-i 

vekâlet-penâhileri müfad-ı alisiyle melfuf tahrirat müveddası rehin-i 

ikan-ı çakeri olub tahrirat-ı mezkûrede havali-i mezkûrede bulunan iki 

kısım muhacirinden Çerkesler Aydın Sancağı kıtalarından Tire 

kazasında Hoşbaşı nam mahal ile İzmir’e muzafe Mandice (Bağarası) 

kazasında kain Akçakaya Çiftliği’nin hisse-i mahlule-i mektumesinde 

iskan olunmuş ve Kırım ve Dağıstan ve Çeçen ve Nogay muhacirleri 

içün yevmiyeden başka nan (ekmek) i’tasına dair talimat-ı 

mahsusalarında bir gûna sarahat (açıklık) görülemediği cihetle cânib-i 

ahâliden muavenet olunmakda kusur olmamış ve münasib ve münbit 

yerler ve karyeler gösterilmiş ise de muhteliten (karışık) iskâna razı 

olmadıklarından başka husul-ı iskânlarında yevmiyelerinin kat’ 

olunmaması vesailini (vesilelrini) tahrire bulunmuş oldukları ve hatta 

Saruhan Sancağında kain Adala ve Sart ve Marmara kazalarında iskân 

olunanlar Rumeli canibine i’zamlarını ve Denizli canibine irsal olunan 

Dağıstanlılar dahi mahal-i mezkûrda vaki emlak-ı miriyeden Karahayta 

nam çiftlikte iskânlarıyla hariç-i ez-talimat malzemelerinin tedarik ve 

tesviyesini istid’a etmekde bulundukları komisyona bildirilmiş ve 

mezkûr Çerkeslerden Aydın Sancağı dahilinde vaki emlak-ı miriyeden 

Sazköyü Yeniçiftliğinin arazilerinde iskânlarını mutazammın 

mahallinden mevrud mazbatanın maliye nezaret-i celilesine takdim 

kılındığı misillü komisyona dahi iş’ar olunmuş ise de cevabı zuhur 
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etmediğinden kable’l-irade ifa-yı muktezasına cesaret olunamadığına ve 

kaffe-i muhacirinin İzmid’de tavattunları mukteza-yı iradeyi seniyyeden 

iken kendilerinin ta’limat-ı mahsusaları ahkamına razı olmadıkları ve 

Çerakiseden bazıları dahi bi’l-muayene münasib gördükleri mahallerden 

igfalat-ı vakı’a ile diğer mahale intihab ve talebine kalkışarak ve 

hanelerini tasarrufat-ı matlube dairesinden hariç-i teklifatla yaptırmak 

isteyerek vukua getirdikleri kıyl u kal-ı iskanlarını naçar ukde-i te’hire 

duçar eylediği gibi bazıları dahi ta’limat-ı hükümetçe yevmiye almağa 

razı olmayub hanelerini ianeyle yaptırmak efkârında bulunduklarına 

binaen yerleştirilmeleri gecikmiş ve mamafih iskân olunmadıkaz kalmış 

olub bunların dahi irade-i seniyye-i şeref-sünuhunda iskân olunacağı ve 

bu suretde avdeti ihbar olunanların ihale olmadığı beyanıyla hariç-i ez-

talimat vuku’a gelen tekalif-i muharrereleri hakkında ne muamele 

konulacağı istizan olunmuş ve kuyuduna lede’l-müracaa bu babda 

komisyona vürud eden muharrerat bi’l-cümle Bâb-ı Âlî-ye takdim 

kılındığı zikr olunan Karahayta nam çiftlik ile Sazköyü ve Yeniçiftlik 

arazisi maddesi Meclis-i Vâlâ ve Nezaret-i Celile-i Maliye’ye havale 

buyurarak iktizaları der-dest icra olunduğu misillü istizan olunan 

hususatın cümlesi ta’limat-ı cedidede musarrah (açıklanmış, aşikâr) ve 

mastur (altı çizilmiş) olub bunlar hakkında istiş’ar eyledikleri şeylerin 

içün komisyondan dahi müşarün ileyh hazretlerine cevabname yazılmış 

olmağla muhacirin-i merkûmenin hane ve mutaleb sairelerince ta’limat-

ı seniyye ahkâmının icrası ve ve iknaat ve talifat-ı lazımenin ikasıyla biran 

ikdam-ı muhacirin-i merkûmenin iskan ve ivalarını emr-i cevaben emr-

name-i sami-i hidiv-i a’zamilerinin tastir ve ta’limat-ı mezkûreden bir 

kıt’asının leffiyle tastiri tezekkür kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman 

hazret-i veliyyül emrindir.  

 

Fi 12 Muharrem Sene (1)278  
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Hû 

Pişgah-ı meal-i iktinah cenab-ı sadaret-penâhiye  

Marûz-i çaker kemineleridir ki 
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İzmir civarında bulunan muhacirinden bin kadar nüfusun bu 

aralık yine Der-saadet’e gitmek niyetinde oldukları komisyon-ı 

mahsusadan ihbar olunduğu beyan-ı alisiyle merkumların serian havali-

i merkûmede hüsn-i iskân ve ivaları (yerleştirme ve barındırma) 

ebabının istikmaliyle bu güne arzu ve hareketden vaz geçirilmeleri 

vesaya-yı seniyyesini mutazammın fi 8 Zilhicce Sene (12)77 tarihiyle 

müverrahen bu kere asabi’-zib-i tefhim ve terkim olan mer-name-i sami-

i sadâret-penahileri müedda-yı mekarim olan intiması (mensubiyeti) 

karin-i müdrike-i kemteranem olmuştur. Arz ve tekrara cesaret olmadığı 

ve fi 24 Şevval Sene (12)77 tarihlü takdim kılınan ariza-i kemteranemde 

tafsilen beyan ve iş’ara mücaseret kılındığı vechile İzmir eyaletinde iskân 

olunmak üzere mukaddem ve muahhar vürud eden muhacirin iki kısma 

münkasım olub bir kısmı Çerkes ve kısm-ı diğeri Kırım ve Dağıstan ve 

Çeçen ve Nogay muhacirleri olarak mezkûr Çerkes muhacirleri içün 

gelen ta’limat-ı seniyyede muhacirin-i merkûmenin eyalet-i mezbûre 

dahilinde kain arazi-i haliye-i mensubede iskânıyla bunlara muktezi 

hane ve sairenin canib-i miriden mübayaa ve inşası müsarrah 

(açıklanmış, belli) olmakdan naşi bunların hin-i vürudunda me’mur-ı 

mahsus ta’yin olunarak muhacirin-i merkûmenin külliyatı Aydın 

Sancağında Tire kazası civarında Hoşbaşı nam mahalde ve birazı İzmir’e 

muzaf Mandice (Bağarası) kazası dahilinde kain Akçakaya çiftliğinin 

hisse-i mahlule-i maktumesinin kendi dil-hahlarıyla (kendi gönül 

arzularıyla, istekleriyle) ahalileriyle iskân ve müteaddid haneler inşa ve 

mültezime-i saireler tedarik ve i’ta birle icab-ı icra ve itmam olunmuş 

olub ancak zikr olunan kısm-ı sani muhacirlerçün fakat yevmiyeden 

başka nesne i’tası hakkında bunlara mahsus talimatda bir gûna serahat 

(açıklık) görülemeyerek mamafih bunlar dahi saye-i ihsan-vaye-i hazret-

i şahanede izafeten meyâmîn-i teveccühât-ı asafaneleriyle mahallerince 

memurin tarafından olunan teşvikat-ı mütevalliye (aralıksız teşvikler) ve 

ikdamat-ı vakıa ile canib-i ahaliden haklarında her dürlü muavenet 

icrasında zerre tüma tecviz-i kusur olunmamış ve münasib ve münbit 

yerler ve karyeler gösterilmiş olduğu halde muhacirin-i merkûma 
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talimatları mucibince muhtelifen iskandan istinkafla (kabul etmeyerek) 

Çerkesler gibi topluca iskânı murad ve bunun içün güna gün özür ve 

bahaneler irad ve ca-be-ca (arasıra) sızlanmak ile vakt geçiren husus-ı 

iskânlarında kat’i mukarrer (kararlaştırılmış) olan yevmiyelerinin adem-

i inkıta-i hususuna ve sail taharrisini i’tibar etmeleri cihetle birazının 

şimdiye kadar iskânları kabil olamayub suret-i meram ve huzurları 

tevarih-i muhtelife ile evvel ve ahir mahal-i meclislerinden vürud eden 

mezabıt (mazbatalar) mucebince komisyona mezkur ve maliye nezaret-

i celilesinden istizan olunarak gelecek cevaba intizar olunmakda olduğu 

ve hatta bunlardan Saruhan Sancağına irsal buyurulup liva-i mezkur 

dahilinde kain Adala ve Sart ve Marmara kazalarında iskân olunmuş olan 

otuz hanenin rumeli canibinde peder ve valide ve sair müteallikatları 

(akrabaları) olduğundan hasbe’t-taalluk anların yanında bulunmalarını 

arzu ve istirham eylemeleriyle keyfiyyet fi 9 Zilkade (12)77 tarihinde 

komisyon-ı mezkûr tarafına beyan ve iktizası istizan kılındığı misillü 

Denizli canibine irsal buyurulmuş olan Dağıstan muhacirleri dahi 

mahal-i mezkurda vaki emlak miriyeden olan Karahayta nam çiftlikde 

iskanlarını istid’a ve hariç ez talimat bazı malzemelerinin tedarik ve 

tesviyesini rica ve inba eylemekde olduklarına dair vürud eden mazbata-

i mahalliyenin leffiyle fi 5 Zilhicce Sene (12)77 tarihinde komisyona 

mezbur tarafından istiş’ar (istenilen yazılı cevap) ve zuhur-ı cevaba 

terkib ve intizar olunarak vüsul-ı emr de derhal icabları icra kılınacağı 

derkar ve mukayyed mallarda Çerkeslerden marru’l-beyan Havuzbaşı 

nam mahal ile Akçakaya Çiftliğinde iskân olunanlardan maadası 

(gayrısı) bulunanlar Aydın Sancağı dahilinde kain emlak-ı miriyeden olan 

Saz köyü ve Yeniçitlik arazilerinde iskanları icra etmeleriyle dahi fi 18 

Şaban Sene (12)77 tarihlerinde liva-i mezkur caniblerinden mevrud 

mazbata ve evrak sairenin leffiyle Maliye Nezaret-i Celilesinden ve yine 

tarih-i ahbar-ı merkumda komisyona mezkûr canibinden istizan 

olunmuş ise de henüz cevab-ı desturisi alınamadığı cihetle kable’l-irade 

ifa-yı muktezasına cesaret olunamamakda bulunduğu bedihi ve 

bedidardır. Kaldıki şu kaffe-i muhacirinin fil-vaki İzmir’in içinde tavattun 
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ve iskanları mukteza-yı irade-i kat’iadan ve bu ise talimat-ı mahsusaları 

ahkâmına suret-i rıza ve muvafakat gösterdikleri halde asar-ı beyan-ı 

taltifat-ı seniyye-i vekâlet-penâhileriyle umur-ı kabil idiğü umur-ı 

vazihadan ise de bunlar bu hale razı olmayarak ve misillü Çerkesler 

ibtida-yı emirde (ilk emirde) ibraz olunan arazi kendi muayeneleriyle 

beğenmiş olduklarının üzerine bazı tarafdan vukuu bulan iğfalata 

mebni diğer bir mahali intihab ve taleb ederek ve yapılan hanelerini 

tasarrufat-ı matlube ve irade-i seniyyenin haricinde teklifat-ı zaide ile 

istiyerek bu yüzden vukua getirdikleri kıyl u kal hasul-ı çare-i iskanlarını 

çar na çar duçar-ı ukde-i imhal (erteleye) edegelmiş olduğu gibi sair 

muhacirler dahi kezalik ta’limat-ı mahsusaları hükmünce yalnız yevmiye 

almağa ve karye ahalileriyle muhteliten (karışık olarak) sakin olmağa razı 

olmayarak topluca bir yerde bulunmak ve hane ve malzeme-i sairelerini 

iane ile yapılmak efkârında (düşüncesinde) bulunduklarından bunların 

dahi birleştirilmeleri bu sebebden gecikmiş ve bununla beraber çoğu 

iskân olunarak azı kalmış olmağla ve anlar da ber-vech-i meşru işleri 

istizan-ı cevabına taalluk olunanlardan ibaret olub ecvibe-i muntazaraya 

destres olunduğu anda icra-yı icabına dikkat dikkat ve müsaraat 

kılınacağı bedihi ve ihbar olunan bin hane muhacirinin bu havaliden Der-

saadet’e azimet ve avdetleri havadisinin aslı ve ana dair bir gûna emare 

bile olmadığı emr-i celi bulunmağla muhacirin-i merkûmenin haric ez 

talimat vukua gelen teklif-i muharrereleri hakkında ne vechile muamele 

olunmak ve ta’limat-ı ahkâmından fazla ve hariç olan  mes’ulatlarına bi’l-

zarure muvafakat olunmamasından dolayı iskânı te’hir edenlere ne 

suret-i mümkine ile kabulı medeniyet ettirilmek velhasıl icabına ve sızıltı 

çıkmamak efkârına binaen bunlara talimattan fazla şey sarf ve i’tasıyla 

husul-ı meram ve istikmal esbab-ı iskanlarına çalışmak şıklarında şeref-

taalluk buyurulacak emr ü ferman isabet beyan asafânelerinin leffen ve 

musaraaten emr ü iş’arıyla ana göre muktezasının icrasına müsaade-i 

aliyye-i sadâret-penâhileri erzan ve şayân buyurulmak babında ve her 

halde emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi 13 Zilhicce Sene 1277 Bende Vali-i Eyalet-i İzmir es-Seyyid Osman 
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EK-22 

Arşiv Fon Kodu: İ.DH. Dosya No: 479, Gömlek No: 32259, Tarihi: 

19 Rebiü’l-ahir 1278 (24 Ekim 1861), Konusu: Uzunyayla’da iskân 

olunacak muhacirin ve Lek aşireti üzerine hücum eden eşkıyanın te’dib 

edilmeleri (cezalandırılmaları). 

 

 
Makam-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 
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Aziziye kasabası tesmiye olunan (isimlendirilen) Pınarbaşı’nda 

bulunduğumuz halde fi 25 Rebiü’l-ahir Sene (1)278 tarihiyle Sivas 

mutasarrıfı tarafına şeref-varid olan emr-name-i sadâret-penâhilerinde 

muhacirinden Lek aşireti üzerine hücum eden eşhasın te’dibleri 

(cezalandırılmaları) emr ü ferman buyurulmuş ve derhal ülema ve 

ümerâ-yı muhacirin kaffe-i nezd-i çakerâneme celb olunarak saltanat-ı 

seniyyenin haklarında der-kâr olan hüsn-i teveccüh ve merhamet-i 

celilesine şu delâlet eder ki uğrunuzda bunca masarifât ve tekellüfâtı 

ihtiyar ve acizileri gibi bir bendesini mahsusan (özellikle) asayiş-i 

umumiyyenizin istihsali arzusuyla me’mur ve tesyar buyurulmuştur. 

Cümlenize layık olan bu dergâh-ı merhamet-i celile-i cenâb-ı 

mülükânenin şükrünü bilerek içlerinizde sekene-i (oturanlar, sakin 

olanlar) kadimenin mal ve emlakına itale-i dest-i tama’ eden cahillerden 

siz dahi mahzun olmadığınız cihetle bu makulelerin zahire ihraç (orataya 

çıkarılması) ve hükümete teslim ve te’diblerini (cezalandırılmalarını) icra 

ettirmeniz saltanat-ı seniyyenin rızasına muvafık (uygun) olacağından 

buna ikdam (gayret) ve ittifak buyurmalısınız dedikde cümlesi izhar-ı 

mutavaat (tabi olmalarını ortya koymak) ve şükraniyetle davat-ı hayriye-

i hazret-i mülükâneyi tekrar eylediler hatta Afşar’ın beş re’s ineklerini 

sirkat eden (çalan) üç nefer muhacirin ahz ve grifti (yakalanması, ele 

geçirilmesi) meclise tesadüf ederek bunların pranga-bend olmasını 

(ayaklarına zincir vurulmasını) cümlesi rica eylediklerinden icra-yı 

iktizası mutasarrıf paşalara ifade olunmuştur. İnşa-Allahû Teâlâ yarınki 

gün buradan hareketle Kayseriye üzerinden Yozgad’a ve Ankara’da olan 

muhacirlerin ahvalini dahi bi’l-muayene Soğla keşfini icra içün Konya’ya 

azimet olunacaktır. Bu keşf mes’elesinin hitamında şifahen huzur-ı 

sadâret-penâhilerine mahrem ve hafi bazı ifade-i acizânem olub bunun 

ifadesiyle yine ferman buyurulduğu halde avdet olunmak üzere 

sebükbârca (dertsizce) üç gün müddet Der-saadet’e azimet-i 

çakerâneme müsaade-i asafâneleri şayân buyurulmasını merhamet-i 

sadâret-penâhilerinden istirham ederim. Ferman hazret-i men-leh’ül 

emrindir. Fi 8 Rebiü’l-ahir Sene 1278 Hafız Mehmed (Paşa)        
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Makam-ı Âlî-i Hazret-i Sadâret-penâhiye 

 

Sayfın (yazın) hükmü geçerek şita (kış) hululüyle (gelmesiyle) 

maslahat görülmesine dereceye gelinceye kadar ve maa kemteranem 

sarf olunub ol-vakte değin yerleştirilebilen muhacirlerden maadası 

(kalanı) geçen sene muhacirleri olmayan kazalarda sekene-i kadimeye 

(eskiden yerleşenlere) misafir verilmek ve mevsim-i baharda bunlar 

dahi iskân olunmak ve bu aralıkda boş durmak lazım geleceğinden 

(yapacak bir şey olmadığından) ve Soğlan’ın keşfi iş bu tehi vakitte (boş 

zamanda) icra olunmak iktiza edeceğinden bu suretçe Der-saadet’e 

azimet-i acizaneme ihsan buyurulacak me’zuniyet muhacirin mesalihine 

halel vermeyeceği derkâr buyurulmuş olmağla ol-babda emr ü ferman 

hazret-i men leh’ül emrindir.  

 

Fi Rebiü’l-ahir Sene 1278 

Hafız Mehmed (Paşa) 
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Atufetlü efendim hazretleri, 

 

Uzunyayla’da henüz iskân olunamayan muhacirinin ne suretle 

iskânları icra ve Lek aşireti üzerine hücum eden eşhasın ne vechile 

te’dibleri (nasıl cezalandırılacakları) ifa birle nasayih-i lazıme (gerekli 

nasihatler) i’ta olunduğu ve bunlardan dolayı bazı ifade-i şifahiyesi 

olmasıyla üç beş gün ikâmet etmek üzere Der-saadetine avdetine 

müsaade-i seniyye erzanı buyurulması ifadesine dair Devletlü Hafız Paşa 

Hazretlerinin varid olan iki kıt’a telgrafnamesi manzur-ı âli-i hazret-i 

mülükâne buyurmak içün arz ve takdim kılındığı ve muvafık-ı emr ü 

ferman cenâb-ı padişahi buyurulduğu halde müşarün-ileyhim müddet-i 

mezkûre zarfında muvakkaten bu tarafa gelmesi zımnında kendisüne 

cevabname yazılacağı beyanıyla tezkere-i senaveri terkim kılındı 

efendim. Fi 19 R Sene 1278 
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Maruz-ı çaker kemineleridir ki 

 

Reside-i dest-i ibcal olan iş bu tezkere-i samiye-i asafaneleriyle 

mezkûr telgrafnameler manzur-ı şevket-nüşur hazret-i padişahi 

buyurulmuş ve ber-minval-i muharrer müşarün-ileyhaya cevabname 

yazılması müteallik ve şeref-sudur buyurulan emr ve irade-i seniyye-i 

cenâb-ı tacidâri iktiza-yı celilinden olarak zikr olunan telgrafnameler 

yine savb-ı âlî-i asafânelerine iade kılınmış olmağla ol-babda emr ü 

ferman hazret-i veliyyü’L-emrindir.Fi 20 R Sene 1278  

 

EK-23 

 

Arşiv Fon Kodu: A.MKT.MHM, Dosya No: 343, Gömlek No: 50, 

Tarihi: 17 (Ca) Cemaziyelevvel 1282 (8 Ekim 1865), Konu Özeti: 

Trabzon’dan Giresun’a sevk olunan muhacirlerin iskânı. 
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Şabsığ (Çerkes) kabilesinden olarak bu kere Trabzon, Giresun 

tarikiyle Sivas’a sevk olunan beş yüz seksen beş nüfus muhacirinin 

Emlak kazasında inşa kılınan hanelere münferiden (ayrı ayrı) iskân ve 

esbâb-ı huzur ve istirahatları kemal kılınmış idiğü (olduğu) ifadesine dair 

(1) gelen telgrafnâme-i saadetleri meal-i malum-ı meci (gelme, geliş) 

olarak himmet ve müsaade-i masrufe (sarf olunmuş) mucib takdir ve 

mahzuziyet (hoşa gitme) olmuş olmakla ba’de-ezin dahi her halde ifa-yı 

hüsn-i memuriyetle bir kat daha ibrâz-ı müesser-i memduhiyete sarf-ı 

makderet (kuvvet, güç) eylemeleri siyakında şukka. 

 

1-Muhacirin Komisyonu Riyaset-i Celilesi’ne 
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Sivas Mutasarrıflığından gelen telgrafnâme komisyonca 

malûmat olmak üzere leffen ibsal kılınmış ve tahsisini havi muma-ileyhe 

cevabnâme yazdırılmış olmakla beyan-ı hali siyakında tezkere. 

 

EK-24 

 

Arşiv Fon Kodu: A) MKT. MHM. Dosya No: 460, Gömlek No: 29, 
Tarih: 1290 C (Cemaziyelahir) 07 (2 Ağustos 1873), Konu Özeti: 
Gümüşhane’nin Şiran kazasına bağlı Silli (Selli) köyünde Çerkes 
muhacirlerinin iskânı masarifinin tesviyesi. 
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Trabzon Vilayeti ve Maliye Nezareti Celilelerine 

Gümüşhane Sancağı dahilinde kain Şiran kazasına tabi Silli (Selli) 
karyesinde muhacirin-i Çerâkise îvâ olunduğu (yerleştirildiği) sırada 
ahali-i karyeden Keşişoğlu Haralbiye’nin on beş bab ebniyesi (yapısı) 
derununda (içinde) bir takım nüfus-ı muhacire iskân ettirilmiş arazi-i 
müştemilesi (eklentileri) dahi bunlara verilmiş olduğundan işbu ebniye 
ve araziye bedeli olarak mahallince takdir olunmuş ve sahibi makam 
tarafından muvaffakat edilmiş olan dokuz bin beş yüz guruşun seksen 
dokuz senesi muhacirin masarifine idhalen (dahil edilerek) tesviyesi 
hususuna Trabzon Vilayeti Meclis İdare’sinden (Meclis İdare-i 
Vilayet’den) meb’us (gönderilen) 1 Ağustos (12)90 tarihli mazbata ve 
nezaret-i celileleriyle cereyan eden muhabere üzerine bi’l-istizân irade-

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image00810.jpg
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i seniyye-i hazret-i padişâhi müteallik buyurulmuş ve keyfiyet nezaret-i 
müşarün-ileyhiye bildirilmiş olmakla iktizası halinin icrasına himmet 
buyurulması siyakında şukka cânib-i vilâyete bildirilmiş olmakla 
hazinece ifa-yı muamele-i mukteziyeye himmet babında. 
 
EK-25 
 

Arşiv Fon Kodu: İ. DH, Dosya No: 733, Gömlek No: 60124, 

Tarihi: 26 Şevval (12)93 (14 Kasım 1876), Konu Özeti: Tatar ve Çerkes 

muhacirleri için Sofya’nın Gurmazova köyünde okul ve cami yapılması.   

 

 
Atufetlü efendim hazretleri; 

Sofya kazasında Tatar ve Çerkes muhacirleriçün te’sis ve teşkil 

edilmiş olan Gurmazova karyesine tertib-i mahsusundan 

onbindokuzyüz guruş sarfla bir cami-i şerif ve bir mekteb yaptırılması 

istizanına dair Maliye Nezaret-i Celilesinin takriri arz ve leffen takdim 
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kılınmış ve bu misillü müceddeden yapılan muhacirin karyelerine 

meabid (mabed) ve mekatib inşası meriyyü’l-icra olan umur-ı 

hayriyeden bulunmuş olmakla ber-mucib takriri ifa-yı muktezasının 

nezaret-i müşarün-ileyhiye havalesi hakkında her ne veçhile emr-i 

ferman-ı hümâyûn hazret-i padişâhi müteallik ve şeref-südûr buyurulur 

ise mantuk-ı münifi infaz buyurulacağı beyanıyla tezkre-i senaveri 

terkim olundu efendim. Fi 26 Şevval sene (12)93 (14 Kasım 1876) 

 

Marûz- çaker-i kemineleridir ki; 

 

Şeref-bahş-ı dest-i tazim olan işbu tezkire-i samiye-i 

asafâneleriyle melfuf-ı takrir-i manzur-ı hümâyun hazret-i tac-dâri 

buyurulmuş ve istizan olunduğu veçhile zikr olunan cami-i şerif ve 

mektebin tertib-i mahsusundan ol mikdar masarifle inşası müteallik ve 

şeref-südûr buyurulan emr u ferman-ı âli-i cenâb-ı mülkdâri (padişah) 

mantuk-ı münifinden olarak mikdar-ı mezkûr savb-ı sâmi-i sadâret-

penâhilerine iade kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i 

veliyy’ül emrindir. Fi 27 Şevval sene (12)93 (15 Kasım 1876) 

 

EK-26 

Arşiv Fon Kodu: A.) MKT. UM.. Dosya No: 482, Gömlek No: 52, 

Tarihi: 1277 00 3 (1860-1861), Konu Özeti: Kırım ve Çerkes 

muhacirlerine icab eden kolaylığın gösterilmesi ile bunların geri 

dönmelerine engel olunması. 
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Böyle hüccetiyle hudud başlarına firar etmeleri, edilen 

muavenet (yardım) ve çekilen maşakkâti mahv ve hebâ olunmuş ve 

diğer cihetlerden dahi güya kendilerinin esbab-ı ta’ayyüş (yaşamak, 
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geçinmek) ve tavattunlarına (bir yeri vatan edinmek) 

bakılamayacağından dolayı avdete (dönmek) mecbur oldukları şâyi’sıyla 

(söylenti) millet-i naciye-i (necat bulmuş) İslâmiyenin yar ve ağyâra 

karşu su-i iştihârını (kötü tanınma) istilzâm edeceği (lüzumlu olacağı) 

mülasebesiyle tarik-i avdetlerinin açık tutulması caiz olamayacağından 

ve rivayat-ı vakı’aya göre buna sebeb ekseriya me’muriyet-i 

mahalliyenin âdem-i takdir ve akdam-ı kaziyyesi olub dekâyik-i 

muharrere evvel ve âhir muhacirin olan mahaller me’muriyetine 

bildirilmiş ve men’ ve mürur-ı nizamının muhacirler hakkında dahi 

tahmi’ icrası hususu bi’d-def’at tevcih kılınmış olduğu halde o misillü 

kaydsızlık vukuu sahîh ise vazifeye riayetsizlik demek olarak mes’ûliyeti 

istilzâm (gerekmek) edeceğinden ve şu cümle ile beraber muhacirin-i 

merkûmeden pek çoğunun huşûnet-i (kaba, sert, inatçı) emzicesinden 

(mizaç) nâşî (ötürü) kolaylıkla söz anlamayacakları ve tahamül ve 

talimâtın haricinde mütalebe-i (talepte bulunma, dava) ağâz ile 

hükümat-ı mevkı’yeyi îz’âc (rahatsız etmek, bunaltmak) edeceği 

keyfiyeti dahi münkir (kabul etmeyen) değil ise de bu adamlar vakt u 

zamanıyla yerleştirilerek hala sergerdanının (kötü işlere bulaşan) icab-ı 

tabiisi bulunan ye’s (ümitsizlik) ve fütûrdan (yeis, ümütsizlik) vareste ve 

canib-i ahardan firara yol bulamayanları emrinde tavsiye kılınan usul ve 

takayyüdat-ı kemaliyye icra takviye olunsa öyle heyet-i müctema’a ve 

suret-i geyr-i muzirre ile terk-i mahal edemeyecekleri dahi derkâr 

idiğünden şuraları güzelce mutalaa ve bu makule şeyler de vadi-i lâ 

kaydiye sülûkun vehâmet-i âkibeti bi’l-etraf mülâhaza ile oralarda sakin 

muhacrinin hiçbir tarafa firar edememesi esbabının istihsaline ve şu 

vaz’ın adem-i tekerrübü kendülerinin ikâmet ve medeniyete teşviki içün 

vesâ’il-i iskâniyyelerinin dahi talimat-ı mahsusasına tevfikan sürat-ı 

istikmaline himmet ve i’tina buyurulması siyakında şukka-i senâveri 

terkim olundu.  



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

170 
 

 
 

Celâ-yı vatan ile Rusya salikine hicrete tesri’ etmeleri kaziyyesi 

ola(u)yor.  Devlet-i aliyye-i nimet-i metbu’iyet-i meşrû’asının kadr-ü 
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şükrü bilenlerin canen ve malen ve ırzen ve namusen hami-i mahfuziyeti 

olduğu misillü bunu takdir etmeyerek kendüliğiyle terk-i tabiin vatan 

eyleyenleri dahi zor ile tutmak ihtiyacında olmayacağından tebeadan 

evvel ve emlakını satarak ve zimmet-i miriye ve duyun-ı sairesini temin 

ederek külliyen kat-ı alaka (alakayı kesmek) ile muhaceratta ısrar 

edenlerin cebren tevkifi usül-i müttehazenin haricinde (saylıp, tutulan 

yolun dışında ise de) ise de Trabzon Valisi Devletlü Paşa Hazretleri 

caniblerine bi’l-vürud suret de melfuf olan tahrirat nazaran salifü’z-zikr  

familyaların (ailelerin) hicreti muhacirin ile diğer takım taraflarından 

muameat-ı gaddaraneye (kötü muamele) düçar olduğundan ne’şet 

eylediği anlaşılmış ve vakıa emr-i muhacirinde bazen iğzal ve tahrik asarı 

olunmasıyla eba an ced doğulub büyünülen bir vatan-ı asli oldukça 

kolaylıkla feda olamayacağına nazaran denilen şeylere bütün bütün ba-

esas nazarıyla bakılmıştır. Sunûf-ı tebea vezir destanın saadet-i hali  ve 

te’min-i bali’ zât-ı şevket-simat hazret-i padişahinin akdem-i (daha 

mühim) amal-i (amel, istek) merâhim-i istimali olub ol-babda bila fasıla 

tenbihat-ı vesâyâ (nasihat) neşr ve tesyâr kılınmakda iken yine bilakis 

harekât vukuu hakikaten şayan-ı teessüf olmakda olduğundan ve 

muhacirin-i varidenin ahâli-i kadîme câniblerinden şimdi de olmaması 

ne derece mültezem ise berükilerin (berikilerin, diğerlerinin) dahi 

öbürlerinden onu mertebe-i evza’-ı şedide görmemeleri o mertebede ve 

belki Çerkes muhacirleri yeni tabiyyete girmiş ve ahali-i merkûme bunca 

yıldır devlete hidmet etmiş oldukları cihetle andan ziyade matlub 

muktezası idiğünden burası dahi ariz ve amik (enine boyuna) tedkik 

olunub ve halkça çok mucib-i iştika’ (şikâyet) halatın (haller) cereyânı 

tahkik ettikde heman men’ ve izâlesi ve mütecasirlerinin icra-yı ser 

cezası ile her sınıf tabeanın mütesaviyen (eşit olarak) adl u dâda 

mazhariyetleri esbâb-ı istihsâl kılınub el-hasıl hiçbir şahsın hiç bir hal ve 

mahalde mağdur ettirilmemesine ve yine öyle hicret tasavvur 

arzusunda bulunanlar olur ise te’minât ve nesâyih-i münasibe ile 

alıkonulmalarına çalışılub, şayet ısrar ettikleri takdirde muamele-i 
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mu’tadenin (alışılmış uygulama) ifası zımmında keyfiyetin Bâb-ı Âliye 

bildirilmesine himmet olunmalıdır.  

 

 
 

Kırım ve kıtaat-ı Çerakise’den memalik-i mahsusa-i şahaneye 

hicret etmiş olan muhacirin saye-i ihsan vaye-i hazret-i padişahide 

Anadolu ve Rumeli tarafına gönderilerek iva’ (yerleştirme) ve iskânlarına 

teşebbüs kılınmış ise de bunların eğer ekseri henüz tavattun (yerleşme, 

vatan edinme) olunmayub bir hal-i misafirat ve harekâtda bulundukları 

cihetle daima arz-ı feryâd ve şikâyet etmekde oldukları misillü bir 

tarafdan kendülerine …… olunmağın dolayı hazine-i celile dahi beyhude 

masarifata giriftar olmakda bulunduğuna ve bunlar terk-i dâr (mekân, 

yer) ve diyâr ile devlet-i aliyye-i İslamiyenin zir-i sâye-i atıfet-i 
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seniyyesine sığınmış olmalarıyla istihsal-i esbab-ı huzur ve rahatları şanı 

merahimşân Zillullahi icabından olduğu gibi müzâyaka-i mevcude ve her 

şeyde…..ve müttehaz olan usul-ı tefrika iktizasınca hazinenin masarif-i 

zaideden muhafazası dahi ehemm-i umurdan idiğüne mebni geşt ü 

güzâr (gezme, tozma) olacak…..gönderilen muhacirinin şimdiye değin 

ne kadarı iskân edilüb ne kadarı yerleştirilememiş sebeb-i teahhur 

(gecikme) ne olmuşdur. Buraların tahkiki ile beraber kusûr hanelerin 

saat-i mümküne ile tavtin (yerleştirme) ve îvâsı (yerleştirme) ve birde 

bunlara yevmiye ve mesken vesairece bir hayli akçeler i’ta olunduğu ve 

bir tarafa dahi olunmakda bulunduğu halde henüz suret-i sarfı malûm 

olmayarak ara sırada pek çok vukuu bulmakda idiğü ve rivayat-ı 

mevsukadan (güvenilir rivayetlerden) olmasıyla bu dahi taht-ı nazar-ı 

dikkate alınarak muhacirin-i merkûmeye gerek mal sandıklarından ve 

gerek ahali-i kadime tarafından bu ana değin şu yolda ne kadar şey 

verilmiş ve nerelere sarf olmuşdur. Buralaru muhikkâne ve müdakikâne 

suâl ve istiknâh (bir şeyin hakikatini araştırma) ile defter-i sahicesinin 

tanzim ve irsâli ve ol-babda bir gûna fesad ve hile karışmış ise sebeb 

olanlar tahkik ve muhakeme olunarak haklarında tertib edecek 

mücazat-ı kanuniyenin icrası zımmında keyfiyetlerinin buraya 

bildirilmesi müteftiş-i müşarün-ileyhin mesail-i maruzatlarıdır. 

 

EK-27 

Gerek Kafkasya ve gerek Batı’da yaşanan göçlerin yanı sıra 
yüzbinlerce insan da öldürülmüştür. Göçler esnasında hastalık, açlık, 
yorgunluk nedeniyle yaşanan ölümlerde de çok sayıdadır.  

 
Buradaki (Trabzon) mülteci sorununun git gide büyüdüğünü, son 

üç günde 3000 kişinin buraya Trabzon’a vardığı ve 40.000 kişinin ise 

(Kafkasya’dan) ülkelerini terk etmek üzere oldukları…  

 

 Varanların çoğu açlık ve salgın hastalık yüzünden perişan 

haldedir. Genel Vali Emin Paşa bunların durumunu bir nebze 
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iyileştirmek için elinden geleni yapıyor. Ancak yapabildikleri çok sınırlı 

kalmaktadır. Bu arada salgın hastalıklar hem gelen Çerkezlerin hem de 

yerlilerin arasında hızlıca yayılıyor. Tifüsden dolayı burada görev yapan 

bir Fransız doktor hayatını kaybetti. İngiliz doktor da hastalığa yakalandı, 

şu an kamplara gidemiyor.  

 

 Geçen Aralık ayından bu yana (Ocak) 3.500 kişi öldü. Bunların 

3000’i mülteci, 470’i Türk, 36’sı Yunan, 17’si Ermeni, 9’u Katolik ve 6’sı 

Avrupalı’dır (17 Şubat 1864). 
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EK-28 

 

Rusların kötü muamelesinden dolayı neredeyse tüm Çerkesler 

“Çerkezistan’ı” terk etti ve mülteci oldu. 25.000’i zaten Trabzon’a 

varmış durumda ve diğerleri de kaçmaya buralara gelmeye hazırlanıyor. 

Bu biçare doğru dürüst bir zanaat sahibi olmayan zavallı insanların onları 

yönetenlerden (Ruslardan) bu riskli kaçışları şok eder niteliktedir. 

Osmanlı hükümeti buraya tekneler göndererek mültecileri 

İmparatorluğun değişik yerlerine dağıtmaya çalışmaktadır (12 Nisan 

1864). 
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EK-29 

 

Belge No 4/Sohum Kale 17 Mart 1864: Çerkesleri çok 

öfkelendirmesine ve direnmelerine neden olacak bir bilgi aldım. Ama 

kanaatimce direnişleri beyhude yere olacak. Subaşı Nehri’nin yanında 

ve 100 civarında Abdzek’linin yaşadığı Toobeh köyünü ele geçiren bir 

Rus birliği buradaki herkes teslim olmasına rağmen hepsini katletti. 

Katledilenler arasında 5 çocuk ve hamileliğin son zamanlarında olan iki 

kadın da var. Bu birlik Kont Evdimoff’un ordusuna bağlıymış. Ruslar kıyı 

kesimleri aldıkça buradaki insanların kalmasına izin vermiyor. İnsanlar 

ya Kuban platosuna çıkıyor ya da Türkiye’ye göç ediyor.  

 

 
 

EK-30 

 

Belge No 5/Sohum Kale 13 Nisan 1864: Ubig ve Fighett aşiretleri 

hızlıca Trabzon için yola çıkıyorlar. Aslında kılıç ve kanla yaşadıkları 

coğrafya boşaltılınca çaresiz kalan bu halk Kuban platosuna sürülüp 

daha sonra Rus ordusuna alınmaktansa tek alternatifleri Türkiye’ye göç 

etmektir. Görgü tanıkları bu insanların halinin çok perişan olduğunu 
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söylüyor. Aşırı dolan botlar bir felaketin habercisidir. Kıtlık nedeniyle 

savaştan sonra sağ kalan  atlarını ve katırlarını birkaç rubleye satıyorlar. 

Bazı yerlerde zavallı göçmenler ata yadigâri aile silahlarını onları denize 

atan düşmana (Ruslara) veriyorlar. 

 

 
 

EK-31 

 

Belge No 15/ Trabzon, 19 Mayıs 1864: Akçakale ve Sarıdere’ye 

yeni varanların sayısı 25.000’i buldu. Bunlardan gönlük ölenlerin sayısı 

120-150 kişi arasındadır. 35.000-40.000 civarında kişi Samsun’a vardı ve 

burada salgın hastalık başladı. Son 48 saat içinde 500 kişi öldü. Fırıncılar 

hastalık korkusundan kenti terketti. Birkaç günden beri ekmek kıtlığı 

var. İstanbul’dan buharlı ve normal vapurlar ile yelkenliler buraya “ 

Çerkezistan “ kıyısına varmaya başladı. Onları alıp direk Varna’ya 

götürecekler. 200.000 kişi yerinden yurdundan ayrılmaya hazır ve Rusya 

onların Mayıs’a kadar göç etmelerini istiyor.  
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EK-32 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 594, Gömlek No: 46, Tarihi: 24 

(C) Cemaziye’l-ahir 1276 (18 Ocak 1860), Konusu: Afşar Aşireti'nden 

yüz hanenin Çukurova'ya geçirildiği. (7. Anadolu)  
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Hû 

Makam-ı Âlî-i Sadâret-i Uzmâya Ariza-i Kemterânemdir 

Marûz-i çaker kemineleridir ki 

 

Ankara eyaleti vali-i vâlâ-şanı devletlü paşa hazretlerinin vukuu 

bulan emr ve iş’arı üzerine fakat yüz hanenin cebel-i Kozan canibinden 

imrarıyla (geçirilmesiyle) ziyadesi geçirildiğine dair me’murları yedinden 

ahzı mukteza-yı maslahat olan senedin ahz ve irsali hususunun cebel-i 

mezkûr müdürü Yusuf Ağa’ya yazıldığı geçende ba-mazbata arz ve iş’ar 

kılınmıştı. Ol-vechile bu yüz hane geçirildiğine dair alınan senedle ol-

babda tevarüd iden tahriratdan ihraç ettirilen dört kıt’a suret manzur-ı 

meal-i nüşûr-ı sadâret-penâhileri buyurulmak üzere leffen takdim 

kılınmıştır. Ol-babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir.  

Fi gurre Cemaziye’l-ahir Sene (1)239 

 

Bende Mutasarrıf-ı Eyalet Mar’aş Mehmed Hurşid 
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Hû 

Kozan Müdüri Yusuf Ağa’dan gelen şukka suretidir. Fi 27 Ca Sene (1)276  

Devletlü veli-nimetim efendim hazretleri 

  

Medeniyeti kabul etmiş olan Afşar hanelerinden fakat yüz 

hanelerinin Çukurova tarafına sairlerinin otuz kırk bini mütecaviz 

hayvanatlarına bi’l-istishab azimetlerine fakat üç aylık olarak ruhsat 

verilmesine giçenler Yozgat vali-i vâlâ-şanı devletlü paşa tarafından hâk-

i pâ-yi samilerine iş’ar buyurulduğundan bahisle canib-i seniyyü’l-

cevanib-i asafânelerinden tevarüd buyurulan emr-nâme de vali-i 
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müşarün-ileyh hazretlerinin kethüdâsının bu tarafa bi’l-azimet ruhsat 

verilmesine emr ü irade buyurulmuş olduğu ve kethüdâyı muma-ileyha 

tarafına olan emr-nâmeler ve taraf-ı kullarından dahi tahrirat olunarak 

gönderilmiş ise de bazı umur-ı mühimme saltanat-ı seniyyenin tesviyesi 

zımnında gelemeyüb bu tarafda bulunan me’murlarının marifetiyle 

haneha-yı merkûmenin Çukurova tarafına mürurlarını iş’ar eylemiş 

olduğundan bu havaliye gelmiş olan hanelerden fakat yüz aded 

hanelerin yedlerinden bi’l-temhir olunan defter ve sened mucebince 

Çukurova canibine gönderilüb maadası mahal-i iskânları tarafına iade 

kılınmış idiğü ve haneha-yı merkûmeler Çukuroca canibine gitmekde 

bulunan yüz hanat ve Karsı ve Andırın ve Elbistan parekende haneleri 

dahi muahharen cebel-i Kozan ve Andırın caddesiyle sahil tarafına 

azimet itmişler olduğu marûzunda tasdi’a ictisari olunmağın ol-babda ve 

her halde emr ü irade hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Müfti-zâde Mustafa Zihni el-Müvella Hilâfe bi-Medine-i Mar’aş   

Mühür: Mustafa Zihni  Gafera Leh (Allah onu bağışlasın) 
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Hû 

Ankara valisi devletlü paşa hazretlerinin kethüdaları izzetlü 

Abdülgani Beğ’ler mevrud tahriratı suretidir. 

Fi 21 Cemaziye’l-evvel Sene (1)276 

Atufetlü efendim hazretleri 

Fi 13 ve 15 cemaziye’l-evvel Sene (1)376 tarihleriyle mezun bu 

günkü yevm-i Çaharşanba hame-pirâ-yı ta’zim ve terkim olan iki kıt’a 
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emr-nâme-i daverileri meal-i âlîleri sırf harf be-harf malum-ı çakerânem 

olmuş Afşar aşiret-i ahalisinin yüz bin re’s’e karib mevaşilerini (koyun, 

keçi, sığır) evvel bahara kadar Çukurova’da barındırmak üzere batı 

tarikiyle yüz hanenin azimetine ve küsur haneleri mahal-i iskânlarına 

avdetle medeniyeti kabul ve her bir matlubat-ı saltanat-ı seniyyenin 

ifasını müteahhid olduklarını bahisle bir kıt’a senet ita ve mezkûr yüz 

haneye ruhsat verilmesini istid’a eylediğinden naşi eğerçi müteahhidat-

ı vakıa’larını bi-hahkkın icra eyledikleri halde yüz hanenin 

hayvanatlarıyla azimetlerine dair zât-ı sami-i mün’imanelerine olarak 

devletlü paşa pederleri cânib-i âlîlerinden gelen tahrirat-ı ariza-i 

çakerâneme leffen mukaddema takdim kılınması üzerinde mezkûr yüz 

hanenin muayenesiyle geçirilmek üzere bi’n-nefs-i çakerânemin (biz-zat 

kendim) Kozan’a azimetim emr ü iş’ar buyurulmuş hasbe’l-bendegiyet 

tenfizi (hükmün yürütülmesi) irade-i mün’imanelerine mübaderet-i 

fariza-i zimmetim ise de buraca olan kesret-i meşguliyet-i çakerâneme 

azimete mümanaat göstermiş ve mezkûr yüz hane mukaddema tefrik 

ve deftere kayd ve tenmik olunduğundan (yazıldığından) eğerci rüesanın 

(reislerin) taahhüdleri olan kaffe-i hususatı icra eyledikleri halde defter 

mucebince mezkûr yüz hanenin geçirilmesine ve buraca olan hususatı 

tesviye eylemek üzere orada olan rüesanın kaffesini acele iade eylemesi 

bu kere Kozan kaim-makamı ref’etlü Yusuf Ağa ve müdir-i aşiret Hacıbeğ 

senakârlarına ber tafsil iş’ar ve müşarün-ileyh pederlerine bu babda 

olan tahrirat-ı behiyyeleri derhal takdim ve tesyar kılınmış olmağın ol-

babda ve her halde emr ü irade efendim hazretlerinindir.     

 

EK-33 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 279, Gömlek No: 15, 

Tarihi:  20 (R) Rebiü’l-ahir 1280 (4 Ekim 1860), Konusu: Avşar 

Aşireti'nin ıslahı için Hamid ve Aziziye Sancağında toplanan piyade 

askerlerinin ikame ettirilmesi için Sivas'ta hükümet konağı içerisinde 

bulunan kışlanın tamiri. 
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Sivas Valiliğine ve Maliye Nezaret-i Celilesine 

Afşar aşiretinin ıslahatı zımnında Aziziye Sancağında tahaşşüd 

eden (toplanan) ya da asker-i şahanenin mevsim-i şitada ikamesi içün 
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Sivas’da kain hükümet konağı derununda bulunan kışlanın icra ettirilen 

keşfi mucibince onikibin beşyüzdoksanüçbuçuk guruş masarıfla tamir ve 

termimi hususu taraf-ı vala-yı kaim-makamdan ba-tezkere ifade olunan 

ve tamirat-ı mezkûrenin biran evvel icrasıyla asker-i şahanenin 

sefaletten vikayesi lazımeden bulunmuş olmasına ve bu babda Sivas 

valiliğine ba tahrirat me’zuniyet i’ta kılınmağla ba’dehu defterinin 

vürudunda hazinece muamele-i mukteziye ifa olunmak üzere şimdiden 

icab-ı halin icrası babında irade efendimindir. İktiza-yı halin serian 

icrasıyla serian mukteziyenin bil-ikmal zeyli mazbata bu defterin canib-i 

hazineye irsali ve keyfiyyetin iş’arı hususuna himmet buyurmaları 

siyakında şukka.  

 

Taraf-ı Valâyı Kaim-makama 

 

Meal-i iş’ar olunan ve meb’hus mazbata ve keşf defteri muzamı 

malum-ı senaveri olarak mezkûr kışlanın ol-mikdar masarifle serian 

tamir ettirilmesi zımnında Sivas valiliğine tastir ettirilen tahrirat-ı 

senaveri leffen ve evrak-ı mezkûreyi dahi maan irsali ve bu babda Maliye 

Nezaret-i Celilesine dahi tezkere-i mahsusa irsal kılınmış olmağla 

iktizasının serian icrasına himmet buyurmaları siyakında şukka terkim-i 

zeyle ibtidar kılındı.  
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EK-34 

Arşiv Fon Kodu: İ.MVL, Dosya No: 586, Gömlek No: 26367, 

Tarihi: 27 Ramazan 1277 (8 Nisan 1861), Konusu: Sivas dahilinde 

Uzunyayla adlı yerde iskân edilen muhacirlerin eşkıya saldırısından 

korunması için tedbir alınması. 

 
 

Hû 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Riyaset-i Seniyyesine 

Veli-nimet bi-minnetim devletlü efendim hazretleri 

Ba-irade-i seniyye Sivas eyaletinde mutavattın ve iskân olunmak 

üzere sevk ve i’zam buyurulmuş ve bir tarafdan peyâpey (birbiri ardınca) 
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tevarüd etmekde (gelmekde) bulunmuş olan muhacirin-i çerakise 

ümera ve fukara-yı eyâlet-i merkûmeden kain Uzunyayla’ya mevki-i 

iskân ittihaz etmelerinden dolayı istihzar-ı malzemesiyle hanelerinin 

inşasına kıyam ve mübaşeret olunmuş ve yaylak-ı mezkûr sekiz on bin 

hane iskânat mütehammil (kaldırabilen) badiye-i vesia ve arazisi 

kuvve-i nâbıte ve nâmiye (toprağın verimliliği) ile müstehir (namlı, 

bilinen) mevaki-i nadireden (nadir mevkiden) olmasıyla bunların orada 

tamamen sebat ve karar ve ahali-i sairenin celb ve ıtma’ıyla cemaat 

meskûnesi ıksar olunarak (yapabileceğini yapmama) cânib-i miriye 

menâfi’-i  külliye husule   getirilmek (bütün menfaatler ortaya 

getirilmek) niyyat-ı halisesiyle cevanib-i erbaasında (dört bir tarafında) 

kain kazalardan mürekkeb bir kaimmakamlık teşkiliyle Gürün kazasının 

dahi cây (mevki, makam) Kaimmakamlık ittihaz olunması münasib 

mütalaa kılınarak ol-babda kaleme alınan bir kıt’a layiha Sivas 

Mutasarrıfı Saadetlü Paşa Hazretleri tarafından  pişgâh-ı âlîye takdim ve 

ısra ve kaim-makamlık me’muriyetinin dahi uhde-i acizaneme ihale ve 

tefvizi (işi birisine verme) arz ve inha kılınmış layiha-i mezkûreye 

merbuten takdim kılınan defterde gösterildiği vechile hazine-i celileye 

dokundurmayarak me’murin-i mahalliye maaşlarının tefriken tahsisi 

inha olunan maaş uhde-i acizanemde bulunan muhasebecilik maaşı 

raddesinde olarak bu tahvilatta acizilerine aid olacak faide rabıta-i celile-

i acizanemin terfi’ ve terakkisi olmak lazım gelüb bu dahi mutlaka 

himem-i celil-i iltiham-ı veliyyü’n-niamileri delalet-i aliyyesiyle hasıl 

olacağı keyfiyyet müsalemeden (sulhdan, barıştan) bulunmuş ……. zaten 

kân-ı âtıfet ve merhamet efendimizin çerağ ve ihya gerdesi bulunmuş 

olduğum cihetle ilerüsü kulunuzun karışacağım madde olmayub bu 

babda mültemis ve müsâid-i zât-ı übbühet-simât müşiraneleri olarak 

ancak şu halde vukuu bulan ifade-i acizanem mahza min gayri haddin 

keyfiyyet-i ihtardan ibaret bulunmuş olmağla ol-babda ve kaffe-i halde 

emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi 27 Ca Sene (12)76  

Bende Muhasebeci Eyalet-i Sivas es-Seyyid el-Hâc Zü’l-kifl 
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Hû 

Çerakise Komisyonu Riyaset-i Celilesine 

 

Mukaddemâ tarafımızdan Bâb-ı Âlî-ye müştereken takdim 

olunan arz ve istizan olunduğu Uzunyayla’ya iskân olunacak 

Çerakisenin emr ü muhafazalarına bakılmak ve muhtaç olacakları her 

dürlü muaveneti (yardımı) icra etmek ve şita hulul etmeksizin (kış 

gelmeden) zehair (zahire) ve hatab (odun) ve levazımat-ı sairelerini 

tedarik etmek üzere malumu’l-isim kazalardan mürekkeb bir kaim-

makamlık teşkili ve Gürün kazasının merkez ittihazıyla muhasebeci 
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acizilerinin kaim-makam ta’yinine lüzum görünmüş ve yayla-yı 

mezkûrede yapılmakta olan heneler ise hitamı kuvve-i kariyeye 

gelmekte ve kabile iskânlarına mübaşeret kılınmakda olduğundan mir-i 

muma-ileyhin şu günlerde oraya i’zamı (gönderilmesi) muhsenat-ı 

kesireyi mucib olacak ise de irade-i aliyyesi henüz zuhur etmediğine 

mebni cesaret kılınamamış ve bu yolda ne vechile muamele olunmak 

lazım geleceğine dair ba-posta (posta ile) yahud telgraf vasıtasıyla 

makam-ı celil-i cenâb-ı vekâlet-penâhiden bir kıt’a emr-name-i sami 

ısdarı (düzenlenmesi) mütevakkıf-ı re’y-i âlî bulunmuştur. Ferman 

efendimizindir. 

 

Fi 25 Muharrem Sene (1)277 Saat 3 (Gice) Dakika 19  

Hakim Sivas Mehmed Sa’id  

Mutasarrıf Eyalet-i Sivas Ahmed Hamdi    
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Hû 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Riyaset-i Celilesine 
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Koçgirili kaim-makamlığının lağvı halinde oraya merbut olan 

kazaların müdürlükle idaresi nasıl olacağının bi’l-mutalaa izahen iş’arı 

emr ü ferman buyurulmuşdur. Mezkûr kaim-makamlığa merbut Çit ve 

Abeş kazaları zaten Karahisar-i Şarki Sancağına mülhak olduğundan 

oraya ve Sivas ile ve Görmüşlü ve Karabul kazaları Sivas’a niyabetleriyle 

kadimi mülhak (ilhak edilmiş) bulunduğundan kemâ-fi’s-sabık (eskiden 

olduğu gibi) buraya rabtıyla hüsn-i idare olunur ve yalnız Beydağı kazası 

Dersime merbut bulunduğundan dersim ise oraya pek uzak Sivasa karib 

(yakın) olduğundan mezkûr Beydağı an-asıl (aslen) Sivas’a merbut iken 

karin-i cihetle layıkıyla idare kılınmakta bulunmuş olduğu halde her nasıl 

ise sonradan Dersime ilhak olunub böyle baştan çıkmaları dahi 

hükümetlerin mesafe (uzak) bulunmasından neş’et eylediğine ve rüesâ-

yı eşkıyası (eşkıya reisleri) tathir olunarak (temizlenerek) saye-i 

şahânede taht-ı mutâvaat (itaat ettirildiği) ve zabtiye olunduğuna 

(kontrol altına alındığına) binaen takdim olunan layihanın bazı 

bendlerinde tasarrufata riayeten kaim-makamlık-ı mezkûrun lağvı ifade 

kılınmıştı. Hasbe’l-lağv mezkur Beydağı kazası dahi Dersime ilhak 

olunmayubda Sivasa rabt olunduğu halde Sivas’a pek yakın olduğundan 

layuklu bir müdir ile hüsn-i idare olunur ika ve ifası menut-ı re’y-i 

âlileridir. Fakat Uzunyayla’da yapılan hanelerin hitamı (bitmesi) pek 

karib (yakın) olub muhacirinin bir tarafdan iskânları icra olunmakta 

olduğundan ve Afşar ve sairenin mevsim-i hareketleri (yayla göçleri) 

takarrüb eylediğinden (yaklaştığından) ve muhacirine bir nevi sarkındılık 

etmeleri melhuz (akla gelmiş) bulunduğundan ve yaylagirler olarak 

havası dahi şimdiden kesb-i bürudet ettiğinden (soğuklar geldiğinden) 

muhacirinin mekayid-i aşair-i mütenevvi’adan (aşiretlerin çeşit, çeşit 

hilelerinden) emin-i muhafazasıyla havâyic-i zaruriye-i şitaiyyeleri 

(zorunlu kış ihtiyaçlarının) tesviyesi (karşılanması) zımnında kaim-

makamlık-ı mezkûrun şu günlerde icrası derece-i vücubda (çok gerekli) 

olmasıyla lütfen icabının icra ve emr ü âlisi sünuhundan evvek vakt 

geçmemek ve tedarikat-ı muhafaza bir kusur vaki olmamak üzere evvel 

be evvel kaim-makam bendelerinin i’zamıçün (gönderilmesi) bâ-telgraf 
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keyfiyyetin emr ü iş’ar buyurulması babında ferman efendimizindir. Fi 9 

Safer Sene (1)277 (27 Ağustos 1860) Saat 4 Dakika 25  

Hakim Sivas an-mevali Mehmed Sa’id  

Mutasarrıf Eyalet-i Sivas Ahmed Hamdi 

 

EK-35 

Arşiv Fon Kodu: A.MKT.NZD. Dosya No: 348, Gömlek No: 63, 

Tarihi: 4 Şevval 1277 (15 Nisan 1861), Konusu: Sivas Uzunyayla’da inşa 

edilen mescidler muhacirin ulemasından intihab olunanlara 

(beğenilenlere, imtihanda başarılı olanlara) hitabet tevcihi.  
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Taraf-ı Âlî-i Hazret-i Müsteşârilerinden Evkaf-ı Hümayun Nezaret-i 

Celilesine 

 

Sivas’da Uzunyayla nam mahalde inşa olunmuş olan sekiz aded 

mescid-i şerif içün erbâb-ı istihkakdan muhacirin ulemasından intihab 

olunan efendilere hitabet tevcihi hakkında bu kerre dahi vürud etmiş 

olan telgrafname muhacir komisyonu reyisi devletlü paşa hazretlerinin 

tezkeresiyle beraber leffen savb-ı âlî-i nezâret-penâhilerinden irsal 

kılınan bu babda giçenlerde dahi gelen telgrafnamenin irsaliyle icabının 

sürat-i icrası fi 19 Ramazan Sene (12)77 tarihinde taraf-ı zi-şerref-i 

hazret-i sadâret-penâhiden bâ-tezkere-i samiye savb-ı sami-i nezâret-

penâhilerine beyan ve iş’ar kılınmış ise de henüz icabı icra buyurulmuş 

olduğundan şu birkaç gün zarfında icabının icrasıyla arz ve istizan 

olunmak üzere keyfiyyetin serian iş’arı zımnında te’kid-i keyfiyyet 

olunması mukteza-yı irade-i seniyyye hazret-i vekâlet-penâhiden 

bulunmuş olmağla beyan-ı hale ibtidar olundu. Ol-babda ve her halde 

emr ü ferman hazret-i veliyyü’l emrindir.  

 

EK-36 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MVL. Dosya No: 127, Gömlek No: 4, 

Tarihi:  18 L (Şevval) 1277 (29 Nisan 1861), Konusu: 1- Sivas'taki 

Uzunyayla arazisini hile ile Sivas Evkaf Müdürü Rifat Bey'in kendisi ve 

bazı kimseler uhdesine geçirmesinden dolayı tahkikat, tetkikat ve 

gerekli işlemlerin yapılması. 2- Sivas'ta muhacirin iskanı. 
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Sivas Mutasarrıfı Ahmet Paşa’ya 
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Sivas eyaleti dahilinde kain Atik Valide Sultan Evkafından arzan 

(enine) ve tulen (boyuna) seksen saat mesafesi bulunan Uzunyayla 

arazisine geçende ol-tarafa gönderilmiş olan muhacirinin iskânı 

kararlaştırılarak iktiza eden haneler dahi inşa olunmakda bulunmuş 

olduğu halde Sivas ahalisinden ve teba-i devlet-i aliyyeden Karabet ve 

Sarraf Asador ve Meclis Azasından Bekmez oğlu Bedros ile Mehmed Ağa 

ve Mehmed Fehim nam kimesneler arazi-i merkûme ba-tapu 

uhdelerinde bulunduğunu beyan ile iddiaya kalkışmış olduklarından 

tahkikat-ı mukteziye bi’l-icra mezkûr yayla ile ittisalinde bulunan elviye-

i saire (sair livalar) arazisinden on bir kıt’a arazi-i vesi’a-yı (geniş arazi) 

kırk elli saat mesafeden hudud ta’yiniyle Sivas evkaf müdir-i esbakı Rıf’at 

Bey usulü üzere müzayede-i aleniyesini (açık artırmasını) icra etmeksizin 

ve kimesneye malumat vermeksizin (gizlice) mecelle-i cüz’iyye ile 

(değerinin altında) merkûmlara tefviz ederek (işi bırakarak) muahharen 

(sonradan) bu arazinin bir mikdari merkumlar tarafından bazı kesan ve 

muma-ileyh Rıf’at Beğ’e satılub bu suret dahi mir-i muma-ileyhin hiyel 

ü desâyisi (hile ve desise) cümlesinden bulunmuş olub halbuki iş bu 

tasarruf iddia olunan arazi on binden mütecaviz hane iskânına 

mütehammil (elverişli) ve alenen müzayedesi takdirinde iki üç yük (iki, 

üçyüz bin) guruş mecelle ile talibi zuhur etmiş melhuzu muhtemel 

bulunmuş olduğu beyanıyla icrası iktizasi fi 3 Şaban Sene (12)77 (14 

Şubat 1861) tarihiyle Sivas Meclisinin varid olan mazbatasında inha ve 

iş’ar ve Kazâbâd kazası arazisinden yine böyle bazı yerlerin dahi Bogos 

nam kimesne uhdesine sania’ten (düzmece olarak) tefviz olunmuş 

(bırakılmış) idiğü dahi bakaya me’muru İzzetlü Ahmed Beğ tarafından 

izbar olunmakdan (yazılı olunmakdan) naşi keyfiyyet Meclis-i Vâlâ-ya 

havale ile evrak-ı merkûme meallerine ve Evkaf-ı Hümâyûn Nezâret-i 

Celilesiyle olunan muhabereningelen cevabına nazaran ibtia-i mezkûr 

araziyi muma-ileyh Rıf’at Bey merkûmlara tefviz ile hilaf-ı vaki’ vukuu 

bulan inhası üzerine senedlerini celb ve i’ta eyledikden sonra Evkaf 

Müdürlüğü’nden infisali (azli) vukuuna mebni mekûmlar hisse-i 

tasarruflarından malumu’l-mikdar mahallini dahi ber-minval-i muharrer 
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kendisine ve sair zevat ve kesana terk etmiş ve bu ferağ dahi müdir-i 

sabık Emin Efendi’nin iş’arı üzerine yürümüş mezkûr Kazâbâd 

arazisinden satılan yerlerin füruhtu (satışı) dahi bu yolda cereyan etmiş 

olduğu misillü zikr olunan Uzunyayla’dan açılub tarla olan mahallerin 

suret-i füruhtu istizanına (satışı hakkındaki izne) dair Sivas Defterdarı 

esbak Edib Efendi tarafından bundan iki sene mukaddem bir tahrirat 

gelüb ol-vakt Evkaf-ı Hümâyûn Hazinesince icra olunan tedkikatde 

tahrirat-ı merkûmede münderiç olan kararın defterhanece kaydı 

bulunamadığından keyfiyyet-i hakikiyyesi Sivas’dan sorularak cevaben 

varid olan mazbatada kura-yı merkûmenin arazisi müşarün-ileyhin 

evkafından bulunduğu yazılmış ve esamisini mübeyyin bir zimmetleri 

dahi gönderilmiş olduğundan hazinece muamele-i mukteziyesi der-dest 

icra iken Sivas Meclisi’nden gelen diğer bir kıt’a mazbatada dahi bu 

araziyi muma-ileyh Rıf’at Beğ’in sani’aten (ikinci olarak) kapatma 

suretiyle tefviz etmiş ve bundan maada mir-i muma-ileyhin nefs-i Sivas 

ile beş kazadan bir yük (yüzbin) bu kadarının arzın mektûmatı (gizlediği) 

bulunmuş olduğu inha kılınmış ve mezkûr yaylada merkûmlardan başka 

kimesne uhdesinde kayden arazi bulunmadığı ve muma-ileyh Rıf’at 

Beğ’in Haleb’de ve müdir-i sabık Emin Efendi ile Karabet ve Bedros’un 

Sivas’da ve Asador ile Bogos Der-saadet’de olub Kapusuz Mehmed Ağa 

ile Mehmed Tahir Efendi namında olanların nerede ve nasıl adamlar 

oldukları bilinemediği anlaşılmış olduğundan ve arazi-i merkûmenin 

kifayet-i kuyudiyesi (kayıtları) dahi Defter Emanet-i Behiyyesinden 

lede’l-istifsar (sorulan) mezkûr arazi yüzsekiz aded karyeden ibaret 

olub bunun kırk dört adedi müşarün-ileyha  vakfından ve iki adedi arazi-

i miriyeden bulunduğu ve küsurunun esamileri muvafık-ı kuyud 

olmamak hasebiyle keyfiyyetin mechul idiğü cevaben iş’ar kılınmış ve 

böyle fesad üzerine cereyan eden intikalatın (devrin) feshi nizam-ı 

mevzu’ iktizasından bulunmuş olduğundan şimdi bu arazinin canib-i 

miriden zabıtayla alınan muaccellerin redd-i tabiat-ı maslahatdan 

olduğu misillü zikr olunan yaylaya muhacirin iskan olunmakda olmasıyla 

anların iva’ olunmakları mahallerin emsali vechile meccanen (ücretsiz) 
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kendisine tefvizi (bırakılması) ve bununla beraber arazi-i merkûme 

suret-i vakf olmayub ber-minval-i muharrer arazi-i emiriye ile mahlut 

(karışmış) ve muma-ileyh Rıf’at Beğ’in bu işde olan su-i hareketi 

kanunen hükm götürür cinayattan olmadığı misillü rivayet olunmada 

olan mektumat (gizli işleri) ve sirkati (hırsızlığı) dahi buna munzamm 

(ilave edilmiş) olmuş ise de ahkâm-ı kanuniyenin icrası mutalaka istintak 

ve muhakemata menut (yargılanmaya bağlı) bulunduğundan salüfü’z-

zikr araziden zay’a vü fesad ile satılmış olan yerlere orada bulunan arazi 

me’murlarıyla bi’l-ittifak müdir-i sabık Emin Efendiden ve sair iktiza 

edenlerden tahkik ve arazi-i merkume ve emiriyeyi ve muhacirine 

verilecek olan mahalleri tefrik eylemek ve muma-ileyh Rıf’at Beğ’in 

Haleb’den celbiyle şu arazi satışından ve mektûmat (gizli tutulan) 

maddesinden dolayı meclisce muhakemesini icra edüb mazbatasını 

getürmek ve be’dehu lazım gelen tarafdan istifsar olunmak üzere 

tavizen münasib mikdar harc-ı rah (yol parası) ve yedine (kendisine) 

ta’limat i’tasıyla bir me’mur intihab olunmasının ve tebeyyün edecek 

hale göre canib-i vukufa verilmiş olan muaccellerin reddiyle iddia-yı 

tasarruf edenlere cevab itasının nezaret-i celile-i müşarün-ileyhaya 

havalesi ve muma-ileyh Rıf’at Beğ’in li-ecli’l-muhakeme tahte’l-hıfz 

Sivas’a irsal olunmasının dahi Haleb Valisi Devletlü Paşa Hazretlerine 

iş’arı meclis-i mezkûrda tezekkür ve tensib olunarak bi’l-istizan irade-i 

seniyye-i cenâb-ı padişahi dahi ol-merkezde müteallik ve şeref-sudur 

buyurulmuş ve mucebince iktizası icra kılınmış olmağla ber-muceb 

irade-i seniyye bu madde içün cânib-i evkaf-ı hümâyûndan ta’yin ve 

i’zam kılınacak olan me’mur ile muma-ileyh Rıf’at Beğ’in ol-tarafa 

vürudlarında tahkikat-ı lazıme ve muhakemat-ı mukteziyenin icrasıyla 

hakikat-ı halin izahen ba-mazbata iş’arı hususuna himmet eylemeniz 

siyakında şukka. Fi (L) Şevval Sene 1277  

 

Evkaf-ı Hümâyûn Nezaret-i Celilesi’ne 

Sivas eyaleti dahilinde kain Atik Valide Sultan Evkafından arzen 

ve tulen seksen saat mesafesi bulunan Uzunyayla nam arazi-i haliyeden 
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Sivas Evkaf Müdiri Esbak (evvelki) Rıf’at Beğ’in hilaf-ı usul bila-müyazede 

(usullere aykırı olarak açık artırmasız) kapatma suretiyle ekser 

mahallerini kendi uhdesine ve Sivas ahalisinden ve teba’-i devlet-i 

aliyeden Karabet ve Sarraf Asador ve meclis azasından Bekmez oğlu 

Bedros Mehmed Ağa ve Mehmed Fehim nam kimesneler uhdelerine 

mecelle-i cüz’iyye ile geçirmiş idiğü Sivas Meclisinin ba-mazbata 

(mazbata ile) vukuu bulan (bildirilen) iş’arından anlaşılmış olduğundan 

keyfiyyet Meclis-i Vâlâ-ya lede’l-havale böyle hile ve fesad üzerine 

cereyan eden intikalatın feshi (işlemin iptali) nizam-ı mevzu’ 

iktizasından bulunduğu cihetle şimdi bu arazinin cânib-i hazineden zabtı 

ile alınan muaccelelerin reddi tabiat-ı maslahatdan olduğu misillü zikr 

olunan yaylaya muhacirin iskan olunmakda olmasıyla anların iva’ 

olundukları mahallerin emsai vechile meccanen kendilerine tefvizi ve 

bununla beraber arazi-i merkûme sarf-ı vakf olmayub arazi-i emiriye ile 

mahlut (karışık) ve muma-ileyh Rıf’ar Beğ’in bu işte olan su-i hareketi 

kanunen hükm götürür cinayatdan (yargılanmasını gerektiren 

davranışlardan) olduğu misillü rivayat olunmakda olan mektumat (gizli 

işleri) ve sirkati (hırsızlığı) dahi buna munzamm (ilave) olunmuş ise de 

ahkâm-ı kanuniyenin (kanuni hükümlerin) icrası mutlaka istintak (sorgu) 

ve muhakemata (yargılanmaya) menut (bağlı) bulunduğundan salifü’z-

zikr araziden sania (uydurma,düzme) ve fesad ile satılmış olan yerleri 

orada bulunan arazi me’muruyla bi’l-ittifak Müdir-i Sabık Emin 

Efendiden ve sair iktiza edenlerden tahkik ve arazi-i mevkuf (vakfedilmiş 

arazi) ve emiriyeyi ve muhacirine verilecek olan mahalleri tefrik eylemek 

ve muma-ileyh Rıf’at Beğ’in Haleb’den celbiyle şu arazi satışından ve 

mektûmat (gizli işler) maddesinden dolayı meclisçe muhakemesini 

(yargılanmasını) icra idiverüb mazbatasını götürmek ve badehu lazım 

gelen tarafdan istifa olunmak üzere tavizen münasib mikdar harcirah ve 

yedine ta’limat i’tasıyla bir me’mur intihab olunmasının ve tebeyyün 

edecek hale göre cânib-i vakfa verilmiş olan muaccelelerin reddiyle 

iddia-yı tasarruf edenlere cevab i’ta kılınmasının savb-ı samilerine 

havalesi ile keyfiyyetin mahalline ve muma-ileyh Rıf’at Beğ’in li-ecli’l-
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muhakeme tahte’l-hıfz Sivas’a olunmasının dahi Haleb Valisi Devletlü 

Paşa Hazretlerine iş’arı zat-ı devletleriyle olunan muhabere üzerine 

meclis-i mezkûrda tezekkür ve tensib olunarak bi’l-istizan irade-i 

seniyye-i cenâb-ı padişahi dahi ol-merkezde müteallik ve şeref-sudur 

buyurulmuş ve mucebince keyfiyyet mahalline ve vali-i müşarün-ileyh 

hazretlerine beyan ve iş’ar kılınmış olmağla ber-muceb irade-i seniyye 

bu hususa hazinece münasib bir me’murun ol-vechile serian intihab ve 

ta’yini hususuna himem-i behiyyeleri derkâr buyurulmak babında irade 

efendimindir. 

 

Haleb Valisi İsmet Paşa Hazretleri’ne 

Sivas eyaleti dahilinde kain Uzunyayla nam arazi-i haliyenin 

ekser mahallerini hile ve sania ile Sivas evkaf müdiri esbak Rıf’at Beğ’in 

kendisiyle bazı kesan uhdelerine geçirmiş olduğu ve şimdi kendisü dahi 

Haleb canibinde bulunduğu Sivas Meclisinden ba-mazbata inha ve iş’ar 

kılınmış olduğundan mir-i muma-ileyhin orada buldurulub li-eclil 

muhakeme tahte’l-hıfz Sivas’a irsal olunmasının savb-ı devletlerine 

bildirilmesi Meclis-i Vâlâ’da karar müzekkeratı icabından ve ol-babda 

müteallik ve şeref sudur buyurulan irade-i seniyye-i cenâb-ı padişahı 

mantuk-ı celil icab-ı âlisinden bulunmuş olmağla ber-muceb irade-i 

seniyye muma-ileyhin behemehal (ne olursa olsun) buldurulub tahte’l-

hıfz Sivas’a irsali ve keyfiyetin iş’arı hususuna himmet buyurmaları 

siyakında şukka. Fi 18 Şevval Sene (12)77 (29 Nisan 1861)  

 

EK-37 

 

Arşiv Fon Kodu: A.)MKT.UM, Dosya No: 477, Gömlek No: 27, 

Tarihi: 2 Z (Zilhicce) 1277 (11 Haziran 1861), Konusu: Kabartay 

ümerasından Gazi Bey İstanbul’dan Uzunyayla’ya döneceğinden 

kendisine muavenet edilmesi. 
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Sivas Mutasarrıfı Ahmed Paşa’ya 

 

Kabartay umerasından olub kabilesiyle Uzunyayla’da iskan 

olunmuş olan Gazi Bey maslahaten (iş gereği) mukaddemce (daha önce) 

Der-saadet’e (İstanbul’a) gelerek bu günden ol-tarafa avdet ve a’zimet 

etmiş ve muma-ileyh şayân-ı hürmet ve riayet bulunmuş olduğundan 

mir-i muma-ileyhin muvafık-ı ahval vukuu-bulacak hususatında 

mu’avenetle hakkında dahi hürmet ve riayet-i layıkanın ifası hususuna 

himmet eylemeniz siyakında şukka. 
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Emr ve ferman hazret-i sadâret-penâhi iktizâ-yı alisinden idiğü 

mühürdar efendi ifadesiyle… 

 

EK-38 

Arşiv Fon Kodu: A.MKT.MHM. Dosya No: 489, Gömlek No: 38, 
Tarihi: 27 (M) Muharrem 1278 (4 Ağustos 1861), Konusu: 
Uzunyayla’da muhacirlere ev inşası ve onların Afşar Aşiretinin 
tasallutundan korunması için alınması gereken tedbirler.  
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Geldiği Merkezin İsmi Yozgad 
Makam-ı Vâlâ-yı sadaret-penâhiye 
 

Yozgad’a vusul-i acizânemde Uzunyayla’da bulunan muhacirinin 
inşa-yı buyût (evler) ve tesviye-i levazımat-ı sairesiyle Afşar’ın teshil-i 
iskânı (iskânının kolaylaştırılması) hakkında olan mütalaa meclis-i    
kebir-i eyaletden bi’l-istihrac (hazırlanarak) i’ta eyledikleri mazbata 
posta ile takdim kılınacaktır. Bu mazbatanın hülasa-i me’ali Afşar’ın 
iskânı zımnında Konya ve Kayseriya ve Sivas’da bulunan süvari 
bölükleriyle Harput’tan bir tabur Şişhanecinin ve Çorum Redif 
Taburu’nun celb ve Ankara ve Konya ve Edene (Adana) ve Maraş ve 
Sivas eyaletlerinden muvakkaten binbeşyüz nefer süvari asakiri 
muvazzafa tahrir ve istihdamını mutazammın olub Amasya redif 
taburunun dahi birlikte bulunması muhassenatı cami ve bunların sür’at-
i tecemmu’ (toplanma) ve hareketleri ehem (önemli) idiğü vâzıh (açık, 
aşikâr) olarak inşa-yı buyût-ı (evlerin inşası) ve lüzumat-ı sairelerinin 
tesviyesi zımnında karar meclis üzere meclis-i mezburdan iki ve 
Kayseriya meclisinden dörd nefer a’za şimdiden tayin ve Uzunyayla’ya 
der-dest i’zam bulunmuş ve bu hanelerin inşası ve lüzumat-ı sairenin 
ikmali arasında Afşar’ın muhacirine vukuu melhuz olan (düşünülen) 
tasallutuna bu asakirin vücudu mani’ ve suhulet hâsıl olacağını bedihi 
görünmüş olmağla zikr olunan şişhaneci ve redif taburlarının sür’at-i 
irsali hususunun iktiza idenlere ve süvari asakir-i muvazzafa içün eyalet-
i merkume vülât ve mutasarrıflarına emr ü iş’arı re’y-i vekâlet-
penâhilerine menut (bağlı) olmağın emr ü ferman hazret-i men-leh’ül 
emrindir.  
Fi 27 Muharrem 1278 (4 Ağustos 1861)  Mehmed Hafız 
 
EK-39 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MVL. Dosya No: 130, Gömlek No: 15, 

Tarihi: 28 (M) Muharrem 1278 (5 Ağustos 1861), Konusu: 

Uzunyayla'da Çerkes muhacirlerin iskan ve kazaya tebdilen Mes’udiye 

tesmiye olunan, mahalle müdür olarak atanan Çerkes Ahmed Şakir 
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Efendi, katip, mukayyed ve Zile Kazası Müdür Vekili Hasan Ağa'nın 

asaletlerinin tayin ve tahsis-i maaşlarının tasdiki. 
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Sivas Mutasarrıfı Ahmed Paşa’ya ve Maliye Nezaret-i Celilesi’ne 

 

Sivas eyaletinde kain Uzunyayla nam mahale iva’ ve iskân olunan 

(yerleştirilen)  muhacirin-i Çerakise’nin meskun bulundukları kuraya 

(köylere) kaza i’tibarı Mes’udiye namıyla bir müdir idaresine virilmek 

üzere oraya münasib birinin intihabı hususuna dair yazılan tahrirata dair 

cevaben Sivas Meclisi’nin fi 27 Zilkade Sene (12)77 (6 Haziran 1861) 

tarihiyle müverrahan (tarihli) varid olan mazbata Meclis-i Vâlâ-ya lede’l-

havale şöyle bir tenk (dar) vakidde zaid-i masarif açılmamak içün  

emsaline nisbet ile maaşları ziyadece olan Zile ve Divriği ve Darende 

kazaları müdirliğinden tenzil olan ikibin guruşun binbeşyüz guruşu 

Çerkes el-asıl (aslen Çerkes olan) Ahmed Şakir Efendiye tahsisiyle 

efendi-i muma-ileyhin kaza-i mezkûra vekâleten müdir ta’yin ve 

ikişeryüz ellişer guruşdan beşyüz guruş dahi birer nefer kâtip ve 

mukayyide (kayıt memuru) tahsis olunmuş ve Zile Kazası Müdiri Ömer 

Ağa’nın umur-ı tahsiliyede gevşekliği müşahade olunmasından dolayı 

azliyle yerine Hasan Ağa’nın kezalik vekâleten müdir nasb olunarak 

i’zam kılınmış (gönderilmiş) olduğu siyak-ı iş’ardan anlaşıldığına ve bu 

suret usul-i müntehire tasarrufiye (devamlı yapılan tasarruf) icabınca 

muvafık-ı maslahat olunduğuna binaen ber-mucib-i inha bunların icra-

yı tasdik-i asalet-i me’muriyetlerinin ve zikr olunan maaşlarının ol-

vechile ta’dil ve tesviyesi (belirtildiği şekilde sağlanması ve ödenmesi) 

tensib olunarak (kabul edilerek) bi’l-istizan irade-i seniyye-i cenab-ı 

padişâhi dahi ol-merkezde müteallik ve şeref-sudur buyurulmuş ve 

mucibince keyfiyet eyalet-i mezkûre mutasarrıfı Saadetlü Paşa’ya 

bildirilmiş olmağla hazinece dahi tesviye-i muktezasına himmet 

siyakında Maliye Nezaret-i Celilesi’ne bildirilmiş olmağla ber-mucib 

irade-i seniyye mahallince dahi icabının icrası hususuna himmet 

eylemeniz lazım geleceği beyanıyla şukka.  

 

Fi 28 Muharrem Sene (1)278 (5 Ağustos 1861) 
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EK-40 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 514, Gömlek No: 51, 
Tarih: 5 Cemaziye’l-evvel 1278 (8 Kasım 1861), Konusu: Afşar 
Aşireti’nin Pınarbaşı’nda çadırlarda ikamesi ile uygunsuzluk 
yapmıyacaklarını taahhüt ettikleri ve çeşitli yerlerden gelen 
muhacirlerin iskan ettirildiği ve gelmekte olanların ise şimdilik 
misafireten ikamet ettirilecekleri. 

 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2015/02/image003.jpg
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Makam-ı Celil-i Hazret-i Vekâlet-penâhiye 
Maruz-i çaker kemineleridir ki 
 

Pişgah-ı sami-i vekâlet-penâhi-i efhamilerine arz ve beyandan 
müstagni olduğu üzere iskân-ı muhacir ve ıslah-ı aşair (aşiretler) 
mevadd-ı ehemmesinin (önemli hususların) tesviyesi niyât-ı hayriyesiyle 
(hayırlı niyetlerle) Sivas mevki’inde arâm-saz olan (yerleşen, oturan) 
maa müzika (mehterle birlikte) süvari askeri hazret-i şahane bölükleriyle 
asakir-i zabtiye ve saireden müretteb kuvve-i kâfiye ve top ve 
mühimmat-ı lazıme istihsaliyle bundan üç mah mukaddem Uzunyayla 
canibine müteveccihen hareket olunmuş ve biraz vakitten beru mezkûr 
Uzunyayla’da cây-gir-i firar olan (yerleştikten sonra kaçan) Afşar 
aşiretinden Torun Bağır ta’bir olunur cemaat her ne kadar rehrev-i vadi-
i şekavet (kötülük yolunda) iseler de memurin-i devlet ve asakir-i bâhiri’s 
savlet-i (ani bir baskınla galip olan asker) hazret-i padişahiye muktedir-i 
mukavemet olamayacaklarını derk ve teyekkun iderek (anlayarak) on 
kadar umera ve ağâvâtı (ağa ve beyleri) rah-ı rast (doru yolda 
olan) olan ve Sivas’a on dört saat mesafesi bulunan Tenos kazasında ve 
muahharan ikiyüzden ziyade süvari ve piyade bey ve ağa ve ihtiyarları 
mezkûr Uzunyayla’nın Kayseriye kıt’asının re’s hududu olan ve 
Pınarbaşı’na üç saat mesafesi bulunan Ali Şeyh Sazı nam mahalde nezd-
i aciziye gelerek dâd-hahâne (özür beyan ederek) ve arzu-yı istimân ile 
(himaye isteyerek) dehalet etmeleriyle (aman dilemeleriyle) kaide-i 
hikmet üzere bi’t-te’lif cümlesi istihma’b olunarak (korunarak) Aziziye 
kasabasının mevki’ teşkil olan mezkûr Pınarbaşı nam mahale 
müvasalat (ulaşarak) ve rekz-ı hayme (çadır kurarak) ikamet 
olunduğunu müteakip Ankara eyaleti mutasarrıfı Saadetlü Rıdvan Paşa 
ve muahharen (sonradan) Devletlü Hafız Paşa Hazretleri dahi tedarikât-
ı mukteziye istihmasıyla (gerekli tedbirleri alarak) mahal-i mezkûru teşrif 
Konya ve Kayseriye mevaki’inde bulunan ikişer bölük asakir-i şahane 
dahi takım takım tevarüd ve muvasalat eylemiş (yetişmiş ve varmış) ve 
cemaat-ı mahsusa halkı haklarında olunan nesayih (nasihat) ve 
tenbihâtın âsâr-ı fi’lisi olarak hiçbir suretle mugâyir-i âdâb (adaba aykırı) 
harekete mübâderet edemediklerinden başka muhacirin-i merkume 
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haklarında halen ve kalen muavenet sadedine (yardım derdine) düşmüş 
ve orada bulunan hane ve arazilerini kemal-i hâhiş (istekli olarak) 
rızalarıyla terk ederek kendileri Afşar aşiretinden Salmanlu takımının 
içlerinde iskanı ihtiyar etmiş (razı olmuş) olduklarından bunların 
mevcut olan hanelere ikişeryüz guruş kıymetle bi’l-mübayaa (satın 
alınarak) Yozgad tarafından celb olunan (getirilen) muhacirinden 
Hasan ve Arslan Beylerin takımı olan yüzellisekiz hane iskan ve ikame 
kılındığı misillü mahza avn u savn (yardım ve koruma) hazret-i yari ve 
kuvve-i nüfus-ı mukaddese-i cenab-ı şehr-i yâri âsâr-ı celilesi ve semere-
i teveccühat müstelzimü’t-teshilat (lüzumlu şeyleri kolaylaştırma) 
veliyyü’n-niamileri berekât-ı aliyye-i ailesiyle (bütün ailesiyle) hiçbir gün 
gaile (dert ve sıkıntı) tahaddüs ettirilmeksizin (ortaya çıkarılmaksızın) ve 
suda’ (sıkıntı verme) ve makalat (bahis) vukua gelmeksizin mezkûr afşar 
aşiretiyle aşair-i sairenin (diğer aşiretlerin) maa’s-suhule husul-ı 
islahatıyla (hep birlikte iyilikle yola gelmeleriyle) beraber Sivas 
canibinden takım takım celb kılınan muhacirinden Çeçen taifesinden 
Tahir Efendi’nin yüzonyedi ve Şişman Beğ’in yüzsekiz ve Kütahya’dan 
gelen Ali Mirza Ağa’nın yüz ve Arslantok Ağa’nın yirmi ve Arslan Beğ’in 
yirmisekiz ve Ahmed Ağa’nın kırksekiz ve Mehmed Beğ’in kırk ve 
Konaş Hacı İsmail Ağa’nın yirmi ve Binköy kabilesinden Ağa’nın yirmi 
ve Altıkesek kabilesinden Elbas Ağa’nın onbir ve Kabartay 
kabilesinden Mizra Bey’in yirmibeş hane mevcut refakatlerine cem’an 
beşyüzsekiz hane ile mukaddema (daha önce) yayla-yı mezkura 
gönderilenlerden sair haylice hanelerin iskanları icra ve bâ-irade-i aliyye 
Kayseriye tarafından tedarik ve i’tası bulunanlar da der-dest bulunan 
tahammülkarlarından maada öküz ve araba ve edevat-ı mukteziye 
(gerekli tarım aletleri) ile zahair (zahireler) ve havâic (ihtiyaçlar) 
zaruriye-i saireleri dahi saye-i ihsan-vaye-i hazret-i şahanede kamilen 
istihzar ve i’ta olunarak (hazırlanıp verilerek) herdürlü hoşnudiyet ve 
istirahatları kafiyyen matlûbesi istikmal (kalanı ikmal edilmiş) olunmuş 
ve bununla beraber mezkûr Aziziye kasabasının vasatında ve meydanlık 
ittihaz olunan arazinin ittisalinde (bitişiğinde) vaki olub mürur-ı zaman 
ile sakfı münhedim (çatısı yıkılmış) olarak yalnız duvarları kalmış olan 
atik bir bâb cami-i şerifin müşarün ileyh Hafız Paşa Hazretleri tarafından 
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emr-i tamiri icra ve mutasarrıf müşarün-iley tarafından dahi cami-i şerif-
i mezkûr civarında asakir-i şahane ikamesiçün koğuş-ı bina ve acizleriyle 
Sivas meclis azaları ve handan ve sair ashab-ı hayrat tarafından dahi 
cami-i şerif-i mezkûra muttasıl (bitişik) ve cevanib-i selasesini muhat (üç 
tarafı çevrili) olarak bazı cami-i şerif ortalık yerinde bulunarak birer bâb 
dershane ve mekteb ile yirmi bâb kulube odasını ve mahalli naib ve 
müftüsünün ikâmetlerine mahsus birer bâb odalarla birer uğrak kahve 
odaları (han odaları) dahi cihet-i yemin (sağ tarafında) ve yesarında 
(sol tarafında) ve birbirine muttasıl (bitişik) vesaireyi müştemiş bir bâb 
medrese-i şerife inşasına mübaşeretle (başlanarak) bu günlerde 
me’mul olan (beklenilen) eşhasa itmamına etmek üzere Sivas Zabtiye 
Binbaşısı Hacı Hasan Ağa me’mur ta’yin olunarak elyevm (halen) orada 
bulunmuş olduğundan vesair gün umur-ı külliye ve cüzziyye ve 
müsta’cele ve gayrı müsta’celeleri (acele yapılması gerekenler ve tehir 
edilmesi mümkün olanlar) teshilat ve muavenat-ı mukteziye (gerekli 
yardımların) ifasıyla hayyiz-i matlûbe isal (isteğine ulaşması) 
kılındığından dolayı muhacirin-i merkûme cümleten mazhar oldukları 
niam-celileden memnun ve müteşekkir olduklarından dua-yı deymumet 
(devamlı dua) eyyamı ömr ve şevket-i hümayun hazret-i padişahiye 
müdavemete ibtidar eylemiş ve müşarün-ileyh hazeratı buradan bir 
mah mukaddemleri merkez memureleri canibine avdet buyurdukları 
sırada refakat-i acizanemde bulunan asakir-i şahane Sivas canibine ve 
ve asakir-i saire dahi takım takım mevki’ ve mahallerine bi’l-iade acizleri 
otuz kadar atlu ile bir mah daha orada tevkif ederek zikr olunan atabe-i 
hayriye levazımatının celb ve tesviyesi muhacirin-i merkûmenin sair 
lazimü’t-tesviye olan maslahatlarının ber-mucib talimat-ı ahire (önceki 
talimat) mihver-i matlubları icra ve ikmaliyle acizleri dahi bil-muadda 
(ilave edilerek) mah-ı hallin birinci Pazar günü merkez me’muriyet-i 
acizanem olan Sivas’a muvasalatla umur-ı makule-i abidanemin 
tesviyesine ve bukere karşu yakadan doğruca Samsun’a çıkub Sivas’a 
gelmiş olan dörtbin nüfusa karib muhacirin dahi bu kışluk münasib 
karyelerde müsafireten iskânlarıyla istihsal-i rahatları (rahatlarının 
sağlanması) suretine müsaarat (başlanmış) olunmakda bulunmuş ve 
lehü’l-hamd şu me’muriyet-i mu’tena-bâhâda (özenilerek açıkta) vukua 
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gelen yüsr u suhulet (kolaylıkla) mücerred (yalnız) mede-medetkâri-i 
teveccühat-ı seniyyeleri berekât-ı celilesi olduğuna teşekküren dua-yı 
efzayiş (uzun) ömr ve iclal-i (azamet) veliyyü’n-niamileri tezkâr ile heran 
ve zaman muhtaç ve efgendesi (biçaresi) olduğum ehasin-i (pek güzel) 
enzar (görüşler) ve teveccühat-ı füyuzat-disar-ı (çok lütuf) 
rahimanelerinin bade-ezin dahi hakk-ı gayr-i müstehakk-ı acizaneme 
lütfen bi-diriğ (esirgenmemesi) ve erzan buyurulması niyaz-ı azim 
kemteranem bulunmuş olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i 
veliyyü’l-emr ve lütf ve’l-ihsanındır. 
Fi 5 Cemaziye’l-evvel Sene (1)278  
Mutasarrıf-ı Eyalet Sivas 
 

 
 

EK-41 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 624, Gömlek No: 34, Tarihi: 9 

Şaban 1278 (9 Şubat 1862), Konusu: Sivas Uzunyayla’da teşkil olunan 

Aziziye kazasında iskan ettirilmiş eşhasın suret-i asayişleri. (15. 

Anadolu)  
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Hû 

Makam-ı Mualla-yı Hazret-i vekâlet-penâhiye 

Mühür: Meclis-i Kebir Eyalet-i Sivas 
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29 Cemaziye’l-ahir Sene (1)278 tarihiyle müverrahan ve 

ikiyüzotuz numerosuyla murakkaman (numaralı) daire-i umur-ı dahiliye 

karar-ı alisiyle şeref-tastir buyurulub hame-pirâ-yı ta’zim olan emr-

name-i sami-i cenâb-ı vekâlet-penâhilerinde saye-i kudret-vaye-i hazret-

i şahânede iskân-ı muhacirin me’muri Devletlü Hafız Paşa Hazretlerinin 

arz ve iş’arları vechile Uzunyayla’da teşkil olunan Mes’udiye ve 

Sa’dabat ve Sivas eyaletinde kain Darende ve Gürün ve Kayseriya 

Sancağına tabi Zamantı ve Sarıoğlan ve Maraş Sancağına merbut 

Mağara kazalarının (binikiyüz)yetmişsekizsenesi Mart’ından (13 Mart 

1862) i’tibaren mahallerinden bi’t-tefrik Aziziye namıyla Sivas 

eyaletine muzafa (bağlı) bir kaim-makamlık teşkil ve Kayseriye kaim-

makamı İzzetlü Emin Beğ’in iş bu kaim-makamlığa tayini hususuna 

irade-i seniyye-i hazret-i padişâhi müteallik ve şeref-südur buyurularak 

iktizalarının icrası müşarün-ileyh hazretleriyle sair icab eden mahallere 

emr ü iş’ar buyurulduğu beyan-ı alisiyle mukteza-yı halin ifasına 

mübaderet-i acizânemiz irade ve ferman buyurulmuş ve infazı emr-i 

irade-i seniyye-i asafânelerine müsaraat ve mübaşeret ve icabe-i 

zimmet ve bi’t-tahsis liva-i mezburun Sivas eyaletine ilhak ve izafesi 

umum muhacirin ve cem’-i ahalinin şükraniyetlerini celb bir keyfiyyet 

görülmüştür. Ve müteferriat-ı mezkûrenin esbab-ı tesviyesine 

bakılacağı misillü saye-i mamuret-vaye-i hazret-i mülükânede liva-i 

mezbur yeniden teşkil ve imar olunmak ve oralarda iskân olunan 

muhacirin ise zir-i cenah müstelzimü’l-felah hazret-i mülükâneye 

duhuletle henüz istihsal-i temeddün (medenişemek, şehirleşmek) ve 

temekkün (mekânlaşmak, yerleşmek) arzusunda bulunmak hasebiyle 

bunların halen ve istikbalen (gelecekte) husul-ı servet ve yesar 

(zenginlik) ve iktidarları esbab-ı icabiyesinin istikmaliyle bir gûna zaruret 

ve müşkilatta bırakılmamaları ve hükümetçe re’s-i mes’ele-i me’murin 

add ve ittihaz olunarak zıll-i zalil-i merhamete delil-i hazreti mülûkânede 

şu esbab-ı matlube-i mültezimenin şimdiden rehin-i husul ve istihzaliyle 

(hazırlanmasıyla) muhacirinin celb-i emniyet ve hoşnudiyetlerine 

hükümet-i mahalliye tarafından ne vechile sarf-ı efkâr ikdam (gayret) 
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olunduğu meşhud ve muhacirin-i merkûme dahi haklarında olan iltifat 

ve himmet ve nevazişat (iltifat) görüldükçe ve kesb-i memnûniyet ve 

mahzûziyet (hoşlanma, memnuniyet) ederek ve davat-ı izdiyâdî-i ömr ü 

şevket-i hümayun hazret-i hilafet-penâhiye müdâvemet (devamlı 

çalışma ve gayret) eylemekte oldukları rû-nümud olmasıyla (açıkça 

görünmesiyle) ve mir-i muma-ileyhimanın Kayseri kaim-makamlığı 

müddet-i idaresi muhasebesini kable’l-devr bu canibe gelemeyeceği 

aşikâr görülmesiyle muvasaltlarına değin teshilen lil-mesaliha 

müteferriat-ı mezkûrenin bir an evvel bi’l-muhabere tesviyesi muma-

ileyh ve muhasebesinin mümkin mertebe tesri’i ru’yet vürudu hususu 

dahi Ankara Mutasarrıfı Saadetlü Paşa ile mezkûr Kayseriye kaim-

makamlığına derhal iş’ar ve isti’cal kılınmış (acelesi istenilmiş) ve ba’de-

ezin dahi maslahatın kesb edeceği revac ve keremiyyet mülabesesiyle 

bi-mennihil-kerim şu hususun dahi dil-hâh-ı âlîye tevfikan rehin-i hüsn-i 

hey’et olacağı eltaf-ı ilahiyeden müsted’a-yı acizanemiz bulunmuş 

olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 19 

Recep Sene (1)278   

 

EK-42 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 401, Gömlek No: 83, 

Tarihi: 22 Şaban 1278 (22 Şubat 1862), Konusu: Avşar Aşireti'nin 

Zamantı’ya iskanları dolayısıyla Sa'dabat adında bir kaza ve çevredeki 

bazı kazaların da rabtıyla Aziziye namıyla da bir kaymakamlık 

teşkilinden sonra bölgenin asayişi için istihdam olunacak bir bölük 

askeri. 
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Hû 

Bâb-ı Âli Daire-i Umur-ı Dahiliye Aded 462 

Taraf-ı Vâlâ-yı Hazret-i Ser-askeriye 

Marûz-ı çaker kemineleridir ki 

 

Öteden berû hal-i bedeviyyetde olub (Göçebe. Medeni 
olmayan ve şehir hayatı yaşamıyan) ikibin haneden ibaret bulunan 
Afşar aşireti Kayseriye’ye tabi Zamantı kasabasında iskan olunarak 
oraları kesb-i medeniyet ve mamuriyet edecek olduğundan orada 
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sa’dabad namında bir kaza ittihazıyla ve münasebet-i mevki’alarına 
mebni Sivas eyaletinde kain Gürün dahilinde ve salifü’z-zikr Zamantı ve 
Sarıoğlan kazalarının ve Mar’aş Sancağına merbut Mağara kazasıyla 
geçende teşkil kılınmış olan Mesudiye kazasının ilhakı ve Aziziye namı ile 
bir kaim-makamlık teşkili ve oralarca emniyet-i matlubenin hususuna 
kadar mezkûr kaim-makamlığa ta’yin olunan Kayseriye kaim-makamı 
sabık Emin Beğin refakatine mahal mevcudundan bir bölük asker-i 
şahane verilmesi hususlarına Meclis-i Vâlâ ve Encümen-i mahsusa-i 
vükelâ kararı üzerine bi’l-istizan irade-i seniyye taalluk buyurularak icabı 
icra kılınmış olmağla asakir maddesinin dahi savb-ı savab-nümâ-yı 
asafânelerinden ifa-yı muktezası hususuna himem-i aliye-i daverâneleri 
şayân buyurulmak babında emr ü irade hazret-i men lehü’l emrindir. Fi 
29 Cemaziye’l-ahire Sene 1278  (2 Aralık 1861) 

 
Marûzi çaker kemineleridir ki; 

 

Müfad emr ü iş’ar sami-i vekâlet-penâhileri karin-i ıtla’-i çakeri 

olub keyfiyyet dâr-ı şûrâ-yı askeriye lede’l-havale Binbaşı Selami Efendi 

kumandasıyla havali-i merkûmede bulunan iki bölük asker-i şahane her 

birinin ber-mucib irade-i seniyye kaim-makam muma-ileyh refakatine 

verilmesi ve fakat nizamat-ı askeriye icabınca cünûd-ı nizamiyye-i 

mülükânenin asâkir-i zabtiye misillü müteferrikan istihdamı tecviz 

olunamayacağından bölük-ı mezkûrun  binbaşı muma-ileyh veyahud 

refakatinde bulunan dirayetli diğer bir zabit kumandasında 

bulundurulması lazım geleceği gibi daima toplu olarak istihdam 

olunması ve bir mahale sevki halinde usulü vechile mazbata olarak her 

bir hususda nizamat-ı askeriyeye tevfikan hareket edilmesi hususunun 

bölük-i mezkûr kumandasına tayin olunacak zabit tavsiye ve tefhim 

kılınması (anlatılması) hakkında icab-ı halin icrası hususunun Der-saadet 

Ordu-yu Hümâyûn Meclisine havalesi iktiza edeceği ifade olunarak ol-

vechile muktezası ifa kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i 

men-lehü’l emrindir. Fi 20 Şaban Sene (1)278    
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EK-43 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 238, Gömlek No: 90, 

Tarihi: 18 Za 1278 (17 Mayıs 1862), Konusu: İskân olunmak üzere Muş 

sancağına gönderilen muhacirine Karahisar-i Şarki kazaları ahalisince 

yapılan yardımların Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis'de 

yayınlanması. 
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Karahisar-i Şarki Kaim-makamına 
 

Li-ecli’l-iskân Muş Sancağına gönderilen Nogay ve Çerkes 
muhacirlerinin Karahisar-i Şarki Sancağına tabi Akşehirabâd ve 
Mindeval ve Alucra kazalarından esna-yı mürurlarında tayinat baha ü 
masarifat nakliye vesaireleriçün ahali canibinden virilmiş olan 
otuzbeşbin ikiyüzyetmişsekizbuçuk guruşun bir hidmed-i müftehire 
olmak üzere hazine-i celileye terk ve teberru olunarak kabulü 
istid’asında oldukları liva-i mezkûr meclisinin Maliye Nezaret-i Celilesine 
mevrud mazbatası mealinden malum olmuş ve ahali-i merkumenin işbu 
hidmetleri şâyân-ı takdir olarak Takvim-i Vekâyi ve Ceride-i Havadise 
derç ile i’lan ettirilmek üzere bulunmuş olmağla beyan-ı hâl-i bu babda 
hâsıl olan mahzuziyet-i (hoşa gitmek) keyfiyyetinin ahali-i merkumeye 
tebliği hususuna mübaderet eylemeniz şiyakında şukka. 
 
Takvim-i Cerideye Manzur 
Emsali misillü 
Olunacağı mahallinden iş’ar olunmuş olmağla keyfiyetin Takvim-i Vekayi 
derç ile ilanıçün işbu manzur  
 
Maliye Nezaret-i Celilesine  

Müfid tezkire-i atufileri ve mazbata-i melfufe müveddası malum-
ı senâveri olarak ahali-i merkumenin işbu hidmetlerini takriran takrirat 
tastir ettirildiği misillü keyfiyyet Takvim-i Vekayi ve Ceride tesciline dahi 
derç ile i’lan ittirilmek üzere bulunmuş ve mazbata-i mezkûr leffen i’ta 
kılınmış olduğu beyanıyla terkim-i zeyle ibtidar kılındı. 
Muhacirlerin Masraflarının Karşılanması 
 
EK-44 
 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. NZD. Dosya No: 419, Gömlek No: 99, 
Tarihi: 20 Za (Zilkade) 1278 (19 Mayıs 1862), Konusu:  Karahisar-ı 
Şarki’deki muhacirler için yapılan masrafların Aksehirâbât, Alucra ve 
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Mindeval kazaları ahalisince karşılanmasının ceride-i mahsusa’ya 
kaydedildiği. 
 

 
 

Pîşgâh-ı âlî-i cenâb-ı vekâlet-penâhîye mazbatadır. 
 

Cenâb-ı imâret-bahşâ-yı memâlik ü aktâr cellet zâtühu ani’l-
evhâm ve’l-efkâr zât-ı şevket-simât-ı hazret-i şâhâneyi mâkerâ leyâlî 
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ve’l-eshâr revnak-efzâ-yı taht ü dîhîm-i cevher-nisâr ve zıll-ı zalîl-i 
ma‘delete leyl-i şâhânelerin mefârık-ı teba‘a ve zîr-i resânda dâ’im ve 
ber-karâr eylesün. Zîr-i cenâh-ı müstelzimü’l-felâh-ı Devlet-i aliyye-i 
ebediyyü’l-karâradehalet ve dirâyetde neyl-i maksad-ı feyz-necât ve 
selâmet arzûsuyla Samsun iskelesine çıkup bâ-irâde-i seniyye Erzurum 
eyâletinde kâ’in Muş sancağında îvâ vü iskân olunmak üzere sevk ü 
i‘zâm olunan Nogay ve Çerkes ve kabâ’il-i muhtelifeden Karahisâr-ı 
Şarkî Sancağında kâ’in Akşehirâbâd ve Alucra ve Mindaval kazâlarından 
Erzurum eyâletine hem-hudûd olan Şîran kazâsına kadar refte refte 
imrâr olunan muhâcirînin rükûb ve emvâl ve eşyâlarının nakline verilen 
hayvânât ve araba ucurâtıyla nân-ı azîz ta‘yînâtlarına ve ba‘zı 
vefiyâtlarının techîz ve tekfîn ve mesârıfât-ı sâ’irelerine mezkûr 
Akşehirâbâd kazâsı ahâlîsi tarafından verilen meblağın yekûnu yirmi beş 
bin yediyüz on iki ve Alucra ve Mindeval kazâlarının dokuz bin beş yüz 
altmışaltıbuçuk guruş ki, cem‘an otuz beş bin iki yüz yetmiş sekiz 
buçuk guruşa bâliğ olup eğerçe mesârıf-ı merkūmenin leffen ve 
merhameten mahalleri mâl sandıklarından i‘tâsı ol vakit şeref-vürûd 
eden emr-nâme-i sâmî ve matbû‘ ta‘lîmât iktizâsından ise de muhâcirîn-
i merkūme hakkında hurmet ve ri‘âyet ve levâzım-ı mihmân-nüvâzîve 
müsâferetlerine gayret ve i‘ânet cümleye ferâ’ize-i zimmet 
bulunduğuna mebnî ba‘zı emsâli vechile zikr olunan Akşehirâbâd ve 
Alucra ve Mindaval kazâları ahâlîsi dahi bir hıdmet-imüftehare olmak 
üzere mebâliğ-i mezkûreyi hazîne-i celîleye terk ve teberru‘ eylediklerini 
mutazammın meclis-i âcizânemize bâlâsı defterlü birer kıt‘a mazbata-i 
umûmiyye i‘‘tâ ve keyfiyetin arz ü inhâsı niyâz ve istid‘â etmeleriyle 
ahâlî-i merkūmenin is‘âf-ı mes’ûlleri muvâfık-ı irâde-i aliyye-i sadâret-
penâhîleri buyurulduğu hâlde kendilerine mûris-i ibtihâc ve mefharet 
olmak üzere sûret-i halde Takvîm-i Vekāyi‘ ve Cerîde-i Havâdis’e derc ü 
i‘lân kılınması (yazılması ve duyurulması) husûsuna müsâ‘ade-i inâyet-
âde-i vekâlet-penâhîleri sezâvâr buyurulmak husûsundaterkīm-i 
mazbata-i âcizânemize ibtidâr kılınmağın ol bâbda ve her hâlde emr ü 
fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir. 
(Mühürler) 
 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

220 
 

 
 
Muhacirin Komisyonu Riyaset-i Celilesine 
Devletlü Efendim Hazretleri, 
 

Karahisar-i Şarki havalisine gönderilmiş olan muhacirinin 
levazımatına sarf olunan mebaliğin Akşehirâbad ve Alucra ve Mindeval 
kazaları ahalisi tarafından bir hizmet-i müftehire olmak üzere hazine-i 
celileye terk ü teberru’ olunduğu beyanıyla bazı ifadeye havi liva-i 
mezkûr meclisinin tevarüd iden mazbatası manzûr-ı vâlâları buyurulmak 
içün leffen irsal kılınmağla ve bu babda Maliye Nezaret-i Celilesine dahi 
vürûd idüb ba tezkere Bâb-ı Âliye gönderilmiş olan diğer mazbata 
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üzerine mahalline tahrirat yazdırılarak keyfiyet Takvim-i Ceride ile i’lân 
itdirilmek üzere bulunmağla icabının icrası menut-ı himmet-i vâlâlarıdır. 
Fi 18 Zilkade sene 1278 

 
Maruz-i çaker-i kemineleridir ki, 
 
Hâme pirâ-yı takdim ve tevkir olan işbu fermannâme-i âli-i 

cenâb-ı sadâretpenâhileri ve melfuf mazbata mü’eddâsı rehin-i ikan-ı 
çakerânem olmuş ve mazbata-i mezkûre komisyonca dahi ceride-i 
mahsusasına kayd ettirilerek iade ve takdimine mücaseret kılınmış 
olmakla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. 
Fi 19 Zilkade sene 1278 Bende İzzet 
 

 
 
Muhacir Komisyonu Riyaset-i Celilesine 

 
Karahisar-i Şarki havalisine gönderilmiş olan muhacirinin 

levazımatına sarf olunan mebaliğin Akşehirâbad ve Alucra ve Mindeval 
kazaları ahalisi tarafından bir hizmet-i müftehire (öğünülecek hizmet) 
olmak üzere hazine-i celileye terk ü teberrük beyanıyla bazı ifadeye havi 
liva-i mezkûr meclisinin tevarüd iden mazbatası manzur-ı vâlâları 
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buyurulmak içün leffen irsal kılınmağla ve bu babda Maliye Nezaret-i 
Celilesine vürûd idüb ba tezkere Bab-ı Âliye gönderilmiş olan diğer 
mazbata üzerine mahalline tahrirat yazuvirilerek (yazı yazılarak) 
keyfiyet Takvim-i Ceride ile ilan itdirilmek üzere bu makule icabının 
icrası menut-ı himmet-i vâlâlarıdır. 

 
Takvim-i Vakayi, Ceride-i Havadis ve Ceride-i Resmiye Gazeteleri 

 
EK-45 
 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 633, Gömlek No: 51, Tarihi: 03 
S (Safer) 1279 (31 Temmuz 1862), Konu Özeti: Yozgad ve Sivas’a iskân 
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edilmek üzere Alucra’ya kadar gelen muhacirine yevmiye ve tâyinat 
verilmesi (17. Anadolu). 
 

 

 
 

Bi-mennihî Te’ala 
-Pişgâh-ı Meali İktinâh-ı (bir işin aslını esasını araştıran) Cenâb-ı 
Vekâletpenâhiye  Mazbata-i müstmendânemizdir (hacetimizdir) 
-An Meclis Liva-i Karahisar-i Şarki 1277 (Karahisar-i Şarki Livası 
Meclisinden 1277) 
-Meclis-i Vâlâya Fi 17 Muharrem sene 279 Numru 1 
-Kayd şod Recep 19 / Yozgad ve Sivas’a emirnâme kendisine dahi cevab. 
-Emr-nâme-i sâmi yazılmışdır. Fi 3 Safer sene (1)279 
 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0073.jpg
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0085.jpg
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Pişgâh-ı Âli-i Cenab-ı Vekâletpenâhiye 
Mühür/Meclis-i Liva Karahisar-i Şarki 
 

Ba-irâde-i seniye Yozgat ve Sivas Sancaklarında ebva’ ve iskân 
üzere Erzurum tarafından ricat etmiş olan Nogay Tatarı kabilesinden 
kafile-i evvel olmak üzere bu kere Erzurum Valisi Devletlü Hayreddin. 
Paşa Hazretlerinin buyuruldusuyla Karahisar-i Şarki kazalarından 
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Alucra kazasına gelmiş olan yüz on üç hanenin üzerlerinde sevk 
me’muru olmadığından ve zaten terbiyesiz (düzensiz) ve serkeş (dağınık, 
itaatsiz) adamlar olduğundan kaza-i mezbûrun yol üzeri bulunan 
kurasında kırk altı koruluk mezruat (ekili yerler) ve elli beş arabalık 
çayırlarını kendü malları olan bin altı yüz res (baş) mikdarı davar ve 
sığırlarına yedirmiş ve sair cihetle rencide ve taaddi (zulüm) eylemiş 
oldukları kaza-i mezbûr meclisinden ba-mazbata inha olunub çend ruz 
sonraca (birkaç gün sonra) kabile-i mezkûre nefs-i kasabaya duhul 
olmuş olmalarıyla bunlara hazirunda riayet ve hürmet ve esbâb-ı 
seferiyelerinin ikmaliyle hüsn-i imrarları hakkında mukaddem ve 
muahher şeref-varid iden o emr-nâme-i sâmiye iktizâ-yı âlisince ârâm ve 
biteviye edecek birilerinin ve iktiza eden (gereken) araba ve hayvanat 
tedarik ve hüsn-i imrarları (geçirmek, mürur ettirmek) esbâbına 
teşebbüs olunmuş ise de ta’yinatının hakkında bir güna irâde-i seniyye 
ve vali-i müşarün-ileyhden verilmiş olmadığı buyurulubda dahi sarahat 
(açıklık) görülemeyüb esbâb-ı mürur’iyelerinin ikmali iş’arından ibaret 
bulunmuş idiğünden ta’yinat verilmesine cü’ret olunamayacağı 
içerilerinde Türkçe bilen ve ilerü gelenlerine ifade olundukda havale-i 
sem’ (dinlemek) ve itibar etmeyüb ta’yinat talebinde ısrar vermiş ve 
verilmediği halde çarşuda etimekçi dükkânlarını yağma edecekleri rûş-ı 
hal u kallerinden (sözlerinden) istidlâl olunmağla (delil getirmek, 
anlaşılmak) ref’an li’l-fesâd fukarasına dört gün öğünlerinde yarımşar 
kıyye nan-ı aziz (ekmek) ta’yinatı i’tasıyla iskân ve sâye-i seniyye-i 
şâhânede otuz aded araba ve üç yüz otuz üç hayvanat verilerek kazadan 
kazaya imrar (geçirmek, mürur ettirmek) ve savb-ı me’mûrelerine 
imrarlarıçün dahi işar olunub burada ikâmetleri müddetince zaptiye 
nezaretiyle zararlarından tevakki olunmuş (korunulmuş) ise de etraf-ı 
şehirde olan mezruat (ekili olan yerler) ve çayırların bazılarını hayvanat-
ı mezkûrelerine yedirmiş olmalarına nazaran ilerü kazalar ahalisi dahi 
hasardide olacağından ve bundan sonra gelecek kabail dahi zabıtasız ve 
başıboş gelüb geçecekleri zahir ve bedihi (görünen, aşikâr) olmakla 
mücerred beyân-ı hal ma’rızında (arz olunan makam) takdim-i mazbata-
i acizanemize ictisar kılındı ol-babda ve her-halde emr ü ferman hazret-
i men-leh’ül emrindir. 
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Fi 2 Muharrem sene (1)279 E’d-dâi-i Naib 
Bende Kaymakam Liva-i Karahisar-i Şarki Es-Seyyid Mehmed Kâmil 

 

 
Nogaylar 

Nogaylar, Don ve Kuban ırmakları arasındaki 
alanda  Astrahan   yöresinde varlığını sürdüren Türk dillerinden 
Nogayca’yı konuşan bir Müslüman Türk (Kıpçak) boyudur. Nogay Han'ın 
ölümünden (1299) sonra başlamak üzere çeşitli dönemlerde de göç 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Don_Irma%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kuban_Irma%C4%9F%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Astrahan
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_dilleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nogayca
http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/02/image0122.jpg
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vermiştir. Bu göçlerin en büyüğü Osmanlı Rus savaşından sonra 1860 
yılında 180 bin Nogay’ın göç etmesidir.136 

 
Kırım Savaşı, Nogay Türkleri için bir dizi trajedinin de başlangıcı 

olmuştur. Savaş sırasında Osmanlı Devleti’nden yana tavır koyan 
Nogaylar, savaş sonrasında Rus Çarlığı tarafından yurtlarından 
sürülmüşlerdir. Osmanlı Devletine sığınmak zorunda kalan Nogaylar 
iskân edilmek üzere Rumeli, Anadolu ve Suriye’deki eyaletlere 
gönderilmişlerdir.137 

 
Bu süreçte 600 bin Nogay Türkiye'ye göç etmiştir. Büyük bir 

kısmı zamanın Konya vilayetine göç etmiştir. İlk zamanlar Osmanlı 
fermanına uygun olarak yerleşik köylere 30’ar haneyi geçmeyecek 
şekilde iskân edilip yerleşik düzene geçmeleri için iki haneye bir öküz ve 
hane başına bir kile buğday tohumluk devlet tarafından verileceği sözü 
verilmişse de zamanın zor şartları nedeniyle çoğunlukla bu 
gerçekleşmemiştir.138 

 
Nogaylar 

                                                           
136 http://tr.wikipedia.org/wiki/Nogaylar 
137 http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/176.pdf 
138http://www.facebook.com/NOGAY.istanbul/posts/365126953585035 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/Nogaylar
http://yayinlar.yesevi.edu.tr/files/article/176.pdf
http://www.facebook.com/NOGAY.istanbul/posts/365126953585035
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EK-46 

Arşiv Fon Kodu: C..DH.. Dosya No: 100, Gömlek No: 4981, 

Tarihi: 29 (S) Safer 1149 (9 Temmuz 1736), Konusu: Şekavetle melûf 

olan Afşar Aşireti'nin erkeklerinin idam ve kadınlar ile çocuklarının 

Rakka'ya nakil ve iskan edilmeleri hakkında Sivas Valisi Ahmed Paşa'ya 

hüküm.  
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Sahh 

Sivas Valisi Vezir Ahmed Paşa’ya hüküm ki 

Öteden berü kıta’l-i nüfus ve kat’-ı tarik ve garat-i emval misillü 

ibadullaha isâl-i mazarrat adet-i müstemirreleri olan Afşar taifesi 

eşkıyasının ricallerinin ceza-yı sedâları icra ve tertip ve nisa ve sıbyanları 

Rakka’ya iskânı ve ta’rib olunmaları hususuna hâlâ Maraş Beğlerbeyinin 

Rişvan zade Süleyman dame ikbaluhu ile bazı tavaif (gruplar) bundan 

akdem (önce) evamir-i şerifemle tayin olunmalarıyla anlar dahi eşkıya-

yı mezburenin şekâvet üzere olanlarından bazılarını kalt ve idam ve 

bakiyesi parekende ve perişan olub parekende olan bakiyeyus-

suyuflarından (kalanlarından) 300 mikdar eşkıya elhaletü hazihi 

Kayseriye civarında vaki’ Zamantı kazasında tecemmu’ (toplanarak) ve 

yevmen fe yevmen (günden güne) şekâvet ve habesete (kötülüğe) 

tasaddi (kalkıştıkları) ve bu sebepten ekser kura ahalileri (köylerin 

halkı) perişan olduklarından gayr-i kurb ve semtlerinde bulunan il ve 

memleket ahalileri ve ebna-yı sebil (yolcular) dahi birbirlerine amed-i 

şüd etmeden münkatı’ oldukları (kesildikleri, yolculuk etmedikleri) bu 

defa  Kayseriye tarafından arz u mahzar birle der-i devlet-medârıma 

i’lâm ve inhâ olunmaklığı eşkıya-yı mezburenin bakiyetü’s-süyûf olanları 

ahz u istisal ile bilâd u ibâdın rahat ve ârâmları matlub-ı hümâyûnum 

olup ancak mir-i mirân-ı muma-ileyh Rişvan zade Süleyman Paşa aher 

işe memur olduğu ecilden bu hususun eda ve itmamı sen ki vezir-i 

müşarün-ileyhsin sana fermanım vezir beğle amel ve hareket itmek 

üzere Niğde Sancağı mutasarrıfı paşaya başka emr-i şer’ifimle tenbih-i 

hümâyûnum olmağın işbu emr-i şerifim ısdar ve…..ile irsal olunmuştur. 

İmdi vusulünde sen ki vezir-i müşarün ileyhsin zikr-i mesbuk eşkıya-yı 

bakıyyetü’s-suyufun ricallerinden şekâvet üzre olanların ahz ve i’damları 

ve itaatte olanlarıyla nisa ve sıbyanlarının Rakka’ya nakl ve iskânları ber-

vech-i muharrer hümâyûnum olmakla husus-ı mezburun ba’de eda ve 

temşiyeti mir-i miran muma-ileyhin yanına tarafımdan kadr-i kifâye 

adamlar tayini ile mi olur yoksa bir tarafdan mir-i mirân muma-ileyhe ve 
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bir tarafdan dahi gönderdiğin ademlerin eşkıya-yı mezburenin 

üzerlerine varup iki tarafdan tazyik ve tenkilleriyle mi ensebdir. Her ne 

vechile olursa olsun tarafınızdan mir-i miran muma-ileyhe tenbih ve 

kâğıt yazıp vech-i münasibi üzere eşkıya-yı mezburenin üzerlerine varılıp 

itaatle olmayub şekâvet üzere olan ricallerin ceza-yı sezaların tertib ve 

icra ve itaatle olanlarıyla nisa ve sıbyanlarını Rakka’ya nakl ve iva ile ol 

havalileri şer u şurlarından tathir ve tanzife bezl-i cehden dahi edip 

eylemek babında ferman-ı âlî-şânım sâdır olmuştur. Buyurdum deyu 

hüküm buyruldu. Fi Evail-i Safer Sene (1)148  

Muma-ileyh İbrahim Hilmi Efendi’nin 7 Rebiü’l-ahir Sene 1303 

tarihinde nâ’il olduğu ibtidâ haric-i İstanbul müderrisliği 21 Şa’ban Sene 

1311 tarihinde hareket-i harice ve 17 Safer Sene 1316 tarihinde ibtida 

dahile terfi’ buyurulduğu kayden müstebân olmağla emr ü ferman 

hazret-i veliyyü’n-emrindir. Fi 25 Rebiü’L-ahir Sene 1320  

Mühür: Mektûbî-i Meşihât-ı Ulyâ Sicil Şubesine 27 Rebiü’l-ahir Sene 

(1)320 

Sahh 

Buyuruldu 

Suret Niğde Sancağı Mutasarrıfına vech-i meşrûh üzre amel ve 

hareket ve bu işin itmamına mübaderet eylemesiçün… 

EK-47 

 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 450, Gömlek No: 22349 E, 

Tarihi: 29 (Za) Zilkade 1249 (9 Nisan 1834), Konusu: Afşar Ekradı'nın 

kolaylıkla nizam altına alınabileceğine dair Maraş Beylerbeyisi 

Süleyman Paşa'dan gelen tahriratın icab edenlere takdimi hakkında. 
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Hû 

Saadetlü, mürüvvetlü, biraderim beğ efendi 

Muktezâ-yı me’muriyetimiz üzere bu havaliye geleliden berû 

fukara ve züefâ-ya güna gün isal-i rahne (zarar) ve hasar etmiş olan 

ekrad ve aşayirin bir hüsn-i surete ifragı (iyi bir hale sokulması) hususuna 

ikdam (çaba) ve gayret olunmakda olunduğundan mukaddemce 

(önceden) vaki olan iş’arımız üzere Afşar ekradına dair Mar’aş 

Beğlerbeyi Süleyman Paşa’ya yazılan tahriratımıza cevaben bu def’a 

vürud iden tahriratı ve ekrad-ı merkûme hakkında mukaddema 

(önceden) Kayseriya mutasarrıfının tarafımıza gelen ademinin 

(adamının) kaleme alınan tahriri (yazısı) leffen irsali savb-ı şerifleri 

kılınmış olmağla icab ve iktiza iden mahallere irâe ve takdime himmet 

buyurmaları ve ekrad-ı merkûmenin muma-ileyh Süleyman Paşa’nın 

taahhüdü üzere bila-muharebe öyle kolaylıkla taht-ı zabitaya 

idhallerinde favaid-i adide (çok faydalı) olacağından inhası vechile 

dikkat-i merhununa ta’likan tarafımızdan dahi şimdilik sükun olunmuş 

(zamana bırakılmış) olmağla bakalım bundan sonra muma-ileyh ne 
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vechile yapar ve icab-ı maslahat nasıl hareket olunmak iktiza ider ise 

yine savb-ı şeriflerine beyan ve iş’ar kılınacağı ifadesiyle şukka-i 

meveddet (muhabbetli yazıları) tahririne ibtidar kılındı. Fi 29 Zilkade 

Sene (12)49     

EK-48 

Arşiv Fon Kodu: C..DH.. Dosya No: 208, Gömlek No: 10367, 

Tarihi:  9 M 1241 (24 Ağustos 1845), Konusu: Hacı Bektaş-ı Veli 

Postnişini Mehmed Hamdullah Efendi'nin pederi Feyzullah Efendi'yi 

katleden Afşar kabilesi aşiret beyi Baltalı oğlu İbrahim Bey ve 

hempaları oraya uğrayacak olursa ahalinin derhal tutup teslim 

edeceklerine ve hilafına hareket ederlerse on beşbin kuruş nezir akçası 

vereceklerine dair. 
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Şeyh muma-ileyhin pederi müteveffa Feyzullah Efendinin 

katillerinin zahire ihracıyla (ortaya çıkarılmasıyla) te’dibad-ı layıkalarının 

(layık oldukları terbiyenin) icrası babında sadır olan emr-i âlî Mübaşir 

Turnacı Seyyid Ali Ağa ile lede’l-vurud malumu’l-esami (isimleri belli) 

sekiz nefer katilin dört neferi te’dib olunub (cezalandırılıp) 

merkûmlardan Mazlum oğlu Hasan ve Süleyman ve Mustafa oğlu 

Ahmed ve Hermindeli Ali nam şakiler Niğde Sancağında develü kazasının 

Harmancuk nam yaylakda ikamet ve Adana Sancağı derununda kışlakları 

olan Afşar kabilesi Mir Aşireti Baltalıoğlu İbrahim Beğ ve Mir aşireti 

ekradı yanlarından yedi sekiz nefer şakilere ta’biyet iderek (uyarak) Aziz 

müşar-ileyh ahalisi karyesinden on beş nefer kimesneye kayd-ı bend ve 

elbiselerini yağma ve yirmiüç aded kısraklarını ahz ile Ürgüb tarafına 

azimet itmiş oldukları istima’ olundukda (işitildikde) vedallarından 

(arkalarından) adamlar ta’yin olunarak merkûmlar mir-i merkûmenin 

çadırlarında oldukları lede’l-müşâhâde (anlaşılarak) ber-mantuk-ı emr-i 

âlî matlub olundukda virmekten imtina eyledikleri ve şaki merkûmlar ile 

mir-i aşiret-i merkûmenin te’dibleri icra olunmadığı suretde bundan 

sonra bir takım haşerat ile gelüb güna gün fesada ibtidar ve bu cihetle 

Aziz müşar-ileyh fukarası perişan olacakları beyanıyla şaki-i 

merkumların te’dibat-ı lazımelerinin icrası babında Karaman valisine ve 

Kayseriya mutasarrıfına ve Adana Beğlerbeğisine hitaben evamir-i şerife 

ısdar ve tesyarına müsaade-i seniyye erzan buyurulmuş şeyh muma-

ileyh bir kıt’a şukkasında tahrir ider.    

Ber-vech-i muharrer sadır olan emr-i âlî mucibince tarafeyn 

lede’t-terafu’ şaki-i merkûmların tahrikiyle süleyman nam kimesne 

müteveffa-yı muma-ileyhi kurşun ile darb ve katl etmiş olduğu şer’an 

sabit ve mütehakkık olarak (doğruluğu ortaya çıkarak) merkûm 

Süleyman haps olunmuş olmağla hakkında ne vechile irâde sunuh ider 

ise ol-vechile hareket olunacağını mübeyyin Hacı Bektaş maa Mucur 

(Kırşehir) naibinin i’lâmı kıt’a 1         
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Marru’l-zikr katl maddesi Aziz müşar-ileyh karyesi ahalisinin 

birbirlerine adem-i ittifaklarından neş’et itmiş olduğunu ahali-i 

merkûme huzur-i şer’ide bila-karar bundan böyle şaki-i merkûmlar 

karye-i merkûma gelirler ise cümlesi ahz ve grift olunarak (yakalanarak) 

valileri tarafına teslim edeceklerine ve karye-i merkûme ahalisinden 

şeyh muma-ileyhe su-i-kasd daiyesinde olanları olur ise derhal ahz u 

te’dib ile haklarına ve hilaf-ı hareket vukua gelir ise canib-i miriye on bin 

ve ocağı amireye beşbin guruş nezd itasına ahali-i merkûme taahhüd 

etmiş olduklarını ve şeyh muma-ileyh dahi karye-i merkûme ahalisinin 

vaki olan istirhamlarına mebni merhameten mahpusları tahlis ve 

maadasının dahi kabahatlerini afv etmiş olduğunu mübeyyin Mucur 

naibinin i’lâmıyla nezd-i hüccetleri kıt’a 3 

EK-49 

Arşiv Fon Kodu: İ..MVL. Dosya No: 71, Gömlek No: 1349, 

Dosyadaki Belge Sayısı: 28, Tarihi: 12 (Za) 1261 (12 Kasım 1845), 

Konusu: Afşar Aşireti eşkıyasının Maraşlı Osman Paşa ve adamlarını 

katletmiş olan şahıslar ile muhakemelerine dair. 
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Maruz-ı çaker kemineleridir ki 

Mar’aş eyaletinden infisal-i acizanem vukuunda halefimiz 

Atufetlü Yusuf Paşa hazretlerine bi-hasbe’l-usul devr olunan bakaya 

sırasında Afşar aşiretinin dahi ne mikdar bakayası kalub müşarün-ileyh 

paşa hazretlerine devr olunduğunun tahkik ve tashih olunması iktiza 

eylediğine dair irade-i devletleri buyurulduğu vechile usul-i devr olan 

bakaya üç yük (üçyüzbin) kırk yedi bin sekiz yüz doksan iki guruş 

mebaliğin adem-i kabulünden bir yük kırk yedi bin sekiz yüz doksan iki 

guruşu terk ve tenzil ile kabul edildiği iki yük mebaliğden mezkûr Afşar 

aşiretinden hisselerine isabet iden elli dokuz bin üç yüz guruş meblağ 

olduğu ariza-i çakerâneme melfufen ism ve resmi ile tahrir olunan 

pusula-i kemterânemden dahi anlaşılacağı babında emr ü ferman 

efendim hazretlerinindir.  
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Hâk-i pâ-yi uhde-i rahimânelerine maruz-ı abd-ı kemineleridir ki 

Afşar aşireti maddesinden dolayı Haleb’de vukuu bulmuş olan 

muhakeme-i çakerânemin iktizasını mübeyyin tevarüd iden evrak    
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Meclis-i Vâlâ’ya havale buyurularak meclis-i mezkûrun ifade vakıa’sına 

göre aşiret-i merkûmeden mal-i miri vesaire olarak ellidokuz ve atmış 

senelerine mahsuben tevziat ve tafsilat-ı bendegânemi mübeyyin olan 

mazbatada selef-i çakeri Devletlü Selim Paşa Hazretlerinin bakaya-yı 

müdevveresi (devredilmiş fazlalıkları) denilerek yüzyetmişbeşbin guruş 

tevzi’ olunmuş ise de bakayayı mazbure bu mikdar olmayub elli atmış 

bin guruşdan ibaret idüğü derç ve beyan kılınmış olduğundan hakikat-i 

hal müşir müşarün-ileyh hazretlerinden istizan buyuruldukda cevap 

olarak tezkere-i mevrude mealine nazaran müdevver (devredilmiş) 

bakayadan aşiret-i mezbure ahalisi zimmetlerinde ellidokuzbinüçyüz 

guruş kalmış olduğu ve mal müdiri ve iane-i cihadiye ve sair bi’l-cümle 

mürettebat-ı seniyye ile Mar’aş mutasarrıflarına mahsus her sebep ve 

iane-i masarif namıyla iki yük yetmişyedibin guruş senevi aşiret-i 

merkûmeden tahsili mu’tâd idiğü tahrir ve iş’ar olunmuş ve bu takrirce 

cevab-ı mezkûre mazbata-i mezbureye tevafuk eylemiş olub bu husus 

malum-ı bendegânem olmak içün suret-i mazbata-i mezkûrenin irsal 

buyurulduğunu beyanen bu-babda olan mütala-i çakerânemin süratle 

arz ve iş’arına mübaderet olunmak irade-i aliyyesini natık revnak-efza-

yı (güzelleştiren) hame-i efham olan bir kıt’a tezkere-i seniyye-i cenâb-ı 

sadâret-penâhi meal-i âlîsi sureti mazbata-i mezkûre bi’L-vusul müfadı 

malüm-ı abidanem olmuş olup Halep’den vürud iden işbu mazbatada 

mastur’l-esami meblağın iki sene zarfında tevzi’ etmiş oldukları aşiret-i 

mezbure muhtarları tarafından yekdiğere mu’arız olarak tebeyyün 

etmiş ve cümle muhtaran marifetiyle tevzi’ olunmuş olduğunu tarafeyn 

muhtarları ikrar eylemiş ise de cümlesi marifet-i çakerânemle tevzi’ ve 

tahsil olunan meblağdan olmayub herbirleri beyinlerinde mahal u 

marifetleri olduğu mazbata-i mezburda gösterilmeyün acilen kayd 

olunmuş olmakdan naşi iki kalem iki yük ellibinyediyüz guruş taraf-ı 

çakerânemden ziyade istihsal olunmuş olduğu anlaşılmış ise de defter-i 

mezburenin esamileri balalarına sürhle işaret olunduğu üzere kendi 

beyinlerinde boy beği ve muhtaranı marifetleriyle mürur ve ubura ve 

kendilerce itdiği masarıflar o hal tevzi’ idüp kendilere… 
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EK-50 

Arşiv Fon Kodu: C..DH.. Dosya No: 35, Gömlek No: 1737, Tarihi: 

8 (Za) Zilkade 1262 (28 Ekim 1846), Konusu: Afşar aşiretinin, Gedikcik 

kazası ahalisinden yedi bini mütecaviz hayvan gasbetmelerinden 

dolayı te'dibleri lazım geliyor ise de evvel emirde bunlara nasihat ile 

gasbolunan emvalin istirdadına çalışılması ve aksi halde te'dib 

edilmeleri hakkında Maraş Mutasarrıflığına tahrirat. 
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Maraş Valisine Tezkere 

Afşar aşireti eşkıyası Bozok Sancağına tabi Gedikcik kazası 

ahalisinin yedibinden mütecaviz agnam (koyun) ve hayvanatını gasb u 

garat (gasp, yağma) ve ahali-i kuraya ve ebna-yı sebile isal-i hasarat 

etmiş (büyük zarar vermiş) oldukları cihetle kaza-i mezbur ahalisi 

tarafından vaki olan istirhama mebni saye-i ma’dalet-vaye-i hazret-i 

şahânede aşiret-i merkûmenin def’i mazarratlarıyla istihsal-i asayiş ahali 

ve teba’ya mübaderet olunmak üzere aşiret-i merkûmenin mümkün 

mertebe te’dibiyle emval-i magsubenin istirdadı zımnında Sivas 

mevki’inde bulunan Mirliva İzzetlü Mustafa Paşa dört bölük piyade ve 

lüzumu mikdar süvari ve top ve mühimmat ile me’mur ve irsal ve aşiret-

i merkûme ahalisine dahi tenbihat-ı lazımeyi şamil buyuruldu tastiriyle 

me’mur-ı mahsus ile isbal ve tesyar ve asakir-i saire muavenet itmek 

üzere Bozok mutasarrıfı sabık saadetlü paşa’ya ve hasbe’l-icab istihdam 

olunmak üzere mikdarı kafi başıbozuk askeri ihzar olunması bazı kazalar 

tarafına iş’ar ve izbar olunmuş olduğundan şu tedbire göre aşiret-i 

merkûmenin emval-i menhube-i (talan edilmiş malları) mezkûreyi 

ashabına redd ve ita eylemeleri me’mul ise de şayed muhalefet ve 

ısrarları vukuunda aşiret-i merkûme bir iki bin haneli olarak icra-yı 

te’diblerine paşa-yı muma-ileyh refakatinde olan asker kâfi 

olmayacağından münasibi mikdar asker ile iane eylemeleri hususu 

Anadolu Ordu-yu Hümâyunu Müşiri Atufetli Paşa Hazretlerine iş’ar 

kılınmış olduğu beyanıyla aşiret-i merkûme söz kabul etmedikleri halde 

ne vechile hareket olunmak lazım geleceğinin taraflarına iş’arı Sivas 

valisi atufetli paşa hazretleri tarafından selefi müteveffa Atufetlü 

Mehmed Paşa aşiret-i merkûmenin emval-i miriyeleri tahsili üzerinde 

olduğu halde vefatı vukuunu aşiret-i mezbure fırsat ittihaz iderek 

müteveffa-yı müşarün-ileyhin dairesi halkının ekserisi itlaf ile emval ve 

eşyasını gasb u garat etdiklerinden maada zikr olunan Gedikcik kazasına 

gelüb ol-vechile mezkuru’l-karar hayvanları nehb ve ahz (yağma) ile isal-

i hasaret itmiş olduklarından emval-i mağsubenin istirdadı zımnında 

Bozok vücuhundan redif kaim-makamı sabık Satırzade Ahmet Beğ 
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lüzumu mikdar başıbozuk askeriyle me’mur ve i’zam kılınmış 

olduğundan hitam-ı me’muriyetine değin askerimiz yürek ta’yinat ve 

mahiyelerinin suret-i tesviyesi ve mutasarrıf-ı sabık müşarün-ileyh 

tarafından ba-tahrirat inha ve istizan olunmuş olmasıyla keyfiyyet 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliyeye lede’l-havale beyandan müstağni 

olduğu üzere aşiret-i merkûme öteden berü sirkat ve şekâvetle meluf 

olarak arasıra ahali ve ebna-yı sebile isal-ı hasaratdan hâlî 

olmadıklarından ez-cümle mukaddem Mar’aşlı Osman Paşa’nın dahi 

itlafına cür’et idüp bu kere dahi envai mazarrat ve şekâvete tasaddi ve 

cesaret eylediklerinden bunlar layıkıyla terbiye görmedikçe bu makule 

uygunsuzlukdan feragat etmeyecekleri müsellemattan olub ancak 

aşiret-i merkûmenin te’dibleri suretinin icrasına teşebbüs olunduğu 

takdirce kendileri galebe küllice olduğundan başka ol-havalide bulunan 

Rişvanlı ve Terkânlı? aşiretlariyle dahi ittifak ile kesb-i tekessür 

eylemeleri (çoğalmaları) melhuz (düşünülmüş) olarak eğerci saye-i 

kudret-vaye-i hazret-i şâhanede cümlesinin te’dib ve terbiyeleri 

mümkünatdan ise de el-haletu-hazihi kur’a-i şer’iyye umur-ı 

mu’tenasının icrasına teşebbüs ve ibtidar olunmuş olduğundan şu aralık 

asker sevkinin pek de mevsimi olmayub bu def’a icra olunmuş olan 

tedabir iktizasınca gasb ittikleri hayvanatın reddiyle suret-i inkıyad 

gösterecekleri me’mul olarak mamafih aşiret-i merkûmenin tenkilleri 

(silik.......okunmuyor) haliye bırakılması mülkçe muzır olarak te’dib ve 

terbiyelerinin icrası lazimeden ve ol-havalide vakıa paşa-yı muma-ileyh 

refakatiyle sevk olunan aşakir derece-i kifayede olmayarak Anadolu 

Ordu-yu Hümayunu canibinden lüzumu mikdar asker celbi iktiza 

ideceğinden ve bir mahalde gaile tahaddisinde meclis-i memleketten 

icabı ba-mazbata lede’l-inha civar bulunan mevki’alardan asakir-i 

nizamiye-i şahâne celb ve istihdam olunması ta’limat-ı askeriyede 

musarrah (açıklanmış) idiğünden  aşiret-i merkûmenin 

(Silik…………okunmuyor) hüsn-i suretle ıslah-ı halleri veyahud hasbe’l-

icab icra-yı terbiyeleri hususlarında vali-i müşarün-ileyh hazretlerine 

me’muriyet ve mezuniyet-i mahsusa verilerek aşiret-i merkûme kabul u 
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nesh u pend (nasihatler) ile emval-i magsubeyi (gasp olunmuş malları) 

red ettiren ve izhâr-ı i’taat ve inkiyâd eyledikleri (bağlılıklarını açığa 

vurarak teslim oldukları) halde şimdilik uyarıyla kullanılarak asker 

sevkine hacet bırakılmaması ve muhalefetleri takdirinde Anadolu Ordu-

yu Hümâyûnu tarafından mikdarı kâfi asker celbiyle icra-yı te’dibat-ı 

layıkaları hususu vali-i müşarün-ileyha ve lüzumu takdirinde ber-mucib 

ta’limat asakir sevk ve irsal olunması zımnında keyfiyyetin taraf-ı hazret-

i ser-askeriden Ordu-yu Hümâyûn mezkûr müşiri müşarün-ileyh ba-

tahrirat tahrir ve tezkâr ve aşiret-i merkûme Mar’aş eyaletine merbut 

ve istihsal-i hüsn-i zabıtaları Mar’aş valilerinin hasbe’l-me’muriye ikdam 

ve gayretine menut olarak zât-ı atufileri dahi bu günlerde mahal-i 

me’muriyet-i behiyyelerine mütehayyi-i azimet bulunduklarından ol-

tarafın istihsal-i asayişi haliyle beraber vali-i müşarün-ileyh hazretleriyle 

bi’L-muhabere vaki olacak re’y ve iş’ar vechile hareket buyurulması 

suretleri beyne’l-huzzar tezekkür (hazır olanlarla görüşülerek) ve tensib 

olunarak (münasip görülerek) hâk-i pâ-yı hümâyûn hazret-i şahâneden 

lede’l-istizan irade-i seniyye cenâb-ı mülükâne dahi ol-merkezde 

müteallik ve şeref-sudur buyurulmuş ve ber-minval-i muharrer lüzumu 

takdirinde asker sevki hususunun müşarün-ileyh tarafından tahriri 

zımnında icab-ı hal ser-asker müşarün-ileyh hazretlerine beyan ve iş’ar 

ve şu aralık bir gûna gaile-i zaire tahaddüs itmeyecek (ortaya 

çıkmayacak) suretle aşiret-i merkûmenin icra-yı terbiyeleriyle emval ve 

hayvanat-ı mahsubenin istirdad (geri alınması) ve istihsali (elde 

edilmesi) emrinde sarf u fursat olunması hususunu dahi vali-i müşarün-

ileyh tevzi?ve izbar kılınmış olmağla zât-ı vâlâları dahi bir gün evvel 

merkez-i me’muriyet-i behiyyelerine azimet ve muvassalata say u 

gayretle mecbur oldukları fatânet-i zatiyyeleri iktizasınca vali-i müşarün-

ileyh hazretleriyle bi’l-muhabere havali-i merkûmenin istihsal-i hüsn-i 

zabıta ve asayişi esbab-ı lazimenin istikmali hususuna himmet 

buyurmaları siyakında tezkere.  

Fi 7 Za (Zilkade) Sene (12)62  (27 Ekim 1846) 
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EK-51 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1353, Gömlek No: 52880 F, 

Tarihi: 20 (Z)  Zilhicce 1262 (9 Aralık 1846), Konusu: Afşar Aşireti 

eşkiyasının icra-yı tedibi hakkında sadrazamdan seraskere yazılan 

tezkere. 

 

 
 

Hû 

Marûz-i bendeleridir ki 

Afşar aşireti eşkıyasının icra-yı te’dibatı hakkında Sivas valisi 

sabık atufetli paşa hazretleri canibinden tevarüd iden tahrirat üzerine 

Mar’aş valisi atufetli paşa hazretleriyle muhabereyi şamil olan 

tezkerenin aşiret-i merkûme ile sairenin icra-yı te’dibleri zımnında iktiza 

idecek kuvve-i askeriye maddesinin Dâr-ı Şûrâ’da müzakeresi hususuna 

dair dünki gün irsal-i savb-ı âlîleri kılınan tezkere-i acizi ile birleştirilmek 

üzere taraf-ı devletlerine arzı lazım geleceği Meclis-i Vâlâ’dan ifade 
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olunarak manzur-ı devletleri buyurulmak üzere marru’z-zikr tahrirat ve 

tezkere leffen isbal-i nadi-i samileri kılınmış olmağla irade efendimindir. 

Fi 20 (Z) Zilhicce (12)62 (9 Aralık 1846)  

 

EK-52 
Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 1353, Gömlek No: 52880 i, 

Tarihi: 23 S 1263 (10 Şubat 1847), Konusu: Maraşlı Osman Paşa'nın 

katillerinin istisali ile Afşar ve Kuzugüdenli aşiretlerinin zabt-u rabtı. 
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Hû 

Hak-i pa-yi ihsan arâ-yı hazret-i sibahsalarilerine (ser-asker) marûz-ı 

çaker-i kemineleridir ki 

 

Müteveffa Mar’aşlı Osman Paşa’nın katillerinin ahz u grifti 

(yakalanması) ve Afşar ve Kuzugüdenli aşiretleriyle aşayir-i sairenin 

te’min-i zabıtaya idhali Adana ve Mar’aş’a tabi Çadırcı Mehmed Ağa ile 

Semur Ağazade Mehmed Ağa nam şahısların evvel be evvel (herşeyden 

önce) icra-yı te’dibi (cezalandırılmaları) ve terbiyeleriyle oradan tard u 

def’ine (uzaklaştırılmalarına) ve bu dahi asakir-i vafiye sevkine muhtaç 

olduğuna mebni Arabistan Ordu-yu Hümâyûnundan mikdar-ı vaki 

asakir-i şahane istihsabıyla (götürülmesiyle) sene-i atiye evvel 

baharında (gelecek sene baharla) havali-i merkûmeye azimet eylemesi 

hususu ordu-yu hümayun-ı mezkûr müşiri devletlü paşa hazretleri 

bendeleri tarafından vaki olan istizan-nâme üzerine keyfiyyetin suy-i 

çakeranemden istişarına dair tastir buyurulan emr-name-i samiye-i 

cenab-ı vekâlet-penâhisinde leffen irsal buyurulduğu beyanıyla eşkıya-

yı merkûmenin harekât-ı haliyelerinin arz-ı ve beyanıyla cür’et olunması 

emr ü fermanını şamil reside-i re’s-i iftihar-ı bendegânem olan ferman-

nâme-i seniyye-i sipahsalarileriyle emr-nâme-i aliyye-i mezkûr müfad-ı 

mutavaat u inkıyad ulyaları  rehin-i müdrike-i bendegânem olmasıyla 

eşkıya-yı merkûmenin bulundukları Kozan dağı fukarası haklarında 

envai hasar ve taaddiye ictisarları bedihi ve aşikâr ve cebel-i mezkûrun 

öte tarafında olan merkûm Çadırcı Mehmed Ağa zimmetinde emval-i 

hazine-i celile-i şahâneden üç bin kiseyi mütecaviz akçe olub hüsn-i 

suretle istihsali hayiz imkânda olmadığı bedidar bulunmasıyla keyfiyyet 

emr-nâme-i mezkûre cevaben ber-tafsil Bâb-ı Âlî’ye arz ve iş’ar ve 

manzur-i âlî-i sipahsarileri buyurulmak üzere leffen takdim ve tesyar 

olunduğu muhat-ı ilm-i âlî-i ser-askerileri buyuruldukda emr ü ferman 

hazret-i veliyyü’l emr ve’l-ihsanındır.  

 

Fi 6 Safer Sene (12)62 Bende Vali-i Adana 
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EK-53 

Arşiv Fon Kodu: İ..DH.. Dosya No: 142, Gömlek No: 7299, Tarihi: 

29 R 1263 (16 Nisan 1847), Konusu: Afşar Aşireti eşkıyası galeyana 

geldiğinden üzerlerine asker sevkolunduğu. 
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Seniyyü’l-himema devletlü, atufetlü, efendim hazretleri, 

Mukaddem muahhar derbar-ı ma’delet-karara ve savb-ı vâlâ-yı 

samilerine beyan ve inba olunduğu vechile Afşar eşkıyasının rütbe-i 

şekâvet ve mazarratları (zarar ve ziyanları) bu günlerde derece-i kemale 

reside olmuş (şiddetlenerek artmış) ve şu aralık beyhude imrar-ı vakt 

etmeyerek (boş yere beklemeyerek) eşkıyayı merkûmenin te’min ü 

tahvifi beyninde zabt u rabtları (korkutulmaları ve kontrol altına 

alınmaları) zımnında üzerlerine asker sevki ba-mazbata ahali-i 

memleket taraflarından iş’ar-ı ibram (ısrarla rica) ve istirham 

olunmakdan naşi keyfiyyet hasbe’l-mücavere adana valisi devletlü paşa 

hazretleri canibine inha ve bir mikdar başı bozuk askerinin dahi öte 

tarafdan sevk ve irae olunmak gibi muavenet (yardım) buyurmaları 

istid’a olunmuş (istenilmiş) olduğundan bu babda bazı mertebe mahazir 

(engel) beyanıyla bi’z-zarur muvafakat idemeyeceklerini müşarün-ileyh 

hazretleri cevaben savb-ı senâveriye beyan ve iş’ar buyurmuş ise de 

ahali-i merkûmenin marru’z-zikr istirhamlarına mebni tarih-i rakime-i 

acizi günü Mar’aş’da bulunan bir tabur asakir-i nizamiye-i şahane ile 

savb-ı aciziden tedarik olunan başıbozuk askerleri eşkıyası merkûme 

üzerlerine sevk ve i’zam olunmuş olmağla bi-lutfihi Te’âlâ saye-i 

muvaffakiyet-vaye-i hazret-i cihandaride bu hususların hüsn-i 

muvaffakiyet-i acizanemin tebşiriyle (müjdesiyle) beraber tafsil-i 

keyfiyet bundan böyle Bâb-ı Âlî’ye arz ve beyan olunacağı bedihiyattan 

ise de şimdiden vuku’l halin bu vechile idiğünü hak-i pa-yi cenâb-ı 

sadâret-penâhiye şifahen arz ve ifadeye himem-i behiyyeleri mebzul ve 

masruf buyurulmak ahzarı mütemennâ-yı acizanemdir efendim. Fi 7 R 

Sene (12)63   

 

EK-54 

Arşiv Fon Kodu: A.MKT.MHM. Dosya No: 3, Gömlek No: 3 

Tarihi: 21 (M) Muharrem 1264 (29 Aralık 1847), Konusu: Maraş 

havalisindeki Afşar Aşireti'nin ıslahına dair Arabistan Ordu Müşiri'ne 

bilgi verildiği. 
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Arabistan Ordu-yu Hümâyûn Müşiriyetine 

Mar’aş havalisinde Arabistan Ordu-yu Hümâyûn dai’resinde olan 

Afşar aşireti böyle hal-i hazırında bırakıldığı ve ıslah-ı ahvaline şimdiden 

bakılmadığı halde bilahire Ordu-yu Hümâyûn mezkûr dairesinin tahrir-i 

nüfusuna başlıyacak olur ise aşiret-i merkûme öteden berü Arabistan 

havalisi eşkıyasına bir nevi’ melce’ (sığınak) olageldiğinden suubet-i 

(zorluk) müşkülata düşeceği ve şu aralık ise aşiret-i merkûmenin etvar-ı 

(davranışlar) serkeşhane ve şekevat-kerânesi derece-i ifrata (aşırıya) 

varmış ve bunlardan her bâr ahali ve fukara ve ebnâ-yı sebil aşıru ve külli 

hasar ve mazarrat görmekde bulunmuş olduğundan aşiret-i 

merkûmenin evvel be evvel (herşeyden önce) te’dib ve terbiyeleri 

istihsal olduğu halde mutasavver ve mukarrer (düşünülmüş ve 

kararlaştırılmış) olan tahrir maddesini bir nevi’ teshil (kolaylaştırma) 

ettikden başka fukara ve ebnâ-yı sebil dahi mazarrat-ı vakıa’larından 

kurtarılmış olacağından ve bu surete ise matlub-ı âlî olan asayiş ve 

emniyet-i kâmile husule götüreceğinden icra-yı icabına müsaraat-ı 

levazım umur-ı mülkiyeden ve ma’delet-i seniyye iktiza-yı âlîsinden olub 

ber-minval-i muharrer aşiret-i merkûme Ordu-yu Hümâyûn mezbur 

dairesinde bulunduğundan maada irtibat ve münasebet-i mevki’ası 

cihetle bunların istihsal-i nizamat ve islahatın icrası zımnında zât-ı 

samilerine me’muriyet-i müstakile verilmesi muvafık-ı hal ve maslahat 

olduğuna sâye-i şevket-vâye-i cenâb-i cihandaride zikr olunan Arabistan 

ordusu dairesinin tahrir-i nufus madde-i mu’tenasının (nufus 

yazımındaki itina gösterilmesinin) dahi ibtida Şam-ı Şerifden ile icrası 

müteallik ve şeref-sudur buyurulan emr ü ferman-ı mülükâne 

iktizasından olarak heman icrasına teşebbüs olunmak üzere olduğu der-

kâr ise de bi’z-zat biraz asker-i nizamiye istishab olunarak ve Haleb 

üzerinden doğru Maraş’a gidilüb ve iktiza ider ise Anadolu Ordu-yu 

Hümâyûnunun yakın mevki’alarından dahi icabı kadar taburlar 

gönderilerek o kaviyye ile ibtida aşiret-i merkûmeden tahrir-i nufusa 

yed’en mübaşeret olunduğu olduğu suretde hem aşiret-i mezkûrenin 

terbiye ve ıslahatı hasıl olub hemde zat-ı mezkûrenin tahrir-i nufusunda 
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bazı sebükmazgan (akılsız ve düşüncesizler) oraya iltica ve dehalet ve 

tahrir maddesinden tevakki (çekinme) ve mücanebet (sakınma) edecek 

oldukları halde evvelce aşiret-i mezkûre ıslah olunamamış 

bulunduğundan tahrir-i maslahatça ve aşiret-i merkûme hakkında husul 

ve icrası marzi (kabul edilecek) olan nizamatça teshilatı müstelzim 

(kolaylaştırılması gerekli) olacağı hatırlara geldiğine binaen madem ki 

zat-ı müşirileri bu tahrir maslahat-ı hayriyyesinin me’mur-ı müstakile 

olduklarından ve icabat-ı mevki’ayı daha ziyade temin ve mülahaza 

edeceklerinden şu afşar aşireti maddesinin bir ayak evvel tesviyesinin 

savb-ı devletlerinden istilam ve istizahıyla bu babda irad ve beyan olacak 

mutalaat ve mülahazata göre icabının icrası Meclis-i Vükelâda tezekkür 

ve tensib olunarak keyfiyyet hak-i pa-yi şevket-ihtivâyı cenâb-ı 

mülükâneden lede’l-istizan irade-i asabet-ade-i cenâb-ı mülükâne dahi 

bu merkezde müteallik ve şeref-sudur buyurulmuş olmağla emr ü 

ferman-ı hühayun cenab-ı şehinşahi mantuk-ı celili üzere suver-i 

meşruha (izah olunmuş suretler) mutalaat ve mülahazat mevki’alarına 

tatbik ve tevfik olunarak evvelki tasavvurât üzerine tahrir maddesinden 

yine Şam-ı Şerif’den beda’ olunmak (çıkmak) mı lazım gelür yoksa aşiret-

i merkûmenin ıslahatıyla beraber bu maddeye oradan mı başlanılmak 

iktiza eder. Eğer ki mukaddemki tasmimât (önceden kararlaştırıldığı) 

vechile tahrir-i nüfus Şam-ı Şerif’den ibtida olunduğu suretde bununla 

beraber aşiret-i merkûmenin taht-ı inkiyad ve itaate idhalleri mümkün 

olabiliyor mu? Ve kangi suret maslahatın teshil ve tehviliyeti ve sür’at-i 

suhuleti mercudur. Velhasıl dirayet (kararlılık) ve ma’lumat-ı 

müsellemeleri (doğruluğu kabul edilen bilgiler) iktizası üzere bu babda 

olan re’y ve mütalaa-i devletlerinin ve bu babda icrası icab eden mevad 

olduğu halde anın dahi bi’l-etraf izahen beyan ve iş’arı hususuna 

himmet buyurmaları siyakında mahsusen iş bu şukka.  

EK-55 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 50, gömlek No: 1, 

Tarihi: 25 (M) Muharrem 1269 (8 Kasım 1852),  Konusu: İskan olunan 

Afşar Aşireti'nden firar edenler için alınacak tedbirler. 
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Ankara Valisi Vecihi Paşa’ya 

Mukaddemce iskân olunan Afşar aşiretinden muahharen 

(muahharen) firar idüb sairlerini dahi tahrik ve ahaliyi ızrar (ahaliye zarar 

vermek) fesadında olanların ele götürülmesi hakkında ne vechile say ve 

ikdam olunmakda idiğünü ve Kayseriya ve Yozgad içün suvari asakir-i 

hazret-i şahanenin tezyidi lüzumunu mutazammın tevarüd iden (gelen) 

tahrirat-ı behiyyeleri meali ve melfuf mazbata ve tahriratalar me’vası ise 

malum-ı hulus-veri oldukdan sonra atabe-i aliyye-i cenâb-ı padişahiye 

dahi arz ve takdim ile meşmul nazar-ı şevket eser hazret-i tacidari 

buyurulmuştur. Bu makule aşayir takımının istihsal-i hüsn-i zabıtası 

muktezâ-yı me’muriyetlerinden olmasıyla mesai ve harekât-ı 

muharrere-i desturileri yolunda göründüğünden ve ber-vech-i muharrer 

serkeşhane hareketde bulunan aşiret takımının Adana tarafına 

çekildikleri halde kabul olunarak yine mahallerine iadesi çaresinin 

istihsali suret-i icabı maslahatdan olduğundan iş’ar-ı valaları vechile 

keyfiyyetin Adana valisi devletlü paşa hazretlerine yazılması ve asakir 

maddesinin dahi devletlü ser-asker paşa hazretleriyle ba-muhabere 

iktizasına bakılması hususuna irade-i seniyye-i cenâb-ı şahane müteallik 

ve şeref-sudur buyurulması ve mantuk-ı âlîsi vechile keyfiyyet vali ve 

ser-asker müşarün-ileyh hazretlerine bildirilmiş olmağla ba’dema dahi 

matlun olan zabıta-i kaviyye ve asayiş-i daiminin istihsaliyle her halde 

ibraz-ı measir-i reviyyet-mendiye himmet buyurmaları siyakında şukka.  

Adana Valisi Ziya Paşa’ya 

Mukaddemce iskân olunan Afşar aşireti rüesasından bir takım 

uygunsuzluğa cesaretle muahharen firar iden Duma ve Abdullah 

Beğlerin başına tecemmu’ iden (toplanan) aşiret-i merkûme firarilerini 

dahi alub Adana ve Mar’aşa tabi Tahirlü ve Bozdoğan aşiretlerine 

karışarak gavur dağı tarafına gitmek tertibinde oldukları Ankara valisi 

devletlü paşa hazretleri tarafından iş’ar olunub iskân-ı aşair maddesinin 

takrir ve te’kidi derece-i vücubda olduğu cihetle bu firarilere bir şey 
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denilmeyüb tevkif olmasına bunca himmet sarikiyle vücuda getirilmiş 

olan şu iskân maddesinde ittihaz olunan ahvali ihlal edeceğinden ve 

emsaline dahi sirayet mahzuru meydanda bulunduğundan vali-i 

müşarün-ileyh hazretleri tarafından savb-ı devletlerine iş’ar olunmuş 

olacağı vechile bu makule hareket-i serkeşhanede bulunan aşiret 

takımının ol tarafa çekildikleri halde kabul olunarak yine mahallerine 

iadesi esbabının istihsali hususunun savb-ı valalarına bildirilmesi 

hususuna irade-i seniyye-i cenâb-ı padişahi müteallik ve şeref-sudur 

buyurulmuş olmağla mantuk-ı alisi vechile bu babda tahkikat-ı 

mukteziye ve icab-ı halin icrasıyla beraber bu hususlar hakkında dahi her 

bâr dikkat müteaddiye ifasına himmet buyurmaları siyakında şukka-i 

mahsusa.  

Konya Valisi Hafız Paşa’ya 

Kozan dağından gelüb Niğde canibinde bazı mertebe rencide ve 

taaddiye mücaseret iden eşkıyanın ne suretle def’ ve tenkil olunduğuna 

dair alınan kâğıtların gönderildiğini müşar (işeretle) tevarüd iden (gelen) 

tahrirat-ı behiyyeleri meal ve mezayası (meziyetleri anlamında) ve 

melfuf kâğıtlar müeddası malum-ı hulus-veri oldukdan sonra hak-i pâ-yi 

hümâyûn hazret-i tacidariye dahi arz ve takdim ile meşmul-i nigah 

şevket-i iktinah cenâb-ı padişahi buyurulmuş ve eşkıyayı merkûmenin 

indifa’-i mazarratları emrinde vuku’ bulan himmet ve mesai-i kâmile-i 

disturaneleri tamam-ı muvafık-ı hal ve maslahat olmasıyla mucib-i 

mahzuziyet-i hulus-veri olmuş olmağla ba’dema eşkıyayı merkume 

hakkında dahi zabıta-i kavviye ve matlubenin hüsn-i istihsaliyle beraber 

icra-i habasete yol bulamamaları esbabının istihsali ve istikmali 

hususuna himmet buyurmaları siyakında şukka.  

Ser-asker (Başkomutan) Paşa Hazretlerine 

Yozgad ve Kayseriya da bulunan süvari asakir-i hazret-i 

şahanenin tezyidi lüzumunu mutazammın Ankara valisi devletlü paşa 

hazretleri tarafından gelen tahrirat üzerine iş bu asakir maddesinin     
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zât-ı vâlâyı sipahsalarileriyle (ser-askerle, baş komutanla) bi’l-muhabere 

iktizasına bakılması emr ü ferman-ı hümayun cenâb-ı padişahi iktiza-yı 

âlîsinden bulunmuş ve tahrirat-ı merkûme evrak melfufasıyla beraber 

manzur-ı samileri buyurulmak üzere leffen gönderilmiş olmağla bi’l-

mütalaa bu babda olan re’y-i devletlerinin ifadesi babında irade 

efendimindir.  

EK-56 

Arşiv Fon Kodu: İ..MVL. Dosya No: 586, Gömlek No:  26367, 

Tarihi: 27 (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene (12)76 (22 Aralık 1859), Konusu: 

Sivas dahilinde Uzunyayla adlı yerde iskan edilen muhacirlerin eşkiya 

saldırısından korunması için tedbir alınması. 
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Hû 

Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Riyaset-i seniyyesine 

Veli-nimetim bi-minnetim develetlü efendim hazretleri 

Ba-irade-i seniyye Sivas eyaletinde tavtin ve iskân olunmak üzere 

sevk ve i’zam buyurulmuş ve bir tarafdan beyanı tevarüd etmekde 

bulunmuş olan muhacirin-i Çerakise umera ve fukarası eyâlet-i 

merkûmede kain Uzunyayla’yı mevki-i iskân ittihaz etmelerinden dolayı 

istihzar malzemesiyle (malzemelerin hazırlanmasıyla) henelerinin 

inşasına kıyam ve mübaşeret olunmuş ve yaylak-ı mezkûr sekiz on bin 

hane iskânına mütehammil-i badiye-i vesia’ ve arazisi kuvve-i menabite 

ve namiye ile (otlak ve çayırlarının bereketli ve kuvvetli olması ile) 

müştehir mevaki-i nadireden olmasıyla bunların orada tamamen sebat 

ve karar ve ahali-i sairenin celb ve itmaıyla cemaat-ı meskûnesi ekser 

olunarak cânib-i miriye münafi külliye husule getirmek niyat-ı halisesiyle 

cevanib-i erbasında kain kazalardan mürekkeb bir kaim-makamlık 

teşkiliyle Gürün kazabasının ve dahi cây kaim-makamlık ittihaz olunması 

ve münasib mütalaa kılınarak ol-babda kaleme alınan bir kıt’a layiha 

Sivas mutasarrıfı saadetlü paşa hazretleri tarafından pişgâh-ı âlîye 

takdim ve ısra ve kaim-makamlık me’muriyetinin dahi uhde-i acizaneme 

ihale ve tefvizi arz ve inha kılınmış ve layiha-i mezkûreye merbuten 

takdim kılınan ve defterde gösterildiği vechile hazine-i celileye 

dokundurulmayarak me’muriyet-i mahalliye maaşlarının tefrikan tahsisi 

inha olunan maaş uhde-i acizanemde bulunan muhasebecilik maaşı 

raddesinde olarak bu tahvilatda acizilerine aid olacak faide rütbe’en 

haliye-i acizânemin terfi’ ve terakisi olmak lazım gelüb bu dahi mutlaka 

himem-i celil-i iltiham-ı veliyyü’n-niamileri delalet-i aliyyesiyle hasıl 

olacağı keyfiyyat-ı müsellemeden bulunmuş ve aciz-i direm-hırideleri 

zaten kan-ı atıfet ve merhamet efendimizin cerağ ve ihyagerdesi 

bulunmuş olduğum cihetle ilerisi kulunuzun karışacağım madde 

olmayub bu-babda mültemis ve müsa’id zat-ı übbehet-simat-ı 
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müşirâneleri olarak ancak şu halde vukuu-bulan ifade-i acizanem mahza 

min gayri haddin kefiyyeti ihzardan ibaret bulunmuş olmağla ol-babda 

ve kaffe-i halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 27 (Ca) Cemaziye’l-evvel Sene (12)76 (22 Aralık 1859) 

Bende Muhasebeci Eyalet-i Sivas Es-Seyyid el-Hacc Zülkifil 

 

Hû 

Çerakise Komisyonu Riyaset-i Celilesine 
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Mukaddema taraflarından Bâb-ı Âlî’ye müştereken takdim 

olunan layihada arz ve istizan olunduğu Uzunyayla’ya iskân olunacak 

Çerakisenin emr ü muhafazalarına bakılmak ve muhtaç olacakları her 

türlü muaveneti (yardımı) icra etmek ve şita (kış) hulul etmeksizin 

(gelmeden) zehayir ve hatab (zahire ve yakacak) ve levazımat-ı 

sairelerini tedarik etmek üzere malumu’l-isim kazalardan mürekkeb bir 

kaim-makamlık teşkili ve Gürün kazasının merkez ittihazıyla 

muhasebeci acizilerinin kaim-makam ta’yinine lüzum görünmüş ve 

yayla-yı mezkûrda yapılmakta olan haneler ise hitamı kuvve-i 

kurbiyyeye gelmekde ve kabile iskânlarına mübaşeret kılınmakda 

olduğundan mir-i muma-ileyhin şu günlerde oraya i’zamı muhsenat-ı 

kesireyi mucib olacak ise de irade-i aliyyesi henüz zuhur etmediğine 

mebni cesaret kılınamamış ve bu yolda ne vechile muamele olunmak 

lazım geleceğine dair ba posta yahud telgraf vasıtasıyla makam-ı celil-i 

cenâb-ı vekâlet-penâhiden bir kıt’a emr-name-i sami ısdarı mütevakkıf-

ı re’y-i âlî bulunmuşdur. Ferman efendimizindir.  

Fi 25 Muharrem Sene (1)277 (13 Ağustos 1860) 

Hakim Sivas Mehmed Mutasarrıf Eyalet-i Sivas  
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Meclis-i Vâlâ-yı Ahkâm-ı Adliye Riyaset-i Celilesine 

Koçgiri ka’im-makamlığının lağvı halinde oraya merbut olan 

kazaların müdirlikle idaresinin nasıl olacağı bi’l-mütalaa izahen iş’arı emr 

ü ferman buyurulmuştur. Mezkûr ka’im-makamlığa merbut Cin ve Abeş 

kazaları zaten Karahisar-i Şarki Sancağına mülhak olduğundan oraya 

ve Sivas ile ve Kürmüşlü ve Karapil kazaları Sivas’a niyabetleriyle (kadı 
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vekillikleriyle) kadim-i mülhak bulunduğundan kemafi’s-sabık (eskiden 

olduğu gibi) buraya rabtıyla hüsn-i idare olunur. Ve yalnız Beğdağı kazası 

Dersim’e merbut bulunduğundan Dersim ise oraya pek uzak ve Sivas’a 

karib (çok yakın) olduğundan ve mezkûr Beğdağı an-asıl (aslen) Sivas’a 

merbut (bağlı) iken kurbiyyet (yakınlığı) cihetiyle layıkıyla idare 

kılınmakda bulunmuş olduğu halde her nasıl ise sonradan Dersim’e ilhak 

olunup (bağlanıp) böyle baştan çıkmaları dahi hükümetlerinin mesafe 

bulunmasından neş’et eylediğine ve rüesa-yı eşkıyası (eşkıya reisleri) 

tethir olunarak (temizlenerek) saye-i şahânede taht-ı mutavaat (itaate) 

ve zabıtaya alındığına binaen takdim olunan layihanın bazı bendlerinde 

tasarrufata riayeten ka’im-makamlık-ı mezkûrun lağvı ifade kılınmışdı. 

Hasbel lağv mezkûr Beğdağı kazası dahi Dersim’e ilhak olunmayub da 

Sivas’a rabt olunduğu halde Sivas’a pek yakın olduğundan layuklu bir 

müdir ile hüsn-i idare olunur. İlka ve ifası menut-ı re’y-i âlîleridir. Fakat 

Uzunyayla’da yapılan hanelerin hitamı pek karib (bitmesi çok yakın) 

olup muhacirinin bir taraftan iskânları icra olunmakda idiğünden ve 

Afşar ve sairenin mevsim-i hareketleri takarrüb eylediğinden (kış 

nedeniyle geri dönüşleri yakınlaştığından) ve muhacirine bir nevi 

sarkıntılık etmek melhuz bulunduğundan (düşünüldüğünden) ve 

yaylagirler olarak havası dahi şimdiden kesb-i bürudet ettiğinden 

(muhacirine sataşabileceklerinden) muhacirinin mukayyed-i aşair-i 

mütenevvi’adan (çeşitli aşiretlerden) emin-i muhafazasıyla (emniyetle 

muhafazalarıyla) havaic-i zaruriyye-i şitaiyyelerinin tesviyesi (zaruri kış 

ihtiyaçlarının tedariki) zımnında ka’im-makamlık-ı mezkûrun şu 

günlerde icrası derece-i vücubda olmasıyla lütfen icabının icra ve emr-i 

âlîsi sünuhundan ol-vakit geçmemek ve tedarikât-ı muhafazada bir 

kusur vaki  olmamak üzere evvel be evvel ka’im-makam bendelerinin 

i’zamıçün ba-telgraf keyfiyyetin emr ü iş’ar buyurulması babında ferman 

efendimizindir. Fi 9 Safer Sene (1)277 (27 Ağustos 1860) 

Hâkim Sivas an Mevali Mehmed Said 

Eyalet-i Sivas Ahmed Hamdi  
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EK-57 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 594, Gömlek No: 46, Tarihi: 24 

(C) 1276 (18 Ocak 1860), Konusu: Afşar Aşireti'nden yüz hanenin 

Çukurova'ya geçirildiği. (7. Anadolu)  

 

Hû 

Makam-ı Âlî-i Sadâret-i Uzmâya Ariza-i Kemterânemdir 

Marûz-i çaker kemineleridir ki 

Ankara eyaleti vali-i vâlâ-şanı devletlü paşa hazretlerinin vukuu 

bulan emr ve iş’arı üzerine fakat yüz hanenin cebel-i Kozan canibinden 

imrarıyla ziyadesi geçirildiğine dair me’murları yedinden ahzı mukteza-

yı maslahat olan (gerekli işlerden olan) senedin ahz ve irsali hususunun 

cebel-i mezkûr müdürü Yusuf Ağa’ya yazıldığı geçende ba-mazbata arz 

ve iş’ar kılınmıştı. Ol-vechile bu yüz hane geçirildiğine dair alınan 

senedle ol-babda tevarüd iden tahriratdan ihraç ettirilen dört kıt’a suret 

manzur-ı meal-i nüşûr-ı sadâret-penâhileri buyurulmak üzere leffen 
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takdim kılınmıştır. Ol-babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir. Fi gurre Cemaziye’l-ahir Sene (1)239  

Bende Mutasarrıf-ı Eyalet-i Mar’aş Mehmed Hurşid 

 

Hû 

Kozan Müdüri Yusuf Ağa’dan gelen şukka suretidir. Fi 27 Ca Sene 

(1)276  

Devletlü veli-nimetim efendim hazretleri 
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Medeniyeti kabul etmiş olan Afşar hanelerinden fakat yüz 

hanelerinin Çukurova tarafına sairlerinin otuz kırk bini mütecaviz 

hayvanatlarına bi’l-istishab azimetlerine fakat üç aylık olarak ruhsat 

verilmesine giçenler Yozgat vali-i vâlâ-şanı devletlü paşa tarafından hâk-

i pâ-yi samilerine iş’ar buyurulduğundan bahisle canib-i seniyyü’l-

cevanib-i asafânelerinden tevarüd buyurulan emr-nâme de vali-i 

müşarün-ileyh hazretlerinin kethüdâsının bu tarafa bi’l-azimet ruhsat 

verilmesine emr ü irade buyurulmuş olduğu ve kethüdâyı muma-ileyha 

tarafına olan emr-nâmeler ve taraf-ı kullarından dahi tahrirat olunarak 

gönderilmiş ise de bazı umur-ı mühimme saltanat-ı seniyyenin tesviyesi 

zımnında gelemeyüb bu tarafda bulunan me’murlarının marifetiyle 

haneha-yı merkûmenin Çukurova tarafına mürurlarını iş’ar eylemiş 

olduğundan bu havaliye gelmiş olan hanelerden fakat yüz aded 

hanelerin yedlerinden bi’t-temhir (mühürlü olarak) alınan defter ve 

sened mucebince Çukurova canibine gönderilüb maadası (kalanı) 

mahal-i iskânları (iskân mahalleri) tarafına iade kılınmış idiğü ve haneha-

yı merkûmeler Çukurova canibine gitmekde bulunan yüz hanat ve Karsı 

(Adana-Karataş) ve Andırın ve Elbistan parekende haneleri dahi 

muahharen cebel-i Kozan ve Andırın caddesiyle sahil tarafına azimet 

itmişler olduğu marûzunda tasdi’a ictisari olunmağın ol-babda ve her 

halde emr ü irade hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Müfti-zâde Mustafa Zihni el-Müvella Hilâfe bi-Medine-i Mar’aş   

Mühür: Mustafa Zihni  Gafera Leh (Allah onu bağışlasın) 
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Hû 

Ankara valisi devletlü paşa hazretlerinin kethüdaları izzetlü Abdülgani 

Beğ’ler mevrud tahriratı suretidir fi 21 Cemaziye’l-evvel Sene (1)276 

Atufetlü efendim hazretleri 
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Fi 13 ve 15 cemaziye’l-evvel Sene (1)376 tarihleriyle mezun bu 

günkü yevm-i Çaharşanba hame-pirâ-yı ta’zim ve terkim olan iki kıt’a 

emr-nâme-i daverileri meal-i âlîleri sırf harf be-harf malum-ı çakerânem 

olmuş Afşar aşiret-i ahalisinin yüzbin re’s’e karib mevaşilerini (koyun, 

keçi, sığır) evvel bahara kadar Çukurova’da barındırmak üzere batı 

tarikiyle yüz hanenin azimetine ve küsur haneleri mahal-i iskânlarına 

avdetle medeniyeti kabul ve her bir matlubat-ı saltanat-ı seniyyenin 

ifasını müteahhid olduklarını bahisle bir kıt’a senet ita ve mezkûr yüz 

haneye ruhsat verilmesini istid’a eylediğinden naşi eğerçi müteahhidat-

ı vakıa’larını bi-hahkkın icra eyledikleri halde yüz hanenin 

hayvanatlarıyla azimetlerine dair zât-ı sami-i mün’imanelerine olarak 

devletlü paşa pederleri cânib-i âlîlerinden gelen tahrirat-ı ariza-i 

çakerâneme leffen mukaddema takdim kılınması üzerinde mezkûr yüz 

hanenin muayenesiyle geçirilmek üzere bi’n-nefs-i çakerânemin 

Kozan’a azimetim emr ü iş’ar buyurulmuş hasbe’l-bendegiyet tenfizi 

irade-i mün’imanelerine mübaderet-i fariza-i zimmetim ise de buraca 

olan kesret-i meşguliyet-i (işlerin çokluğu) çakerâneme azimete 

mümanaat (engel) göstermiş ve mezkûr yüz hane mukaddema 

(önceden) tefrik ve deftere kayd ve tenmik olunduğundan 

(yazıldığından) eğerci rüesanın (reislerin) taahhüdleri olan kaffe-i 

hususatı icra eyledikleri halde defter mucebince mezkûr yüz hanenin 

geçirilmesine ve buraca olan hususatı tesviye eylemek üzere orada olan 

rüesanın kaffesini acele iade eylemesi bu kere Kozan kaim-makamı 

ref’etlü Yusuf Ağa ve müdir-i aşiret Hacı Beğ senakârlarına ber tafsil iş’ar 

ve müşarün-ileyh pederlerine bu babda olan tahrirat-ı behiyyeleri 

derhal takdim ve tesyar kılınmış olmağın ol-babda ve her halde emr ü 

irade efendim hazretlerinindir.     

EK-58 

Arşiv Fon Kodu: A.MKT.MHM. Dosya No: 223, Gömlek No: 64, 

Tarihi: 19 (Z) Zilhicce 1277 (21 Haziran 1861), Konusu: Altıkesek 

Kabilesi'nin Afşar Aşireti'ne saldırması ile bazılarının asayişinin temini.  
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Sivas ve Ankara Mutasarrıflığına Telgrafname-i Sami ve Hafız Paşa 

Hazretlerine Tezkere 

 

Muhacirinden Altıkesek kabilesi Afşar üzerine hucum ile telef-i 

nüfus ve gasb-ı emval misillü harekât-ı na-becada bulunmuş olduklarına 

dair bakaya me’muru tarafından gelen telgrafname leffen savb-ı 

vâlâlarına gönderildi.  

 

Bunların bir müddetden berû yek diğeri aleyhinde bugün tasallut 

ve harekâtları zuhur iderek asayiş ve emniyete halel gelmekde olduğuna 

ve buna bir nihayet virilmez ise maslahat (iş) büyüyerek şimdi suhuletle 

görülecek iş sonra hayli tekellüfata (zorluk ve külfete) sebeb vireceğine 

ve şu hallerin ıslahı ise bir saat orada vücud-ı devletlerine tevakkuf 

bulunduğuna (beklemeye tahammülü olmadığına) mebni tesri-i azimet-

i behiyyelerine ibtidar kılındı.  

 

Altı aylık çocukları ve zükûr ve inasdan dahi çend neferi telef ve 

dört bin kiselik malı yağma eyledikleri gibi bütün bütün telef ile ahalinin 

ahalinin mallarını gasb itmek efkarında bulundukları istihbar kılındı. 

Muhacirin-i merkûmenin iş bu harekâtları Afşar aşiretinin mukaddema 

vukuu bulan tasallutlarından neş’et etmiş ise de her nasıl olsa tarafeynin 

şu suretle vukuua gelen harekâtları tecviz olunamayacağından (caiz 

görünemeyeceğinden) devletlü Hafız Paşa Hazretlerinin oraya vusulüne 

kadar muhafaza-i asayiş ve emniyete bakılması lazım gelür. 

 

EK-59 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 492, Gömlek No: 93, 

Tarihi: 12 (S) Safer 1278 (19 Ağustos 1861), Konusu: Uzunyayla'da 

iskan edilen muhacirlerin Afşar Aşireti'nin tasallutundan kurtarılması 

için askeri tedbir alınmasının uygun olmadığı… 
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Hafız Paşa Hazretlerine Telgrafnâme-i Sami 

 

Uzunyayla’da iskân olunacak muhacirinin Afşar aşiretinin 

tasallutundan muhafazasıçün mevakı’-i malumeden asker tertibi 

ifadesine dair Bâb-ı Âlî ve taraf-ı Ser-askeriye meb’us (gönderilmiş) 

telgrafnameler Meclis-i Mahsus-ı Vükelâ’da okundu.  

 

Muhacirinin te’min-i ve aşayirin (aşiretlerin) iskân ve tavattunu 

pek ziyade arzu olunur mevaddan ise de malum-ı valaları olduğu üzere 

bu Afşar aşireti cesim ve vahşi bir kabile olmak ve sıkıştırıldıkları taktirde 

sığınacak pekçok yerleri bulunmak hasebiyle bu babda olunacak 

tedabirin başlı ve etraflı olması lazım geleceğinden ve şu aralık masarif 

ve gaile acacak zaman dahi olmadığından ve zan olundukları her halde 

üslub-ı hâkimâne ile tesviye-i maslahata muktedir zevatdan 

bulunduklarından icabı ilerüde mütalaa ve icra olunmak üzere şimdilik 

öyle harekât-ı askeriyeden sarf-ı nazarla (kaçınılarak) muhacirinin hüsni 

iva’ ve muhafazası ve aşiretin def’-i mazarratı hususunda talimat-ı 

behiyyeleri ahkâmına tevfik-i hareket buyurulması (uygun davranılması) 

tensib olunmuştur.  

EK-60 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 638, Gömlek No: 3, Tarihi: 20 

(Ra) Rebiü’l-evvel 1279 (15 Eylül 1862), Konusu: Muhacirin ile Afşar 

arasındaki fenalığın ne şekilde halledildiğine dair Hafız Paşa'nın 

tahriratı ve ilgili evrak. (18. Anadolu) 
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Hû 

Varaka-i Sahiha-i maktu’a üzerine alınan senedat suretidir 

Bais-i terkim-i sened umumumuz oldur ki 

Aziziye sancağında vaki Mesudiye kazasında meskun bi’l-cümle 

muhacirin-i Çerakise ümera ve ulema ve rüesalarıyla işbu 

ikiyüzyetmişdokuz senesi mah-ı Saferü’l-hayrın on dokuzuncu gününe 

gelinceye değin meyanelerimizde sükûn iden muharebe ve niza’ımız 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

269 
 

mahza gasb-ı emval ve kital-i nüfus ve ihkak-ı hak maddesinden ibaret 

olub yine tarikinin şer’an ve nizamen tebeyyün ve tahkik ittirebileceği 

hukuk davasına asla halel ve sekte virmemek üzere ve seri’an ve 

nizamen  ve ceza kanun-nâme-i hümâyununa tatbikan ashab-ı cinâyatın 

cânib-i hükümetden alacak tahdid cezasına dahi cümlemiz birlikde say u 

gayret eylemek şerait mukabelesine riayet etmek üzere fakat bundan 

böyle muhacirin-i muma-ileyhimanın hududlarını tecavüz etmemek ve 

indirmemek ve şayed içlerimizden ve ahalimizden kendini bilmez ve 

hayr u şer fark etmez adamlarımız bulunduğu ve hilâf-ı şer’i şerif ve 

kanun-ı münif-i hal ve hareket ve ahz eylediği emval-i mesrukaları eğerci 

şer’an ve nizamen tebeyyün ve tahakkuk olunduğu halde bi’t-tav’i 

(isteyerek) ve’r rızâ tazminine cümlemiz kefil-i bi’l mal ve kefil-i bi’l-nefs 

olarak bila nizam tazmin ve teslim ideceğimiz ve işbu derece ve imla olan 

şerait-i mukavele ve ahd-i misakımızı nakz idecek hilaf-ı âlî bir gûna hal 

ve hareketde bulunmamak ve ez-gayr-i tarafdan her birimiz kendi kendi 

oymağımız bulunan aşiret ve kaffe-i ahalilelerimizi ikna’ ve ırza velhasıl 

zabıta ve rabıta ideceklerimizden işbu tarih-i senede gelinceye değin 

muhacirin ile derkâr olan huşunet (sertlik) ve adavetimiz (husumet) ber 

taraf olarak kaza-i mezbûrun iken vesair mezru’at ve çayırına sarkıntılık 

ve müdahale etmemek ve etdirmemek şeraitiyle bi’t-tavassut muslihûn-

i vakı’a olan bürudet (münasebetlerdeki soğukluk) ve adavetimiz 

(düşmanlık) mübeddel-i sulh u muhabbet (değişerek arada muhabbet 

hasıl) olduğunu müş’ir işbu sened cümlemiz tarafından bi’t-temhir ve 

temhiren cânib-i hükümete i’ta ve tanzim kılındı.      

Tıbk-ı asl es-Seyyid Muhammed Emin el-Müvella Hilafe bi-kaza-i ….el-

fâkir ileyhi azze şan Gafera leh 

Mühür: Es-seyyid Mumammed Emin Halis 
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Hû 

Hâk-i Pâ-yi Âlî-i Hazret-i Hidiv-i Efhamiye 

An-asıl (aslen) Afşar ahalisi ikibin haneden ibaret olub (yaklaşık 

12-15 bin nüfus) bunların içlerinden öteden berû serkeşhaneliği pişe 

(alışkanlık) ittihazı birle kıt’a tarik ve ebna-yı sebile isal-i dest-i hasar ve 

gasb-ı emval ve katl-i nüfusa ictisar itmekle nezd-i saltanat-ı seniyyenin 

def’atle aşayirimiz fukara ve züefa kullarına infial etmesine sebeb 

müstakil üçyüz haneyi mütecaviz Torun oymağı olub bunların 

yüzlerinden uli’l-emre mu’ti’ ve münkad olan ve kendü halinde 

mazlumiyet bulunan ahali-i sairemiz dahi anların ismi serkeşâneleriyle 

müsemma olduğundan nice def’a mal ve can ve hatamat-ı servet ve 

samandan ayrılub perişan-ı hal mutasarubu’l ahval kılınmıştı.  

Anın nihayet yine me’vâ-yı   (mesken) kadimemize ruhsat-yab 

olunarak (ruhsat verilerek) her bir tekellüfât (zorluğu) hazret-i 

şehinşâhiyi kabul ve bakaya ve borçlarımızın hüsn-i ika ve tesviyesine 

çabalamakta iken bundan iki sene akdem bu havaliye gelmiş olan 

muhacirin-i Çerakisenin duhulü hasebiyle mezkûr Torun oymağının 

mahal-i meskunları olan Pınarbaşı ve Boranderesi ve kura-yı saireleri 

muhacirin-i merkûmeye terk ve bir hane bahası olan ikişeryüz ellişeryüz 

guruş verilmesi kararlaştırılmış iken mezkûr haneler bahasına elyevm 

destres olamadıklarından ve kendileri dahi bi-evtan kalarak cebel-i 

Kozan Garbi pişgâhında hayme-nişin ikamet iderek mezkûr Kozan-ı 

Garbi’ye tabi ekraddan Lek ve Hacılu aşairleriyle elbir iderek maye-i 

(temel, asıl) asliyeleri  merkuz olan eşkıya ve edebsizlik ve serkeşaneliği 

ele almalarından murad bedeviyyetden medeniyyete girmiş olan 

aşiretimiz fukaralarını kendüleri gibi bi-evtan ve emlak (yersiz yurtsuz) 

bırakmak ve nezd-ı ulya-yı saltanat-ı seniyyede hacil u şeremsar (utanan 

ve yüzü kızaran) etmeğe bir alet olmak üzere menfaati bulunduğu ekrad 

ve eşkıyalarıyla birlikde muhacirin-i merkûmenin emval ve eşyalarını ahz 

u sirkat etmelerinden dolayı muhacirin-i merkûme dahi Afşar aşireti 
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ahalisinin kaffesi sarik zannıyla aralıkda bazı kura ve oymak ahalilerimizi 

basub katl-i nüfus eylediklerinden başka şu iki sene zarfında ikibin kise 

akçelik emval ve eşyamızı gasb u garat eyledikleri cümle indinde malum 

ve müsellemdir (herkes tarafından bilinmektedir). Bunlar hakk-ı 

çakerânemizde tezayüd itmekde bulunan kin ve adavet ve 

hasaratlarından gözlerimiz korkub ve mecbur saltanat-ı seniyyenin infial 

buyuracağı sırada bulunmaklığımız havf u haşyet-i (korku ve dehşet) 

çakerânemizden naşi olan ve iyallerimizin ellerinden tutup dağ başlarına 

çıkmış ve sabi ve sübyaanlar aç bi-ilaç dide giryan ve ciğer biryan 

olduğumuz halde bir sahib-i adil arar iken cenâb-ı vâhibü’l-a’mâl zât-ı 

fehâmet-simat hidiv-i azamileri her an ve zamanda fukara ve züefa ve 

aceze üzerinden eksik inmeyüb sadr-ı menba’-ı kâm-bahşâyide 

müstahdem ve muhalled buyursun amin. Tarafında ıslah-ı beyn ve te’lif 

ve te’minat-ı kâmilelerinin istihsaliçün Miralay İzzetlü Selim Bey Efendi 

hazretleriyle aziziye Sancağı Hâkimi Faziletlü Mehmed Emin Efendi ve 

Sivas evamir-i âlîyye müfidi fütüvvetlü Zeayim Efendi bendeleri 

aşiretimiz derununa bi’l-vürud ve her dürlü vesayâ-yı lazıme ve kelime-i 

iknaiyye-i müessireleriyle zihinlerimizi kandırarak emr-nâme-i sami-i 

âlîyyeleri ve gerek buyuruldu cenâb-ı mutasarrıf eyâlet-i Sivas efhamı 

müfad-ı ülyalarını cümlemize harf be harf tefhim ve beyan itmişler ve 

maa-iftihar (iftiharla) cümlesi kabulümüz olduğundan bir takım çoluk ve 

çocuklarımızın   rızıkları ortalıkda telef ve hasar olunmakda bulunmuş 

olan ekinlerimizin ve hanelerimizin üzerine gidüb kemal-i şevk ve 

hahişlerimizle (şevk ve isteklerimizle) hasretlerimizi kaldırmak ve 

muhacirine bir gûna fenalık ve sızıldı itmemek ve ve itdirilmemek ve 

tekalüfât-ı hazret-i padişâhinin vakt ü zamanıyla  eda ve tesviye itmek 

üzere cümlemiz bi’l-ittifak zamin ve müteahhid olduklarımızdan işbu 

tarikden işbu üç gün akdemleri ferman âlîyyeleri üzere herkes iyal u 

evlatlarını alub bırakmış olduklarımız mezruat ve hanelerimiz üzerine 

avdet ve ric’at eylediklerimiz cihetle öteden berü bizi lisan virmekde 

olan mezbur Torun oymağı rüesaları Tirkeşlioğlu Muhsin ve Mucuk?oğlu 

Hacı kethüdaları bizimle birlikde ve tarik-i müstekimde (doğru yolda) 
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bulunmak içün bi’l-cümle haneleriyle kazamıza gelmeleri da’vet 

olunmuş ve me’mur-ı mahsusalar gönderilmiş ise de bir-vechile söz 

anlatılamamış ve oymak-ı mezkûr cebel-i Kozan pişgâhında oldukça 

şekâvet ve tugyanlığı (zulüm ve küfürde çok ileri gitmeyi) elden 

bırakmadıklarından şer’iyyat-ı Ahmediye ve kanun-i padişahiye kail ve 

razı ve her vecihle ulil-emre muti’ ve münkad (razı ve byun eğmiş) olan 

ahali-i fukaramız mezkûr Torun oymağına sebeb-i gazab-ı padişâhiye 

uğrayacaklarımız derkârdır. Mesela içlerimizden bir edebsiz ve eşkıyayı 

terbiye idecek ve itdirecek olsun.  

Cây-ı selamettir, hülyasıyla Torun semtine firar edecekleri ve bir 

vechile önleri alınmayacağı aşikârdır. Mezbur Torun oymağının buraya 

celbi her ne esbaba menut ise celbleriyle bu kura ve za’f (güçsüz) 

kullarının taht-ı mes’uliyyet-i şedideden kurtarılmasına ve bu 

keyfiyyetin bu hey’ete gelmesine kaim-makamımız İzzetlü Emin Beğ’in 

adem-i avare ve nakitsizliğinden neş’et eylediğinden fukaraya sahib ve 

ahval-i fukaraya arif bir kaim-makamın lütfen ve merhameten inayet 

buyurmasıyla ez-gayr-i Torun işine ahali-i mevcudemiz kendi 

mezruatımızla (ekili olan yerlerimizle) meşgul olub muhacirin-i 

merkûme hakkında dahi her vechile riayet ve hürmet ve komşuluk 

hakkını bi-tamamiha icra ideceklerimizden Torun oymağı ahalisinin her 

hin (an) itmekde oldukları şekâveti bu fukara ve züefa kullarına atf 

buyurulmamak niyazı babında emr ü ferman ve ferman hazret-i 

veliyyü’l-emrindir.  

Fi 23 Safer Sene (1)279 ve fi 8 Ağustos sene (12)78  
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Hû 

Pişgâh-ı Sami-i Fahâmet-penah Mutasarrıf-ı Eyalet-i Sivas’a mazbata-i 

çakerânemdir. 

Hâk-i pâ-yi merâhim-peymâ-yı hazret-i hidiv-i efhâmiye takdim 

kılınmak üzere diğer tanzim kılınan mazbata-i mufassale çakerânemizde 

arz ve beyan olunduğu vechile uzunyayla’da meskûn muhacirin-i 
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Çerakiseye bir gûna fenalık itmeyüb ve itdirmeyeceklerimize zamin 

(kefil) ve müteahhid olduklarımız misillü muhacirin-i merkûmenin 

mukaddema bizlerden iddia gerdeleri bulunan 40 re’s hayvanatlarından 

yirmiyedi re’s hayvanatlarını cebel-i Kozan Garbi (Kozan Sancağı Kozan-

ı Garbi ve Kozan-i Şarki olarak ikiye ayrılmaktadır) Sancağı aşiretinden 

Lek ve Hacılu ve aşiret-i Afşar’dan ayrılub elyevm aşiret-i merkûme 

derununda cebel-i Kozan pişgâhında bulunan Torun oymağı ve müttefiki 

yedlerinde ahz ve mesrukaları olduğu malum ve meşhudumuz 

olduğundan ez-gayr-i oymak Torun aşireti çakerânemiz içinde bulunan 

bazı eşkıya ve edebsiz yedd-i zimmetlerinde olan muhacirin-i merkume 

emval ve hayvanatlarını ve li-ecli’t-terbiye aşiretimiz eşkıyalarını 

cümlemiz bi’l-ittifak bulup hükümete teslim itmek üzere bi’t-tav’ ve’r-

rıza me’murumuz bulunan Miralay İzzetlü Selim Beğ Efendi Hazretlerine 

pey-der-pey emval-i mesrukalarıyla beraber eşkıya-yı merkûmeyi teslim 

ideceklerimizden her vechile zamin (kefil olan) ve müteahhid 

olduklarımızı ve eğerci teslim idemediğimiz halde ceza kanun-nâme-i 

hümâyûnuna tatbiken herbirlerimiz haklarında tahdid olunacak ceza-yı 

seza-yı layıkalarımıza kain ve razı olduklarımızı mübeyyin işbu taahhüd 

mazbatası terkim ve temhiren i’ta ve takdimine ibtidar olunmağın ol-

babda emr ü ferman hazret-i veliyyü'l-emrindir. Fi 23 Safer Sene (1)279    
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Hû 

Pişgâh-ı Âlî-i Hazret-i Müşir-i Efhamiye  

Marûz-i çaker-i kemineleridir ki 

Muhacirin ile meyanelerinde vukuu bulan hareket-i gayr-i 

layıkadan dolayı Sa’dabad kazası ahalisi ehl u iyâlinin ellerinden tutup 

dağ başı bulunan Mağara tarafına firar eylemeleri cihetle mezruatları 

(ekili olan yerleri) telef olmakda bulunduğundan te’minat-ı kâmilenin 

icrasıyla mahal-i ziraatlerine gönderilmeleri içün fermûde-i aliyye-i 

efhamileri ve Sivas eyaleti mutasarrıfı saadetlü paşa bendelerinin kaza-



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

277 
 

i mezkûr ahalisine hitaben göndermiş olduğu buyuruldu bi’l-istishab 

mah-ı halin on dokuzuncu cum’a günü Aziziye kasabasından hareketle 

saat dokuzbuçuk raddelerinde kaza-i kaza-i mezbur müdiri Hacı Beğ ile 

oymak-ı ihtiyarileri esna-yı tarikde gelüb görüşmüş ve ahşam garib 

olmak cihetle haymeleri (çadırları) bulunan mahale 

yetişilemeyeceğinden Zamantı kazasında vaki Semiagyar karyesine 

birlikde gidilüb orada beytutetle yevm-i Cumartesi anis-sabah (sabah 

vaktinde) Binbaşı Refetlü Selami Efendi bendeleri Ekren karyesinden 

celb ile kaza-i mezkûr ahalisi hanelerine ri’cat ettikçe muhacirin 

taraflarından bir gûna tasallut vukua gelmemek üzere maiyeti bulunan 

bölük ile çıkup geşt ü güzar eylemeleri hususu tensib kılınmış ve muma-

ileyha Hacı Beğ’in Göktepe nam mahalde bulunan aşireti haymesine 

(çadırına) varılub beş gün ikâmetle saye-i tuba-vaye-i müşir-i 

efhamilerinde her dürlü vesaya-yı lazıme icrasıyla her birerleri yegan 

yegan (birer birer) kandırılarak dil-hah-ı âlî-i asâfâneleri üzere te’minat-

ı mukteziye bi’l-icra Perşembe gecesi saat ikibuçuk raddelerinde 

Aziziye’ye muvasalatla pişgâh-ı âlî-i müşir-i efhâmilerine takdim 

olunmak üzere tanzim eyledikleri mazbata-i umumiye aynen ve iki kıt’a 

senedin suretleri müstahberceleri (haber alınanları) mütalaa güzar 

veliyyü’n-niamileri olmak üzere matviyyen takdim-i pişgâh-ı sami-i 

mün’imaneleri kılınmış saye-i tuba-vaye-i hazret-i müşir-i azamilerinde 

bu kadarca buluna tutulmuş ve İnşa-Allahû Te’ala muhacirin tarafından 

dahi mazbata ve senedatın bir ayni olarak te’minat-ı mukteziye icra 

olunduğu halde der-akab arz ve beyan-ı hale mücaseret kılınacağından 

eşedd-i ihtiyaç ile muhtacı bulunduğumuz teveccühat-ı iksir abat bende 

perverilerinin hak na-müstehak acizanelerimizde bekasını istid’a 

marûzunda ariza-i sıdk-fariza-i çakerânemiz takdimine mücaseret 

kılındığı muhat-ı ilm-i âlî-i rahimaneleri buyuruldukda ol-babda ve her 

halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 25 Safer Sene (1)279 ve fi 8 Ağustos Sene (12)78  
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EK-61 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 639, Gömlek No: 54, Tarihi: 13 

(R) 1279 (8 Ekim 1862), Konusu: Çerkez muhacirleriyle Afşar arasındaki 

iki senedir zuhur eden fesadın sona erdirildiği. (18. Anadolu) 

 

Hû 

Pişgâh-ı Âlî-i Hazret-i Müsteşar-i Vekâlet-penâhiye 

Atufetlü efendim hazretleri 

Sivas eyaletinde meskûn olan muhacirinden başka bu sene 

mevcut bulunan misafirler ile derdest iskan olunanlara ber-mucib 
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talimat-ı seniyye verilmekde olan yevmiye ve levazımat-ı iskâniyeleri 

inde’l-hesap tahminen otuz yük (3.000.000) guruşa baliğ olarak eyalet-i 

mezkûrun sene-i hali emvali havalat ile mesdur olduğu ve a’şar ile adet 

agnam bedelatı nakden hazineyi celileye gönderilmiş irade buyurulduğu 

cihetle salifü’z-zikr muhacirin masrafının kangi maldan tesviyesi lazım 

geleceği makam-ı nezaret-i celileden istizan olunmuş ve masarifat-ı 

mezkûre kemal-i ehemmiyetle külle yevm mal sandığından tesviye 

olunmakda bulunmuşken muhacirin masrafı denilen şey ne makule 

masraf ise ba’dehu icabına bakılmak üzere keyfiyetin iş’arı cevaben 

irade buyurulmuş olduğu halde meclis-i vâlâ kararıyla ve fi 23 Muharrem 

Sene (1)279 tarihiyle Aziziye kaim-makamlığına tastir buyurulan emr-

nâme-i samide orada bulunan umum muhacirine tam yevmiye i’tası 

ferman buyurulmuş ve Aziziye’de olan muhacirler iki ve üç sene 

mukaddem orada iskân olunub umumuna yevmiye verildiği takdirde 

kaim-makamlığın şehriye ikiyüzbin ve kasaba-i Sivas eyaletinde bulunan 

muhacirine sirayet eder ise üçyüzbin ki cem’an mahiye bin kise akçe 

hazine-i celileye mücedded bir masarif dimek olarak Sivas eyaletinin 

açıkda malı kalmadığı halde masarifat-ı cedide-i mezkûrenin kangi 

maldan verilmesi lazım geleceği bilinememiş ve muhacirler ise emr-

nâme-i sami-i mezkûrenin tenfiz-i ahkâmı ısrarında olarak harekât-ı 

vakıa’larından bir fenalık olmayacağı istidlal olunmuş olduğundan ale’l-

hesab suretiyle zaruri bir mikdar şey verilmiş ise de bunlara mahsul 

alıncaya kadar böyle daimi suretde tevmiye veriliyor ise hiç birisi ziraat 

ve harasat ve medeniyete rağbet itmeyüb daima serseri kalarak tarik-i 

şekâvete sülük edecekleri misillü hazine-i celile dahi bu masarıfdan 

dolayı külli hasara uğrayacağından lütfen kayd-ı mezkûr muktezasınca 

müceddeden açılan şehriye bin kise akçe masarıf yerine yevmiye lafzı 

olmayarak ülema ve hür olan efkâr-ı fukaralarına taksim olunmak üzere 

bir def’alık üçyük (üçyüzbin) ellibin guruş kadar sadaka-i şahane 

ihsanıyla kapadılması bulunanlar ekser ümeraları Rusya’da zabitlik 

etmiş ve az çok oraca bazı hizmetlerde istihdam olunub şimdi burada 

boşda kalmışlarıyla fesaddan hâli olduklarından bunların hidmeti 
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saltanat-ı seniyyede istihdamı kesb-i kabiliyet idinceye kadar 

münasiplerine birer mikdar maaş tahsisiyle bazılarına dahi rütbe ve 

nişan gibi şeyler inâyet buyurulması muhsenat-ı adideyi mültelzim 

olacağından müvafık-ı re’y-i âlî-i fehimaneleri buyurulduğu halde 

keyfiyetin mahremâne olarak hâk-i pâ-yi âlî-i hazret-i vekâlet-penâhiye 

arz ve ihtarıyla iktizasının savb-ı aciziye emr ve iş’arı babında irade ve 

ferman hazret-i veliyyül’emrindir. Fi 27 Rebiü’l-evvel Sene (1)279 ve fi 9 

Eylül (1)278 (22 Eylül 1862) Bende Mutasarrıf Eyalet-i Sivas 

Muhammed Zeki  An-Aziziye (Aziziye’den) 

 

Hû 

Makam-ı Celil-i Hazret-i Vekâlet-penâhiye 

Resen aded 3 fevkalâde 

Maruz-i çaker kemineleridir ki 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

281 
 

İki seneden berû muhacirin-i Çerakise ve Afşar aşireti kabail 

cesimesi arasında vaki olan fesadın suhuletle indifa-i çaresine bakılmak 

fariza-i zimmet ve müterettib uhde-i mem’muriyet-i bendegânem 

bulunduğundan mukaddema ba-telgraf arz ve inha kılındığı cihetle mah-

ı carinin onikinci günü bir kuvve-i kâfiye ile bi’z-zat Sivas’dan kıyam ve 

hareket ve esnâ-yı rahda meskun ve mecmu’ muhacirin olan Mes’udiye 

vurud-ı bendegânemde ümera ve ülemaları nesayih-i müessire te’lif ve 

te’min kılınarak Afşar üzerine gitmek üzere tecemmu’ iden muhacirinin 

cemiyetleri dağıtılarak merkez kaim-makamlık olan aziziye kazasına dahi 

muvasalat-ı çakeride gâh muamele-i taltifiye ve gâh-ide tenbihat ve 

tehdidat-ı icabiye ile şu iki kabile arasında tekevvün iden naire-i fesad 

(fesad ateşi) teskin olunmuş ve mârrîn ü âbirîn (gelip geçenler) ve 

sekene-i ahaliye olan sarkıntılıklar külliyen mündefi olarak saye-i asayiş-

vaye-i hazret-i memalik-perveride yümn-i teveccühat meali ayât-ı 

vekâlet-penâhileri âsâr-ı celilesiyle iade-i asâyiş ve emniyet-i ahali 

istihsal kılınmış ve Ankara ve Sivas mutasarrıfları sabık (önceki) 

zamanlarından berû beyinlerinde (aralarında) vukuu bulan cidal ve kital 

ve gasb-ı emval gibi şeylerin icra-yı muhakemeleriçün tarafeynden şu 

fazahata (alçaklığa) mütecasir (kalkışan, cüret eden) eşkıyanın celbiyle 

muhakeme-i lazımelerinin icrası mesammem ve mukarrer olarak bi-

tevfikillah-ı Te’ala şu gailenin kimsenin burnu kanamayarak suhuletle 

bertaraf edilmesi mücerred kuvve-i tali-i hazret-i hilâfet-penâhi 

olmasıyla marûz-ı teşekkür ve tebşirde beyan-ı hale mübaderet 

olunmuş ve İnşa-Allahü’r-Rahman Aziziye kaim-makamlığı mesalih-i 

mühimmesiyle muhacirin ve Afşar kabailinin ahval ve mişvar-ı (durum 

ve tavırları) hazıraları ba’de ezin maruzat-ı mahsusa ile ber-tafsil arz u 

beyan olunduğu der-kâr bulunmuş olmağla ol-babda emr ü ferman 

hazret-i veliyyü’l-emrindir.Fi 27 Rebiü’l-evvel Sene (1)279 ve fi 9 Eylül 

Sene (1)278  

Bende Mutasarrıf-ı Eyalet-i Sivas Muhammed Zeki An-Aziziye 

(Aziziye’den)   
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EK-62 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 637, Gömlek No: 31, Tarihi: 18 

(R) 1279 (13 Ekim 1862), Konusu: Aziziye'de iskan edilen muhacirin ile 

Afşar aşireti arasında soğukluğa dair. (17.Anadolu) 
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Hû 

Mazbata 729 

Kayseriya Sancağı Kaim-makamı Saadetlü Beğ Efendi ve 

müteakiben Ankara eyaleti mutasarrıfı saadetlü paşa hazretleri 

taraflarından varid olub nevayih-i muhtelife (muhtelif nahiyeler) ile 

Meclis-i Vâlâ-ya havale buyurulan iki kıt’a tahrirat ile müteferriatı daire-

i muhakematda lede’l-mütalaa meallerine nazaran Kayseriya civarında 

İstifan karyesi havalisinde geşt ü güzar ve ebnâ-yı sebile isal ve dest-i 

hasar etmekde bulunan altınefer Afşar eşkıyası ahz u grift olunarak usul-

i istintakiyeleri ve zuhur iden davacılarıyla emr-i muhakemeleri icra 

olunmak üzere cem-i ilka’ olundukları misillü kır serdarı tarafından 

kuramız dağında tesadüf olunmuş olan yine Afşarlı sekiz nefer eşkıyanın 

dahi der-dest olunmak içün üzerlerine varıldıkda teslim olmaları 

hakkında vukuu bulan nesayihi ısga’ (söylenen sözü kabul) etmeyerek 

teşhir-i silaha cür’etle zabıta neferatından Mehmed’i (sağ elinden) ve 

Kara Bekir’in suvar olduğu (bindiği) esbi (atı) dahi omuzu başından 

tüfenk kurşunuyla cerh etmeleriye berû taraftan olunan mukabelede 

eşkıya-yı merkûmenin dört neferi itlaf olunup küsurundan bir neferi 

mecruhan ve biri dahi hayyen (canlı) tutulmuş ve diğer iki neferi de firar 

etmiş olduklarından yedlerinde bulunan mevaşi-i mesruka (çalınmış 

koyun, keçi vb.) ashab-ı zuhurunda (sahipleri ortaya çıktığında) verilmek 

üzere tevkif ve kendileri dahi ötekiler gibi istintak edilmek içün haps 

olunmuş olduğu anlaşılmıştır. Bunlardan bi’l-mukabele telef olanları 

demleri (kanları) heder olup (boşa giden) ancak mahbus bulundukları 

zuhur iden (ortaya çıkan) davacılarla mahkemeleri icra ve üzerlerinde 

tebeyyün idecek hukuk istifa olunarak derece-i hayatları ba-mazbata 

iş’ar ve istintaknameleri dahi takdim ve tesyar olunması ve kararı 

merkûmanın dahi ahz u griftlerine ikdam (gayret) edilmesi zımnında 

mutasarrıf müşarün-ileyha emr-nâme-i sami tastiri tezekkür kılınmağın 

ol-babda emr ü ferman.     
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 EK-63 

Arşiv Fon Kodu: HR.SYS. Dosya No: 81, Gömlek No: 37, Tarihi: 8 

(Ca) Cemaziye’l-ahir Sene 1279 (1 Aralık 1862), Konusu: Sivas'taki 

Afşar aşiretiyle muhacirler arasında olan kavganın önlenmesiyle 

bölgenin emniyetinin temini ve Sivas eyaletindeki idari ve mülki 

ıslahat. 
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Hû 

Makam-ı Âlî-i Nezaret-i Celile-i Hariciye’ye 

Nezd-i âli-i hazret-i nezâret-penâhilerinde beyandan müstağni 

olduğu ve mukaddemâ ümerâ-yı askeriye ve eyalet-i mütecavire 

erkânından ve Yozgad ve Kayseriya ve Aziziye azalarından mürekkeb 

teşkil olunan meclis-i kebir-i muvakkat tarafından tanzim ve takdim 

kılınan mazbata-i mufassala müfadından istifade buyurulmuş olacağı 

vechile Afşar ile muhacirin arasında vukuu bulan cidal ve münakaşanın 

ıslahı derece-i muhâle varmış ve iki taraf halkı heman muharebeye 

müteheyyi-i hareket bulunmuş (kavgaya tutuşmuş) oldukları halde ba-

telgraf müteallik buyurulan irade-i aliyyeye imtisalen (uyularak)  yaveri-

i tevfik hazret-i yâri ile Sivas’dan hareket ve bir kuvve-i hakika-i ihtiyatiye 

ile Aziziye’ye azimet olunarak şu vakt-i nazikede muharebe kapusu 

açılmasun ve ara yerde sefk-i daima (kan dökülmesi) vukuu bulmasun 

içün bu uğurda feda-yı can ile iki akvam u vahşiyenin (iki vahşi milletin) 

arasına girilüb rekz-i hıyam (çadır dikme) ve tarafeyn-i ülema ve ümera 

ve efrâd ahalisi haklarında gâh muamele-i rıfk (yumuşaklık) ve 

mülayemete (yumuşaklık, uygunluk) ve gâh hal ve mevki’a göre nesayih-

i müessire (tesirli nasihatlar) ve tehdidat-ı icabiye icrasına kıyam 

olunarak alev-gir (alevlenmiş) olan naire-i şürûr (şer) ve fesadları 

külliyen bi’l-itfa (söndürülmüş) beyinlerinin (aralarının) te’lif ve ıslah-ı 

mevki hususu görünmüş ve mücerred cenâb-ı Hâkkın muavenet-i 

ulyâsıyla (büyük yardımıyla) şimdiye kadar Sivas eyaletinin umur-i 

mülkiye ve maliyesi ıslahatına ve zuhur iden fevkalede bazı işlerin hüsn-

i ru’yetine dair hidematı mesbuka-i müteaddideden dolayı envai’ tahsin 

ve mevaidi şamil o emr-nâme-i samiye ile sanduka-i mefharetim (iftihar 

edilecek şey) memlu olduğu halde iki taraf aşâirinden müteheyyi’-i kıtal 

olan (katliama hazırlanan) hûn-riz (kan dökücü) ve vahşi on bin kadar 

müsellah (silahlı) mukatiller (birbirini öldüren katiller) arasına sokulub 

kemal-i yüsr u suhuletle bu emr düşvarın (zorluğun) ber taraf edilmesi 

mutlaka kuvve-i tali’-i saadet-metâli-i hazret-i cihandarinin eser-i celil-i 
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alenisi olduğu şaibe-i iştibahdan vareste bulunmuş olub bir müddetden 

berû ihtilal ve ifsad-ı vakıa münasebetiyle ol-havali tarikleri (yolları) 

külliyen mesdud (kapatılmış) ve yolcu ve katırcı ve sekene-i ahalinin 

(yerli halkın) mürur ve üburda adem-i emniyetleri ru-nümud (yol 

gösterici) olmadığı (belirsiz olduğu) halde saye-i muvaffakiyet-vaye-i 

hazret-i şahanede Mar’aş ve Adana ve Kayseriya ve Gürün ve Darende 

ve Elbistan yolları açılarak ve ebnâ-yı sebilenin ve eyalet-i mütecavire 

ahalisi li-ecli’t-ticare (ticaret için) her tarafa eminen ve salimen müruru 

ve übur itdiği (gidip geldiği) bundan dolayı dahi taraf-ı eşref-i hazret-i 

padişahi içün pek çok hayır ve dua aldırılmış ve Aziziye sancağının ahval-

i inzibat-ı mülkiye ve idare-i umur-ı maliyesi usulünden çıkmış ise de 

saye-i teshilat-vaye-i cenâb-ı mülükânede bu işler dahi yoluna konulmuş 

ve muhacirin takımı ise aşâir-i saire gibi bedeviyetde bulunarak ziraat ve 

harasete (çiftçiliğe) dair asla tefennün (becerileri) ve malumatları 

olmaması ve şu hal bilahire kendilerini meydan-ı perişan ve sefaletde 

bırakacağı cihetle mecma’-ı muhacirin olan (muhacirlerin toplandığı) 

Mes’udiye kazasıyla Nefs-i Aziziye kuraları bi’z-zat geşt ü güzar olunarak 

(gezip dolaşılarak) ve lüzumuna göre civar kazalar ahalisinden ücretiyle 

çiftçi tutularak kendilerine bi’t-tefrik ihsan-ı şahane buyurulan tarla ve 

mezra tamamıyla ziraat ve hararset ettirilerek fariza-i zimmet-i 

hükümetten olduğu üzere bu babda her türlü tergibat ve teşvikat-ı 

lazımenin icrasında tecviz-i kusur olunmamış ve artık oralarda meks u 

tefkifi mucib bir iş kalmayub müddet-i gaybubet (kayıp zaman) 

acizanemde teraküm iden mesalih-i mühimme-i eyaletin ru’yet ve 

tesviyesi zımnında merkez me’murin-i çakeri olan Sivas’a avdet ve 

muvasalatla bi-avnihi subhanehu ve te’ala mesalih-i cariye ve emval-i 

miriyenin suret-i tesviye ve tahsili hususuna şuru’ (başlanmış) ve 

mübaşeret olunmuştur. İş bu ıslahat-ı hayriyenin bi-inâyetillâhi te’ala 

min gayr-i istihkâkin vasıta-i nacizânemle merkez husule gelmiş ve bu iki 

tarafdan bir kimsenin burnu kanamaksızın netice-pezir (son bulmuş) 

hüsn-i hitame olması saye-i mekârim-vaye-i hazret-i şahanede bu abd-ı 

acizilerine ilel-ebed pek büyük bir nişane-i mefharet (şeref nişanesi) 
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olmasıyla cidden ve hakikaten mükâfat-ı seniyye-i cenab-ı tâcidâriye 

müstehak görünmüş olduğundan husus-ı mesruriyet-i bendegâneme 

meyamin müsaade-i merâhim-ade-i hidiv-i efhamileri bi-diriğ ve sezavâr 

buyurulmak niyaz ve tazarru’uyla (tevazu ile) tasdi’a (rahatsızlık 

vermeye) ictira’ kılınmışdır (cesaret edilmiştir). Ol-babda ve her halde 

emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir.  

Fi 19 Teşrin-i-sani 1278 ve fi 8 (Ca) Cemaziye’l-ahir Sene 1279 (1 Aralık 

1862) 

Bende Eyalet-i Mutasarrıf-ı Sivas Muhammed Zeki  

EK-64 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 271, Gömlek No: 9, 

Tarihi: 9 (S) Safer 1280 (26 Temmuz 1863), Konusu: Afşar Aşireti'nin 

Aziziye'de meskun muhacirlere vuku bulan muamelatının defi için 

asker tahririne başlandığı. 
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Hû 

Fi 21 Muharrem Sene (1)280 tarihli Aziziye Sancağı meclisinden 

mevrud mazbata suretidir. 

İş bu mazbata-i acizanemizin terkimi saatinden sekiz saat 

mukaddem (önce) ba-zaruret (zuhurat)-ı mahsusa takdim-i pişgâh-ı 

asafâneleri kılınan mazbata-i acizanemizin keyfiyeti muhat-ı ilm-i 

asafâneleri buyurulacağı anda dün bazı Muharremü’l-haramın 

yirmibirinci Çaharşanba gecesi Pınarbaşı’na yarım saat mesafede vaki 

Bilan Beğ karyesi ahalisi malından çend re’s hayvanat Afşar eşkıyası 

sürüp götürmesiyle karye-i mezkûrdan canib-i hükümete ve muhacirin 

kuralarına haber verilmesi üzerine muhacirin-i Çerakise toplanılarak 

eşkıya-yı Afşar-ı ne suretle ta’kib idüb izlerini bulmaları cihetle 

imrarlarına (peşlerine) asker sevkini ne yolda taleb ve istid’a ve eşkıya-

yı merkûmenin efkâr-ı fasideleri tahkik ve tedkik kılınarak burasının 

kuvve-i askeriye ile kuvvetle bulundurulması lüzumu hakkında üç dörd 

mahdan berü takdim kılınan mâruzasında serd ü isbat (güzelce isbat) 

olunan efkâr-ı fasidelerini eşkıya-yı merkûme file getürüb üç dörd kol 

olarak Çerakise kuralarına tasallut iderek muhafazaları zeylinde asker 

i’zamı içün Çerakise kuralarından mahsus adamlar irsaliyle ifade ve 

inba eyledikleri ve asakir-i mevcude zikr olunan mevakı’a i’zam 

kılınmaları cihetle Bilan Beğ karyesinden hayvan götürüp inlerini bularak 

ta’kib idenlerin taleb kılınan imdad-ı asakiri elde olmadıkdan başka 

muhacirin ne bütün reayasıyla sene-i sabık(a) gibi Afşar ateşine griftar 

olarak bir azim gaile hudus ettirilmeyerek muhacirini iade ittirmek 

üzere zat-ı kaim-makamın bi’z-zat azimetine lüzum görünerek aza-yı 

meclis-i livadan hamiyetlü Hacı İshak ve Ali ve Bekir Efendiler ile Tahrirat 

Baş Kâtibi Mehmed Ali ve Mal Muavini Musa Efendileri bi’l- istishab 

hareket etmiş oldukları keyfiyetleri acileten arz ve inha olunmuşdu 

muhacirin-i merkûme refakatine asakir-i Çerakiseden ta’yin olunan 

Hatukay kabilesi muhafızı Talustan Beğ mezbur hayvanat ve sarikların 

(hırsızların) izleri arkasına doğru dört saat kadar sürüp nihayet gayet 
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sarp bir boğazda hayme-nişin (çadırda) bulunan Afşardan Diler 

oymağının burada bulunduklarını hiç emin ve me’mul etmedikleri 

(ummadıkları) halde içlerine girmiş ve bunları an-ı vâhidde (aniden, 

birden bire) Afşar silah tutup boğazın iki canibinden kurşun yağdırmaya 

başlayınca muhacirin ile Çerakise askeri ricata (geri çekilmeye) vakit 

bulamayub ve üzerlerine dahi hucum edemeyüb dağın iki yakasında 

bulunan eşkıya mukabeleye ibtidar etmiş iseler de ber-minval-i 

muharrer eşkıya-yı merkume arkalarını kapatması ve muhacirin kırk elli 

atludan ibaret bulunmasıyla mezbur boğazdan güç hal ile hücum 

muhaberesiyle ricat eylemişler ol esnada gayet genç ve bahadır ve hayr 

hah saltanat-ı seniyyeden ikinci kol muhafızı bazı Hatukoy kabilesinden 

tahrir kılınan asakir-i Çerakise kumandanı muma-ileyh Talustan Beğ 

göğsünden urulub atdan düşmek üzere iken meclis-i liva azasından 

Hüseyin Beğ şehid muma-ileyhi kucağına alarak boğazdan gerüye 

çekmiş ve muharebeleri bir saat karib imtidad eylemesine (bir saate 

yakın sürmesine) ve muhacir boğazın içine ve eşkıyayı Afşar boğazın 

önlerinde bulunduklarından naşi isim ü me’murin ve şöhretleri leffen 

takdim-i pişgâh-ı asafâneleri kılınan pusulada muharrer olduğu üzere 

sekiz nefer şehidden ve beş nefer yaralı hayat ve mematlarından asla 

haber alınamayan beş nefer ki cem’an onsekiz nefer telef ve mecruh 

oldukları ve bakileri dahi ziyade ziyade mühlikede (tehlikede) 

bulundukları halde birinci kol muhafızı Gazi Beğ’in yetişmesiyle beraber 

muharebeleri münkatı’ olarak (biterek) ricat etmişler ve iş bu 

muarekeden (muharebeden) bir saat sonraca zat-ı kaim-makam bunlara 

yetişip ol sürede bir haylice muhacir dahi biriküb muhacirin-i mezbure 

eşkıya-yı merkûme üzerine tekrar hucum göstermek efkârında 

bulunmuşlarsa da Arapgirli Reşid Ağa ile Maden Müdürü Mustafa Ağa 

yine muhacirin-i eşkıya izlerinden uzak olduğunu fehem ederek 

(değerlendirerek) arkalarını ta’kip eylemeleriyle bu kol dahi pençe-i 

eşkıya da sıkışmış olduğu haberi ol mevki’e gelmiş olmasına ve boğaz-ı 

mezburda bulunan Afşar kalabalık olduğu tahkik kılınmasına ve gittikçe 

ziyadeleşerek büyük hatarlar (tehlikeler) zuhuru meydanda 
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bulunmasına mebni orada artık her dürlü lisan-ı iknaıyle sarfıyla 

muhacirin-i mevcudenin karyelerine avdetlerine irza ettirilerek (razı 

edilerek) dönülmüş ve asakir-i Çerakise ile muhacirinden mezbur boğaz 

içinde kalmış olan ve vefiyat eslihalarıyla (vefat edenler silahlarıyla) 

beraber verilmesini ve iki canib dahi tebaa’-i devlet-i aliyyeden 

bulunmasıyla dökülen kanlara rıza-yı padişâhi kail olmayacağından 

bi’z-zat bu mevkie kadar gelerek muhacirin-i avdet ettirdüm tek 

otursunlar sonra nadim olurlar ibaresiyle varaka terkimiyle iki nefere 

tevdi’an oymak-ı mezbur içüne tezkere-i mahsusa isbal olunarak muma-

ileyh Reşid Ağa kulunu dahi muhakemeden vareste (yargılamadan uzak) 

etmek üzere ol canibe tevcih olunub azimet olunurken muma-ileyh 

Reşid Ağa’nın mevcud refakati olanlardan bir gûna telefat olmaksızın 

anlarla dahi birleşüb saat onbirde Pınarbaşı’na avdet ve muvasalat 

olunmuşdur. Derhal cerrah tedarikiyle yaralıların edviyeleri (ilaçları) 

esbabına ve muhacirin-i merkûmeye teselliyat olacak kelimat iradına 

ibtidar kılınmıştır. 

 Tarifden müstağni olduğu vechile artık eşkıya-yı Afşar su-i hal 

ve efkâr-ı fesadelerini tamamıyla meydana koymuş ve leyl ü nehar 

(gece gündüz) takım takım Çerakise üzerine hucuma ibtidar 

eylemekde bulunmuş ve Çerakise dahi iki seneden berû kan 

virmekden usanub ve bir gice hanelerinde rahat uyku uyuyamamak 

zahmetinden bıkarak bi-naçar kalmışdır.  

Hatta eşkıya-yı Afşar Zamantı kazası ahalisine dahi haber 

gönderüb biz istediğimiz gibi buralarda at oynadacağız, kendüleri 

atımıza mani’ olur iseler evvelki ettiğimizden beter ederiz demeleri 

üzerine Zamantı ve Sarıoğlan kazaları ahalileri dahi havf (korku) ve 

telaşa düşerek bakır ve zi-kıymet eşyalarını toprağa gömerek rahatsız 

halde bulunmuşlardır.  

İşte şimdiye kadar hafiyyen tahkik olunub arz olunan hususatın 

fi’liyatı bir haftadan berû zuhura gelüb ve bu yolda bulunmaya iş’arat-ı 
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cümleyi te’min edecek eseri görülememesi maddesi bu havali halkına 

hayret virecek derecede olmasına ve ateş ihlali küçük bir dairede iken 

önünün alınması kuvve-i askeriye-i cüziyye ile hasıl olub sonraları 

Hüdanegerde (Allah göstermesin) bilahare büyük büyük gaileler zuhuru 

agreb-ı me’mul olmasına binaen hasbu’l-sadaka bi’z-zarar beyan-ı hale 

hale cür’et ve doğrusu kırk elli seneden berû Afşarın ahali-i kadimeye 

etdikleri cevr ü cefa üzerine muhacirin-i merkûme haklarında cür’et 

eyledikleri su-i kasd te’dib ve terbiyelerini davet etmiş ve şimdiye kadar 

olunan nush (nasihat) ve nesayihin (öğütlerin) hiç bir eser ve semeresi 

görülememiş olduğundan vukuu halin arz ve beyanına cesaret 

kılınmıştır. 

 Bir de dört ay mukaddem talep olunan asakirin adem-i zuhuru 

sebebini ve bir an şu uykusuzlukların indifa-i (def edilmesi) yolunda ne 

vechile hareket olunmak ve ne suretle davranmak iktiza eder ise 

eyaletçe icab-ı serianın icrasıyla beraber Pınarbaşı’nda mevcud olan 

ebniye bir hükümet konağıyla bir medrese ve hâlî bir kışladan ibaret ve 

asakir-i zabtiyenin mikdarı müstağni-i arz ve iş’arat olub bu mikdar-ı 

cüziyye zabtiyeganın bazısı tahsilat ve umur-ı mühimme ile kazalara 

sevk ve i’zam olunarak hükümet-i mahalliyenin muhafazasına az bir şey 

kaldığı ve hükümet-i mahalliyeye dahi eşkıya-yı merkûmenin tasallutu 

vukuunda hüdanegerde (Allah göstermesin) şan-ı hükümet-i mahalliye 

fenalaşacağı ve bu yüzden dahi ahali-i mevcude perişan hale giriftar 

olacakları aşikâr bulunduklarından asakir-i şahanenin vüruduna kadar 

civar kazalardan veyahud muhavvel uhde-i haydaraneleri (Hz. Ali gibi 

kahramanları) bulunan Sivas tarafından şimdilik bir mikdar asakir-i 

makamenin (asker topluluğunun) celb ve tedarik ve i’zamı hususu hem 

muhafaza-i şan-ı hükümet ve hemde emniyet ve istirahat-i ahali ve 

riayet olacağı bedidar olmağla sürat-ı icra-yı icabı mütevakkıf-ı emr ü 

ferman-ı asafâneleri bulunmuş olmağın ol-babda emr ü ferman hazret-

i men-lehü’l-emrindir. 
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Salı günü ahşam ve Çehar-şenbe gecesi saat üç raddelerinde 

Pınarbaşı’na üç çayrek mesafede Potuklu kışlası nam mahalde meskûn 

bulunan muhacirinin Afşar eşkıyası hayvanları sirkat etmiş (çalmış) ve 

mal-ı mesrukaları (çalınmış malları) ellerinden bırakılmak üzere 

arkalarına düşmüş olan Çerakise asakiriyle muhacirinden vukuu bulan 

şuheda ve mecruhinin mikdarıyla kalmış olan hayvanat ve eşyanın 

mikdarını mübeyyin pusuladır. 

Şehiden vefat idenlerin esamileri 

İkinci kol muhafızı Hatukoy kabilesinden ve ümeradan Talustan Beğ  

Altıkesek kabilesinden üçüncü kol muhafızı me’muru asakirinden İslam 

Beğ zade Saralib Beğ 

Hatukoy kabilesinden ve ikinci kol muavin-i sanisi Hüseyin Ağa 

Hatukoy kabilesinden ve Basarek Karyesinden Hüseyin Ağa 

Kabile-i mezburdan …….ülemasından Hasan Efendi 

Karye-i mezbûr ahalisinden Barsok Ağa 

Çerakise zabtiyelerinden ve Kabartay kabilesinden Sumara 

Mecruhen avdet idenlerin (yaralı olarak geri dönenlerin) esâmileri 

Göğsünden kurşun ile ziyade yaralı olduğu  

Meclis-i liva azasından geçende hüsn-i hidmeti nezd-i asafânelerinde 

takdir buyurulmuş olan Besil (Besleney) Bey kabilesinden İshak Beğ 

Koltuğundan yaralı Altıkesek kabilesinden Osman Beğ 

Ubih kabilesinin on ümerasından buraya nakl-i hane itmek 

üzre………hareket bulunan bin kadar haneye muayene itmek içün 

me’mur gelmiş olan Hacı Katip Beğ 
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Hafız olacaklardan yaralı bulunduğu Sebil (İsmeil) Beğ kabilesinden kol 

muhafızı Beslan Beğ  

Üç yerinden yaralı bulunduğu hatukay kabilesinden Çörmişek 

kabilesinden Tanil oğlu 

Henüz hayat ve mematları malum olmayan 

Kabartay kabilesinden refakat hükümet me’muru asakir-i Çerakise 

kumandanı Mirza Beğ  

Hatukoy kabilesinden Çurmişin mahallesinden ve Talustan Beğ 

asakirinden Patoni (Padis)  Ağa 

Kabartay kabilesinden ve hükümet refakatine me’mur asakir 

zabitanından Kansu Ağa 

Hatukay kabilesinden Malak karyesinden Tasnil Beğ Karyesinden İlyas 

Ağa 

Dördüncü kol muhafızı Beslan Beğ kölesi 

Mecruh denilmiş ise de şehid olduğu tahkik olmuşdur 

Altıkesek kabilesinden Ali Beğ asakirinden Kızanmıklı Mehmed Ağa 

Asakirden maada muhacirinden olub hayvanları katmış olan esamisi 

hariçde tutulmuştur.  

Asakir-i Çerakisenin aşiret-i merkûme derununda kalan esb (katır) ve 

takımlarının mikdarı  

Hatukoy kabilesinden Ahmed’in maa takım esbi 1 

Kabile-i merkûmeden karye-i mezbureden Yusuf Ağa maa takım esb 1 

Kabile-i mezbureden karye-i mezkûrdan Petkoy (Pegoj) Ağa maa takım 

esb 1 
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Kabile-i mezkûreden Temurci (Demirci) karyesinden Pişmaho Ağa’nın 

maa takım esb 1 

Kabile-i mezbureden Malak karyesinden İlyas Ağa’nın maa takım esb 1 

Kabile-i mezbureden Mekutlu?karyesinden Nanabia (Nanube) oğlu yüz 

başının maa takım esb 1 

Kabile-i mezbureden Malak karyesinden Silam?Ağa maa takım esb 1 

Kabile-i mezbureden Malak karyesinden Mehmed Ağa maa takım 1 

Sebil (İsmeil) Beğ kabilesinden Salan?Beğin maa takım 1 

Kabile-i mezbureden Ahmed’in maa takım esb 1 

Kabile-i mezbure ümerasından Ali Beğin maa takım esb 1 

Mir-i muma-ileyhin biraderi Arslan Beğin maa takım esb 1 

Kabartay kabilesinden Yusuf Efendinin  maa takım esb 1 
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Hû 
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Makam-ı Celil-i Hazret-i Vekâlet-penâhiye 

Marûz-i çaker kemineleridir ki 

Sivas’a en yakın mahallerden asakir-i nizamiye celb olunarak 

Afşar aşiretiyle muhacirin münakasasının sızıldısızca def’i hakkında 

kemal-i iftihar ile aldığım telgrafname-i sami-i daverâneleri üzerine 

Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn Kumandanı Devletlü Paşa Hazretlerine ne 

vechile beyan-ı hal edildiğimi ve bu havalice asakir-i şahanenin ne 

suretle lüzumu hakikisi bulunduğunu fi 22 Muharrem Sene (12)80 (9 

Temmuz 1863) tarihiyle mütecasir-i takdim-i olduğum ariza-i 

kemteranemde min gayr-i haddin arz ve iş’ar eylemişdim. Şu kadar ki 

asakirin derece-i lüzumundan ziyadesi olduğu cevabı veriliyor ve 

Aziziye’ce gaile büyür ise birden bire telaşa düşmemek ve bütün bütün 

fenalık lüzuma gelmemek mülahatasıyla Sivas zabtiye katından bi’l-

intihab elli nefer süvari gönderilmiş ve indel-hace bununla bir iş 

görülemeyeceği bediyyat-ı umurdan olduğuna ve buraca matluba 

muvafık atlu bulundurmayacağına mebni Harput Valisi Devletlü Paşa 

hazretleriyle ba-telgraf lede’l-muhabere yüz başısına beşyüz ve iki 

çavuşa ikişer yüz ve neferatına bila tayinat yüz ellişer guruş maaş 

verilmek üzere yüz neferin tertib ve nihayet on gün kadar Aziziye’de 

bulunmak üzere irsal ve tesrib kılınacağına (gönderileceğine) muvafakat 

alınmıştır. Bunun teferruat-ı sairesiyle levâzım-ı hazm ü ihtiyâta riâyeten 

bu tarafda dahi asakir-i muvazzafa tertibi tedabiri yine mübaşeret 

kılındığı halde ve dünki gün Aziziye kaim-makamlığı canibinden tevarüd 

edüp manzur-ı sami-i daverileri buyurulmak üzere takdim kılınan suret-

i mazbata ve tahrirat ve defterden keyfiyyet bi’l-etraf istifade 

buyurulacağı vechile aşiret-i merkûme cibilliyet-i asliyeleri iktizasınca 

muhacirin-i merkûmenin hayvanatını sürüp götürürler iken ashab-ı 

vesaire taraflarından dağda vaki..….kadar ta’kib olunmasından dolayı 

aşiret-i merkûme suret-i tedâfû’da bulunduğundan sekiz neferi fevt ve 

beş neferi mecruh ve bir takım hayvanat telef olub birazının bi’t-tabi 

bırakıldığı anlaşılmış ve bi’z-zarur kumandan müşarün-ileyh hazretlerine 
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tekrar ba zaruret müracaat ve talep olunan asakirin yetiştirilmesi iş’ar 

ve işaret kılındığı misillü kaim-makamlık-ı mezkûre dahi suret-i 

telgrafname-i aliyye-i mezkûrenin leffiyle asakir-i matlube 

yetiştirilmeksizin Maazallahû Teâlâ münakaşa çoğalacak olur ise 

Maraş’dan asakir celbi ve takayyüdat-ı mütemadiye icrasıyla iki tarafa 

dahi tecavüzü hareket ettirilmemesi çare-i hasenesinin istihsali ekiden 

tevcih ve iş’ar ve muhacirin hayvanatından Afşar kurşunuyla telef 

olanların takımlarına suret-i tahrirat-ı mezkûre-i melfufeden müsteban 

olacağı vechile ashab-ı taltif olunmak ve bu münasebetle ağızları 

kapatılmak üzere altışaryüz ellişer guruş i’tası ve takımsız hayvanatın 

ashabına dahi gösterilen beşyüz guruşun hadd-i nisabında idiğü ifade ve 

izbar olunmuşdur. Fakat ber-vech mülahaza gerek Maraş’dan ve gerek 

Ordu-yu Hümâyûn u mezkûreden asker sevk olunamayacağı cevabı 

alınur veyahud iş halile-i te’ehhürde kalur ve o aralık büyümesi me’mul 

olan ga’ile-i acizlerinin ol-canibe derme çatma bir kuvve-i hakika-i 

ihtibatiye ile azmiye-i kemteranemi mucib bulunur ise çünkü elde 

asakir-i şahane olmadığından ber-vech-i muharrer bir iş görülemeyeceği 

beyhude yere hasar-ı hazine-i celileye sebep vireceği nezd-i âli-i vekâlet-

penâhilerine dahi müstağni-i tarif olmağın bi’l-etraf beyan-ı hakikat-i 

hale cür’et eyledim. Eğerci emr ü irde-i aliyye-i hazret-i sadâret-

penâhiden tevafuk edildiği halde evvel ve ahir istid’a ve temettü olunan 

top ve piyadenin heman şu günlerde Der-saadet’den tertip ve irsaline 

ve süvarinin dahi tensib ferman buyurulan yakın mahallerden i’zam ve 

i’saline ve kaim-makamlık mezkûr tarafından vukuu-bulan istid’a 

üzerine bundan mukaddem arz ve beyan olunan dokuz kıt’a nişan 

hakkında olan re’y-i sami-i daverinin ber-vech mültemes (iltimasla) 

telgrafla irade ve iş’arına müsaade-i meal-i ade-i hidiv-i efhamileri 

müsara’atına (başlanmasına) bi-diriğ ve şayân buyurulmak babında emr 

ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. Fi 25 muharrem Sene (1)280 ve 

fi 29 Haziran Sene (1)279  

Bende Vali-i Eyalet Sivas  es-Seyyid Mehmed         
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Hû 

Fi 21 Muharrem Sene (1)280 tarihiyle Aziziye kaim-makamının 

mevrud tahrirat sureti 

Mazbata-i mütekaddimeye melfuf pusula zeylinde gösterilen 

Afşar eşkıyası derûnuna esna-yı maarekede (sıcak çatışmada) asakir-i 

Çerakisenin bi’l-zarure terk etmiş oldukları hayvanat uğuru hazret-i 

padişahide terk etmeleri ve bunlar henüz silk-i askeriye idhal olunmaları 

(askerlik yoluna girmeleri) cihetle malen ve bedenen hizmet etmelerine 

kudret-i maliyeleri gayr-i kâfi bulunduğundan bahisle hayvanlarının 
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i’tası hususu istid’a olunmuş ve vakıa asakir-i merkûme nefer-i amm ve 

asakir-i zabtiyeden çok gayretli ve hususuyla nakl-i hane eden etmek ve 

efkârında bulunan haneler üzerlerine sevk kılındıkları vakitlerde ve 

umur ve hususat-ı sairede sadakat ve gayretleri müşahade kılınmakda 

olduğundan emsallerinin mucib-i gayreti ve kendilerinin hizmetlerine 

mükâfat olmak üzere eğer takımıyla beraber Afşar eşkıyası yedinde 

bulunanların beherine yedişeryüzellişer ve takımsız kalan hayvanata 

beşeryüz guruşun atiyye-i seniyye-i cenâbı padişahi olarak kemal-i 

sür’atle i’tası ehemm ve kalan hayvanat-ı ciz’iyyat kabilinden olub buna 

bedel verilecek atiyye-i seniyye çok hüsn-i hal netice vereceği emr-i 

müsellem ve geçende süratle irsali iltimas kılınan nişan-ı âlileri dahi seyr-

i seri’ ile gönderilmesi lüzumu keyfiyetinin tekrarına cür’et ve ber-

mantuk mazbata bu havalice bir gaile-i cesime hudus etmemesi 

(yeniden meydana gelmemesi) esbab-ı hakkında şeref-taalluk eyleyecek 

emr ü ferman-ı devletlerinin kemal-i emmiyet ve elzemiyetle tutulması 

lüzumunun tekrarıyla ve hususuyla telef olan hayvanatın iki sene evvel 

Zeytun muharebesinde mükâfat bahş olunmuş ve Çerakise şimdi dahi 

evvel mükafat ümidinde bulunmuş olduklarından bu keyfiyyetin dahi 

ba-telgraf istizanıyla irade-i âliyyesinin aceleten istihsali ehemmiyetinin 

beyanına cesaret etmiş olduğum muhat-ı ilm-i âli-i asâfâneleri 

buyuruldukda ol-babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir.    
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Sivas Valisi Hazretlerine 

Afşar aşiretinin Aziziye Sancağında meskun muhacirin hakkında 

vukuu bulan muamelatı darbelerinin def’i zımnında Harput Valisi 

Devletlü Paşa Hazretleriyle bi’l-muhabere Yüzbaşısına beşyüz ve iki can 

ikişeryüz ve neferatına bila ta’yinat yüzellişer guruş maaş verilmek üzere 

yüz nefer ve oradan dahi lüzum-ı mikdar asakir-i muvazzaf tahririne 

mübaşeret olunduğuna buradan istenilen asker ile top ile taleb edilen 

nişanların lüzum-ı esbabına dair Muharremin yirmibeşi ve bir numru ile 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

303 
 

murahhamen tevarüd eden tahrirat-ı behiyyeleri meali ve melfufu 

mazbata ve şukka meveddası (husuları) malum-ı senaveri olmaları 

bundan birkaç gün mukaddem cevaben irsal-i su-yi valaları kılınan 

tahrirat-ı senâveri mutalaasından keyfiyyet şimdiye kadar malum-ı 

devletleri bulunmuş vechile Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn Vidin 

tarafında bulunan piyade asker-i şahâneden bir taburun serian temur 

yolu ile Köstence’ye ve oradan dahi bahren (denizyoluyla) Samsun 

tarikiyle Sivas’a gönderilmesi icab edenlere yazılması ve ve Maraş’daki 

süvarinin dahi şu günlerde Aziziye tarafına gideceği mukarrer 

bulunmuşdur. Talep olunan topun asakir-i merkûme oraya vüsul 

bulduktan sonra bir güne lüzum göründüğü halde suret-i irsaline 

bakılacağı gibi kaide-i ihtiyata riayeten ol-vechile asakir-i muvazzafa 

tahriratına vaki olan müsaraat-ı desturileri (izin girişimleri) icab-ı hal ve 

maslahattan ve bu babda vukuu bulacak masarifin kabulu ve tesviyesi 

umur-ı zaruriyeden görünmüş ve istenilen nişanların dahi ilerüde 

iktizasına bakılacağı derkâr bulunmuş olmağla muktezası dirayet ve 

fatanet-i (müteyakkız olunması) behiyyeleri üzere .......iş’ara terfikan 

(bağlı olarak) aşiret-i merkûmenin serian te’dib ve terbiyeleri esbabının 

istihsal ve istikmaline himmet buyurulması siyakında şukka.   

EK-65  

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 278, Gömlek No: 22, 

Tarihi: 12 (R) Rebiü’l-ahir 1280 (26 Eylül 1863), Konusu: Afşar 

Aşireti'nin te’dib ve ıslahı. 
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Afşar aşireti umerasından Hacı Beğ tarafından marûz şukka suretidir 

Sair aşair beğlerinin canib-i hükümete söyledikleri politika gibi 

politika-i resmiyeden ârî ve hile-i kazibeden beri olarak ez-dil-i cân 

(candan, gönülden) Bâb-ı Âlîlerinin azad kabul etmez kul ve köleliğini 

kabul etmiş vuku’u bulan emr-i irade-i seniyyelerinin vus-ı bendegânem 

yettiği mertebe infaz ve icrasına can fedakarane gayret etmek ve şu 

aşairce akl-ı kasiranemin yetdiğini hilesiz olarak hâk-i pâ-yi veliyyü’n-

niamilerine arz-ı ifade etmek üzerime farz makamında bulmuş 

olduğumdan mukaddema şifahen (önceden sözlü olarak) dahi arz-ı ifade 

eylemişdim Afşar aşireti ahalisinden Torun cemati birkaç yüz hane ile 

aşiret-i merkûmeden tefrik olunarak (ayrılarak) buralara beş on, onaltı 

saat mesafe Gürün ve Elbistan topraklarında giderek Mağara ve 

Yüzhöyük ve örtülü yurtlarında hayme-nişin (çadırda) olarak bazı güna 

uygunsuzlukdan giru durmayub şuraya buraya sarkıntılık itmekdeler 

ve bu yüzden ma’ada birkaç yüz haneden ibaret Kocanallı ahalisi Sarız 

ve Mağara taraflarında oturmaktalar ve Afşar güruhu Çukurova’ya 

gitmelerine nihayet atmış gün kalmış ve kullarının yanında bulunan 

birkaçyüz haneden maada öte tarafda bulunan Torun ve Kocanallı 

ahalisinin inkârları daha bir yirmi otuz güne değin avdeten hayr ile gün 

geçirüb yirmi otuz gün sonra virgü ve teklifat-ı sairelerini eda itmeksizin 

Mar’aş’a tabi Göksun ve Andıriyye Caddesiyle savuşub Çukurova’ya firar 

edecekleri zahir ve bahir bulunmuş (anlaşılmış) Göksun ve Andıriyye 

tarikleri kapatmaksızın şimdi sıkıştırılsa belki şimdiden edebsiz takımları 

firar idecekleri me’mul bulunmuş bunların Mar’aş tarafından doğru 

inübde Göksun ve Andırriyye (Andırın) Caddesiyle Çukurova’ya firar 

idemezler ise Cebel-i Kozan garbı ve şarkı kaim-makamlarına bir kıt’a 

emr-nâme irsal buyurulduğu halde tarafeyn kaim-makamlarına ruhsat 

olmadıkça br hanelerini Çukurova’ya geçirmeyüb aşayir-i mekûmenin 

gidecek yolları kalmayub ve bunlardan dahi sıkıştırılan kaffesinin 

fenaları suya dökülüb virgü ve teklif-i saireleri alındıkdan maada 

içlerinde bulunan edebsiz takımı dahi bir tarafdan firar idemeyerek ele 
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geçirileceği derkâr görünmüş olmağla min gayr-i haddin ifade-i hal 

ictisar kılındı. Ol-babda kaffe-i halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir.  

Fi 7 Rebiü’l-ahir Sene (12)88  

Es-Seyyid Mehmed      

Uzunyayla’da meskun muhacirin-i Çerakiden giçenlerde sirkat 

olunan beş aded öküzleriyle dünkü gün sirkat olunan on re’s 

hayvanatlarını nihayet üç güne değin buldurulub me’murine teslimen 

hak-i pa-yi veliyyü’n-niamilerine irsali hususuna dair buna şeref-sadır bir 

kıt’a emr-nâme-i seniyyeleri bi’l-vusul ve meal-i alisi mesmu’-çakeri 

olmuş ve her bir emr ü irade-i seniyyelerinin sür’at-i infaz ve icrası fariza-

i zimmet-i bendegânemden bulunmuş olmağla geçenlerde sirkat olunan 

beş öküzün iki gün kadar sarikleri bilinemeyüb iki gün evvel Adana 

tarafında bulunan Torun ahalisinden olduğu zahire ihraç olunub 

(ortaya çıkarılıp) ve tahsiline dahi mahsus-ı me’mur gönderilmiş ve bu 

def’a sirkat olunan (çalınan) oniki hayvanatında sarikleri (hırsızları) 

yine öte tarafta bulunan Torun ahalisinden olduğu iş’ar buyurulmuş 

olmağla bu gün ağşam saat oniki raddelerinde emr-nâme-i seniyyeniz 

gelmiş ve emr-nâmenin vusulü an(ın)da me’murları tedarik 

olunamayarak bulunan ale’s-seher (seherle) irsal olunmuş ve mezkûr 

tarafların oturdukları Gürün, Mağara ve Bozhoyun ve Ortalı yurtları 

buraya onbeş onaltı saat mesafe olduğundan gönderilen me’murlar iki 

güne değin varır bir yahud iki gün dahi orada mal tahsil iderler ve oradan 

buraya dahi iki günde gelür nihayet altı gün kadar ba-sirkat olunan 

hayvanları ta’mamen yahud ne vechile olduğunun hak-i pa-yi veliyyü’n-

niamilerine haberinin arz ve ifade kılınacağı ifadesiyle ol-babda emr ü 

ferman.  

Fi 7 Rebiü’l-evvel Sene (12)80  

Müdür Es-Seyyid Mehmed Rıza        
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Hû 
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Canib-i Seniyyü’l-Cevanib-i Cenâb-ı Müşir-i Efhami-i Eyalet-i Sivas 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Sekizer onar Afşar sariki oldukları halde muhacirinden iki def’a 

sirkat etmiş oldukları onbeş re’s hayvanatın istirdadı hakkında ruesa-yı 

Afşardan Hacı Bey’e yazdığın nemikaya (mektuba) cevaben hususat-ı 

saireye dair re’sen tevarüd iden iki kıt’a nemikasıyla (mektubuyla) cebel-

i Kozan şarkı ve garbı kaim-makamlarına hitaben Miralay İzzetlü Tayfur 

Bey Efendi ile müştereken ve zabitan-ı askeriyeden me’mur-ı mahsusla 

i’zam kılınan tahrirat suretleri manzur-ı âlî-i asâfâneleri buyurulmak 

üzere leffen takdim kılınmıştır. Ahali-i Afşar geçende virdiğim tefrika 

(uzun yazı) üzerine birkaç kısım olub bunların birazı asakir ve virgülerini 

virmek ve söylediğim sözden nükul itmemek (vaz geçmemek) üzere 

ellişer atmışar hane olarak gösterilecek yurtlarda iskânlarını istid’a 

itmekde ve bazıları bize Afşarlıkdan çıkacağız diyerek istid’a itmekdeler 

iseler de bu istid’a ve ifadelerine irad eylediğim ecvibe (cevaplar) bu 

sözlerin eslâfım (önceden) çok dinlemiş birisinin bir sözünde sebat 

görememiş olduklarından ve eğerki ifadelerin mukırdan sıhhat 

(doğruluğu sıhhatli ise) ise sened aleni olmak üzere geçmiş bakayalarına 

mahsuben dehalet-i (sığınmak, aman dilemek) hükümet idarecileri 

haneler birer nefer asaki virsünler diyerek cevap göndermekteyim 

virgüleri için Kozan kapusu tutulmadıkça istenilmiş olsa firar edecekleri 

derkâr olduğundan kapıların tutulması esbabının istihsaliyle meşgul 

bulunmuş olduğumun ve Aziziyenin Kayseriya tarikiyle Der-saadete 

postayı götürmekde olan zabtiyeyi soymuş olan afşar eşkıyası yedinde 

zabtiyenin elbise ve eslihalarıyla teslim içün yanında bulunan 

mürekkep şişesine varıncaya kadar buldurub celb ittirdiğimin arz ve 

beyanı maruzunda takdim-i ariza-i çakeriye cür’et kılındı ferman hazret-

i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 9 Rebiü’l-evvel Sene (12)80 

Kaim-makam Liva-i Aziziye Ahmed Rüşdi    
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Devletlü Efendim Hazretleri 

Afşar’ın çekildiğine ve beyinlerine (aralarına) bir tefrika girdiğine 

nişane olmak üzere bu kere Hatukoy ümerasından Hüseyin Beğ’e 

göndermiş oldukları mektub manzur-ı devletleri buyurulmak üzere bir 

sureti leffen takdim kılınmış her halde emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir. Bende Ahmed.. 
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Hû  

Makam-ı celil-i Hazret-i Vekâlet-penâhiye 

Maruz-ı çaker kemineleridir ki; 

Afşar aşayirinin icra-yı te’dib ve ıslahı hakkında Mar’aş’da 

bulunan Birinci Talia (Nişancı) Taburunun sevk ve i’zam kılındığı iş’ar-ı 

vakıadan istifham buyurulmuş (anlamak için sorulmuş) olduğu beyan-ı 

âlisiyle mahal-i mütecavireden müretteb asakir-i şahaneden hüsn-i 

i’maliyle indifa’-i mazarrat eşkıyaya (eşkıyanın zararının def adilmesine) 

mübaderet olunmak (başlanması) tenbihatını amir fi selh-i Safer Sene 

(1)280 ve fi Ağustos Sene (1)279 tarihiyle ve fi (12)79 numerosuyla 

merkûmen şeref-varid olan emr-nâme-i sami-i vekâlet-penahileri 

mucebince keyfiyyet Haleb’de bulunan asakir-i nizamiye kumandanı 

Saadetlü Ferik Hasan Paşa bendelerinden ba-telgrafnâme istilam 

olunarak (sorularak) alınan cevabnâmelerinde tabura dair kendülerine 

bir günâ irade zuhur itmadiği beyan ve iş’ar olunmuş durum Rumeliden 

gelecek diğer taburun Samsun iskelesine çıktığı haberi tarih tarih günü 

alınmış ise de daha resmen rüesa-yı askeriyenin tahriratı vürud 

itmediğinden mukarin-i sıhhat olub olmadığı bilinememiş ve mevsim-i 

sayf güzar itmekde (geçmekde) olduğuna nazaran bulundukları 

mahalden sür’at-i hareket ve Aziziye’ye muvasalatlarına dair emr-nâme-

i sami-i vekâlet-penâhilerinin tastir ve ve tesyiri muvafık-ı zat-ı maslahat 

görünmüş olub saye-i satvet-vaye-i hazret-i şahâne zıll-i merâhim-delil-

i asâfânelerinde şu kuvve-i müstahzire ve mertebe mertebe-i kifâyede 

olduğundan Mar’aş’dan Talia (Nişancı) Taburunun Aziziye’ye celbine 

hacet yoğise de şu kadar var ki fi 10 Rebiü’l-evvel Sene (12)80 ve fi 13 

Ağustos Sene (12)79 tarihiyle takdim kılınan ariza-i çakeri 

mütalaasından muhat-ı ilm-i ali-i asâfâneleri buyurulmuş olacağı vechile 

aziziye havalisinde vaki turuk ve maaabir (köprüler) sedd ü bend 

olacağını misillü öte tarafda vaki yollar dahi bağlatmak üzere tabur-ı 

mezburun ol-tarafında mevkia-i münasibede buldurulması iltimas 
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olunmuş ve Aziziye havalisinin ise kesb-i birudet itmesine şunda az bir 

vakit olarak Çukurova’ya veyahud Kozan içüne savuşmağa yol bulur 

iseler dil-hah-ı âlî (güzellikle) vechile iş görülemeyeceğinden ve çünkü 

kendileri dört beş bin haneden mürekkeb cengâver adamlar ve öte 

tarafı açık yerler olduğundan ve bununla beraber Kozan şarkı ile Kozan 

Aziziye’ye istinad edildiklerinden bir kuvve-i kâfiye ile öte tarafının dahi 

sedd ve bend edilmesi derece-i vücubda görünmüş ve mesbuk olan 

iş’ar-ı acizanem rehin-i tensib ve tasvib buyurulduğu takdirde taraf-ı 

çakeriden vaki olacak iş’ara göre tabur-ı mezkurun mevaki-i 

münasibede bulundurulması hususunun şimdiden bi’t-telgraf ferik-i 

müşarün-ileyhe ve taraf-ı çakeriye emr ü iş’arı mütevakkıf-ı irade-i 

aliyye-i hazret-i vekâlet-penâhileri bulunmuş ve aşair-i merkûmenin 

işleri hep çile ve şeytanattan ibaret olarak keenne-hû (güya) suret-i  

mutavaat (itaat ederek) ve inkıyad (boyun eğdikleri ve) edeblerinde 

bulunduklarına dair ümera-i Afşar’dan Hacı Beğ’den mevrud tahrirat 

suretiyle Aziziye kaim-makamı İzzetlü Ahmed Beğ bendelerinin bir takım 

muharreratı ve ferik-i müşarün-ileyhin telgrafnâmesi sureti leffen 

takdim kılınmasına ve icabat-ı lazıme-i ser’ialarının icrası menut-ı irade-

i âlîyyeleri bulunmuş olmağla ol-babda ve her halde emr ü ferman 

hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 17 Rebiü’l-evvel Sene (1)280 ve fi 20 Ağustos Sene (1)279  

Bende Vali-i Eyalet Sivas es-Seyyid Mehmed        

EK-66 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 284, Gömlek No: 69, 

Tarihi: 9 (C) 1280 (21 Kasım 1863), Konusu: Afşar Aşireti eşkiyasının 

hiçbir vukuat olmaksızın Aziziye merkezine yerleştirilmesinden 

duyulan memnuniyetin beyanı. 
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Sivas Valiliği’ne  

Afşar aşireti eşkıyası üzerine sevk olunan asakir-i cenâb-ı 

mülikânenin ikdamıyla (gayretiyle) bir gûna uygunsuzluk vuku’u 

bulmaksızın Aziziye Sancağı merkezinde iskân ettirilmiş ve etraf-ı ahali-i 

mazlumesi (ezilen ahali) saye-i adalet-vaye-i hazret-i mülükdâride takım 

takım gelüb ahval-i magsubelerini ba-ma’rifet-i şer’-i şerif almakda 

bulunmuş olduğu ve aşiret-i merkûmeden beş neferi hüsn-i rızalarıyla 

silk-i celil-i askeriye duhullerini istid’a eylediğinden ve mürettebat-ı 

miriyyelerinin kaffesini nakden viremeyeceklerinden ne ordu-yu 

hümâyûn içün makul baha ile yüzden mütecaviz Bargir (Beygir) ve biraz 

Agnam (Koyun) kabul olunacağını tafsilata dair varid olan tahrirat-ı 
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behiyyeleri melfufuyla beraber lede’l-arz manzur-ı âlî-i hazret-i padişahi 

buyurulub meyamin (bereket) teveccühat-ı muvaffakiyet gayet canib-i 

veli-nimet-i eseriye mensubiyetle eşkıyayı merkûmenin bi’s-suhule 

iskânı (eşkıyanın iyilikle yerleştirilmesi, iskân edilmesi) ve mazlumîn-i 

ahali (mazlum halk) haklarında adalet ve himaye-i seniyyenin şu suretle 

dahi ibraz-ı i’lanı üzere meşhûd (görülen) olan ikdam (gayret) ve 

himmet-i behiyyeleri nezd-i celil-i ihsan-ı adil Hazret-i Zıllullahi karin-i 

mahzuzin (memnuniyet) olmağla neşir-i keyfiyyete ibtidar olunduğu 

mürettebata mahsuben ber-minval-i muharrer  hayvan kabulü yolunda 

görünerek (uygun bulunarak) ol-babda hazine-i celileye ve taraf-ı vala-

yı kaim-makama malumat verilmiş olmağla oraca dahi icabının icrasına 

himmet buyurulması lazım geleceği beyanıyla… 

EK-67 

Arşiv fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 286, Gömlek No: 6, 

Tarihi: 20 (C) Cemaziye’l-ahir  1280 (2 Aralık 1863), Konusu: Afşar 

Aşireti'nin ıslah edilmesine karşı çıkanların diğerlerine örnek teşkil 

edecek şekilde cezalandırılması. 
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Hû  

Makam-ı Celil-i Hazret-i Vekâlet-penâhiye 

Marûz-ı çaker-i kemineleridir ki; 

15 Cemaziye’l-evvel Sene (1)280 ve fi 17 Teşrin-i-evvel Sene 

(1)279 tarihiyle müverrahan (tarihli olarak) Aziziye canibinden takdim 

kılınan ariza-i çakerânemde tafsilen arz ve beyan kılındığı üzre Afşar 

aşiretinin ıslahat-ı matlubelerine müretteb (tertip edilmiş) olan fırka-i 
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asker-i şahane ile ikna olunarak lütf-ı bari’ (mükemmel bir lütf olarak) 

ve bahş-ı teveccühât-ı (ihsana yönelme olarak) müstelzimu’l-teshilat 

(işleri kolaylaştırmayı üzerine almış) hazret-i şehriyâri ile muvaffakiyet-i 

kâmile (tam bir başarı) husule gelmiş sinin-i atika (geçmiş seneler) ve 

sene-i hâliye emval-i mertebelerinden ikibinbeşyüz kise akçe istihsaliyle 

(husule gelmesiyle) küsür bakayalarının dahi seri’atu-seria’ (çabuk 

olarak) tahsil maddesi Aziziye kaim-makamı izzetlü beğ bendelerine 

ekiden (sağlam bir şekilde) tenbih ve tevcih kılınmış ve kaim-makamlık-

ı mezkûra mahalleri bu’d (uzak) olarak tize tiz (çabuk) haber alub 

gelemeyenlerden ve hükümete düşer ise cezasını fehm ederek 

(anlayarak) tarafeyn rızalarıyla uyuşub istifa-yı hak idenlerden başka 

olarak oraya civar bulunan ve doğrudan doğruya dava iden ahalinin 

meclisce marifet-i şer’iyle (şeriat kurallarına göre) bi’l-muhakeme 

(yargılanmalarıyla) tebeyyün eden (ortaya çıkan) binbeşyüz kiseye karib 

(yakın) hukuk dahi bi’l-hasıl ashabına (sahiplerine) teslim olunmasıyla 

cümle taraftan iş bu ma’delet (adalet) ve merhamet-i Hazret-i 

Zıllullahiye mukabil davat-ı marûza-i hayriye ifa ve tertil olunmuş ve şu 

kadar ki mevsim-i  ber ve şitanın hululüyle (kar ve kışın gelmesiyle) 

asker-i merkûmenin ol-havalide meks (bekleyerek) ve tevkifi duçar-ı 

sefalet olmalarını müeddi olmasıyla beraber hasbe’l-vakt bir asayiş dahi 

görülemeyeceği anlaşılmış olmasına mebni bi-mennihi Teâlâ ıslahat-ı 

mezkûre-i müteferri’anın ol-bahara te’hiriyle asker-i merkûmeden bir 

kıt’a top ile Hafif Süvari Üçüncü Alayının Miralayı İzzetü Tayfur Bey 

Sancağıyla, Harput ve Diyarbekir caniblerine ikiyüzatmış ve bir takım 

asakir-i muvazzaf ile Kastamonu tarafına seksen kadar Afşar haneleri 

li-ecli’l-iskân gönderilmiş ve binüçyüzden mütecaviz haneler dahi 

Uzunyayla’da hali (boş) bulunan karyelere ba-kefalet-i müteselsile 

meskûn hey’ette ikâme kılınmış ve binaberin gerek hane-i merkûmenin 

ve gerek dehşet-i mehabet-i asakir-i şahanenin havfen (korkuyla) şuraya 

buraya gizlenmiş olan Afşar hanelerinin meydana çıkarak kaza ve kura-i 

mütecavire ahalisine sarkıntılık etmek ve üzerlerinde baskı olmak içün 

hasbe’l-lüzum Üçüncü Tali’a Taburu Bölükleri ile bir kıt’a top dahi Aziziye 
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Sancağında kain Darende ve Gürün kasabalarına isal olunarak 

(gönderilerek) bu kere muvasalatlarına (ulaşmalarına) ve istirahatlerine 

bakılmakda idiğüne dair muharrerat alınmış ve küsur üç bölük süvarinin 

iki bölüğü dahi liva-i mezbura münasib mahallere yerleştirilerek diğer 

bir bölüğü ile Altıncı Tali’a Bölükleri refakatiyle ve aşiret-i merkûme 

eşkıyasından kat’ı tarika mücâseretlerini müdde’ileri müvâcehesinde 

tabian makarr olan seksen nefer kadar eşhasın istihsaliyle (elede 

edilmesiyle) bu kere merkez eyalete avdet ve muvasalat-ı çakerânem 

müyesser olmuş ve eşhas-ı merkûmenin icra-yı mücazatı zımnında 

ba’dehu Der-saadet’e i’zam ve keyfiyetleri arz ve erkam kılındığı misillü 

ehasin (çok güzel) enzar-ı (görüşler) aliyye-i vekâlet-penâhileriyle hasıl 

olan iş bu muvaffakiyet-i hayriyenin eda-yı teşekkürat-ı mefruzasıyla 

umur-ı cariyye-i eyaletin hüsn-i tensik (nizama koymak) ve tesviyesine 

bezl-i makderet olunmakda bulunmuş olunmağla (şiddetle kuvvet, zor 

kullanılmakda)  istibkâ-yı teveccühât-ı (devamlı teveccühler) mâ-bihi’l-

mübâhât-ı dâver-i efhamileri marûza-i takdim ariza-i kemterâneme 

cür’et kılındı. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. Fi 27 

Cemaziye’l-evvel Sene (1)280 ve fi 28 Teşrin-i-evvel Sene (1)279  

Bende Vali-i Eyalet Sivas es-Seyyid Mehmed  
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Sivas Valiliği’ne  

Afşar aşiretinin saye-i satvet-vaye-i hazret-i mülükânede icra-yı 

emr-i ıslah ve inzibatiye Sivas’a avdet buyurmuş olduğuna dair fi 27 

Cemaziye’l-evvel Sene (1)280 tarihiyle müverrahan vürud eden tahrirat-

ı behiyyeleri meal-i malum-ı senâveri olarak evvel ve ahir vuku’u bulan 

iş’arat-ı devletlerine nazaran bunların tenkil (tepelenip sindirilmesi) ve 

terbiyesiyle hükümetin te’dib-i eşkıyaya (eşkıyanın yola getirilmesi) pek 

cüzi himmetle iktidar kılınmasının gösterilmiş olması hakikaten 

memnun olacak ahvalleri olarak ol-babda cereyan eyleyen tedabir-i 
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muamelat-ı desturileri (izinleri) cümleten bais-i mahzuziyet ve takdir 

olunmağla bulunmağla aşiret-i merkûmenin bade-ezin dahi kemin-i 

sükunet (küçük ve ufak bir sessizliğe) ve itaatden baş gösterememesi 

esbabının istihsaliyle te’sis-i mebani-i asayişe (temel asayişin temini) 

himmet buyurulması siyakında şukka-i hulus-veri’ terkim kılındı.  

EK-68 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 664, Gömlek No: 49, Tarihi: 1 

(Ş) Şaban 1280 (11 Ocak 1864), Konusu: Kastamonu eyaletine iskan 

ettirilecek Afşar Aşireti'nin iktiza eden edevat-ı saire masarifi 

istizanına dair Kastamonu Meclisi'nin mazbatası. (23. Anadolu) 
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Hû 

Makam-ı Vâlâ-yı Hazret-i Sadâret-penâhiye Mazbata 

Fi selh-i Ramazan Sene (1)280 tarihli ve umur-ı dahiliye daire-i 

aliyesinden yetmişsekiz numaralı şeref-varid olan emr-nâme-i sami-i 

sadâret-penâhilerinde bir müddedden berü dest-i şekâvetde puyan 

etdikleri (koştukları) halde saye-i satvet-vaye-i hazret-i padişâhide ele 

getirilmiş olan Afşar aşiretinden birazı dahi li-ecli’l-iskân Sivas valiliği 

canibinden buraya i’zam olunduğundan bunların valilik-i mezkûrdan 

vukuu bulacak iş’ar ve tefhimata (anlatıma) göre icabının icrası emr ü 

iş’ar buyurulmuş olmasına müteakib ahali-i merkûmeden 

ikiyüzseksenbir nüfusu zükûr ve inası şamil yetmişdört hane vurud idüb 

bunların muhafaza ve suret-i iskânı ve ikâmelerini ma’ruf ve mübeyyin 

eyalet-i merkûme valisi devletlü paşa hazretlerinin dört bendi şamil 

tahrirat-ı mütevarideleri iktizasınca buraca tertib ve tanzim olunub 

leffen takdim kılınan defteri natık olduuğu üzere nüfus-ı mütevaride-i 

merkûme li-‘ecli’l-iskân Kastamonu Sancağının münasip kazalarına 

müteferriken (kısım kısım) ve mahsusan (özellikle) memurlara terfikan 

(yanına katarak) i’zam ve tesyar (yollanmış) ve merkûmenin ahval-i 

zahirelerine nazaran pek fakir ve bi-vâye olup eğerci aşiret-i 

merkûmenin öteden berü viregeldikleri akçeden işbu i’zam olunanların 

hassası olan meblağın pusulası irsal olunup ana göre tevzi’ ve taksimi 

(dağıtılması) vali-i müşarün-ileyhin mezkûr tahriratının bir bendinde 

muharrer bulunmuş ise de pusula-i mezkûr sehven gönderilmiş olduğu 

gibi mikdar-ı bedihi tesri ve beyan kılınmamış olduğundan ve bunlardan 

şimdilik virgü tevzi’iyle istihsaline halleri mütehammil olmayacağı 

anlaşıldığı misillü eğerci arazi-i haliyeden (boş araziden) bunlara yer 

gösterilecek ve komşularının ianatıyla (yardımıyla) civarlarında vaki 

cibalden (dağlardan) haneleri içün kereste nakil ittirilecek ise de 

def’aten hane inşasına ve ziraat ve haraset edevatını tedarikine dahi 

adimü’l-iktidar olmalarından naşi şimdilik ol-bahara kadar ortakçılık gibi 

hizmetlerle ahali-i meskûta yanlarında yerleştirilip emr-i 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

320 
 

muhafazalarına kazalar hey’et-i meclisi ve kura imam ve muhtar ve 

usluları taraflarından her bar sedd-i enzar olunması ve bunların 

muhafazasına ve bir tarafa firar ettirilmemesine ve iderler ise 

bulacaklarına ve ziraat ve harasete alışdıracaklarına ve bunun hilâfına 

bulunurlar ise varid olacak mes’uliyete razı olacaklarına dair eimme 

(imamlar) ve muhtaran (muhtarlar) ve uslularından sened ahz ve irsal 

kılınması meclis-i acizânemizde tezekkür kılınarak ol-vechile zikr olunan 

kazalara tevcih ve iş’ar olunduğu misillü buraca dahi pişleri bırakılmayup 

hüsn-i muhafazalarına dikkat ve i’tina kılınacağı derkâr bulunmuş ve bu 

kere dahi daire-i aliyye-i mezkûreden yüzbir numara ve fi 19 Ca (1)280 

tarihi ile ba-irade-i seniyye şeref-tastir ve tesyir buyurulmuş olan emr-

nâme-i aliyye-i hidiv-i azamileri hülasa-i meali alisinde dahi ahali-i 

merkûmeden buraya getirilecek takım irsal kılınacağı vali-i müşarün-

ileyh tarafından pişgâh-ı sami-i sadâret-penâhilerine arz ve inha 

olunmuş olduğu beyan-ı valasıyla bunların bir an evvel iskân ile ziraat ve 

harasete ve şeref-i medeniyete ve teba-i meskûta ile hüsn-i maaşerete 

alışdırılub bir tarafa dağılmamalarına dikkatle bunlar haklarında olan 

teşebbüsatın arz ve iş’arına mübaşeret olunması irade ve ferman 

buyurulmuş ve ber-minval-i muharrer nüfusu mütevâride-i  (gelen 

nüfus) mezkûrenin bu suretle ikâme ve tavtinlerine teşebbüs olunmuş 

olub ancak yukarıda arz ve beyan kılındığı vechile bunların ahval-i 

fâkirâne-i meşhudeleri iktizasınca şimdilik hidemat-ı mezkûreye 

mukabil olacakları şey ile memha emkene (imkânlar ölçüsünde) 

kendilerine ve çoluk çocuklarını infâk ve iksa (giydirip) idebilüb hane ve 

edevat-ı çıkın ve ziraatiyenin tedarik ve iştirasına kudret-yab 

olamayacakları bedihi ve bedidar (açık ve anlaşılır) ve mamafih ilerüde 

kendileründen virgü dahi talep kılınacağı emr-i aşikâr olub bu halde 

bunların ziraat ve harasetlerine kafi edevat-ı çıkın vesairenin ne suretle 

tedarik ittirilmesi lazım geleceği bilemediğinden bu babda şeref-taalluk 

idecek re’y ve irade-i aliyye cenâb-ı sadâret-penâhilerinin sür’at-i iş’arı 

hususunun lazım gelenlere irade ve ferman buyurulması marûzunda 

terkim ve takdim-i mazbata-i acizanemize ictisar kılındığı ol-babda emr 
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ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. Fi 5 Recep Sene (1)280 ve fi 4 

Kanun-i-evvel Sene (1)279  

Bende Mutasarrıf-ı Eyalet-i Kastamonu     

EK-69 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 674, Gömlek No: 42, Tarihi: 3 

M 1281 (8 Haziran 1864), Konusu: Harput ve Diyarbakır eyaletlerine 

iskan edilmek üzere sevk olunan Afşar Aşireti'nden Ebu Zeyd'in silahlı 

olarak firarı hakkında yazılan emirnameye cevaben Sivas valisinin  

şukkası. (23. Anadolu) 
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Hû 

Kaim-makam Hazret-i Ser-askeriye 

Devletlü Efendim Hazretleri 

Mukaddemce bazı mahal-i malumeye iskân edilmiş olan Afşar 

aşiretinden birazlarının her nasılsa firar etmelerinden ve bunların tekrar 

der-dest olunarak ivaları zımnında teşebbüs kılınan tedabirden bahisle 

atisi içün emniyet bahş olacak suretde ve vesayâ-yı şamil lüzumu olan 

mahallere evâmir-nâme-i sami tastiri ve orada bulunan Mirliva Saadetlü 

Abdurrrahman Paşa’nın dahi bu hususda tarafına müracaat etmesini ve 

ol-babda bazı ifadeyi mutazammın Sivas valisi devletlü paşa 

hazretlerinin mukaddem ve muahher varid olub meclis-i vâlâ-yı ahkâm-

ı adliyeye havale buyurulan iki kıt’a tahriratıyla beraber olan evrak leffen 

tesyir-i savb-ı samileri kılındı. Ba’dehu evamir-nâme-i sami tastir 

olunmak üzere mevadd-ı askeriyece olan re’y ve mütalaa-i aliyelerine 

müracaat olunması meclisce tezekkür olunmağla tahrirat-ı mezkûre 

tafsilatına nazaran icabının seri’an iş’ar buyurulması babında emr üirade 

efendimindir.  

Fi 2 Zilhicce Sene (1)280 ve fi 26 Nisan Sene (1)280 (9 Mayıs 1864)      

Marûz-i çaker kemineleridir ki 

Müfad-ı iş’ar-ı âlî-i riyaset-penâhileri ve muharrerat-ı mezkûre 

müeddaları (manaları) rehin-i ikan-ı acizi olarak dâr-ı şûrâ-yı askeriye 

lede’l-havale (askeri şûrâya havale ile) zikr olunan muharrerât (yazılar) 

bi’l-mütalaa mevadd-ı marûzanın daire-i askeriyeye müteallik olan kısmı 

Sivas mevki’inde bulunan muma-ileyh Abdurrrahman Paşa’nın harekât-

ı askeriye hakkında ittihaz edebileceği tedabiri kendisüne ihzar etmesi 

(hazırlaması) lüzumunu beyandan ibaret bulunmuş olmasıyla ber-

mucib-i iş’ar oralarca istimal olunacak kuvve-i askeriyenin sevk ve 

istihdamlarına dair tanzimi lazım gelen planın vali-i müşarün-ileyh 

hazretleriyle bi’l-müzakere kararlaştırılması ve işbu planın maslahat 
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icabınca muahharen mahv ve isbatı lazım geldikçe yine müşarün-ileyh 

hazretleriyle bi’l-müzakere icabına bakılması hususlarının askeriyeden 

olarak ba-emr-nâme-i sami paşa-yı muma-ileyhe müekkeden emr ü 

iş’arı lazım geleceği ifade olunmuş ve ol-vechile emr-nâme-i sami tastir 

olunarak muharrerat-ı mezkûre yine yine pişgâh-ı sami-i asâfânelerine 

iade ve takdim kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir. Fi 3 Muharrem Sene (1)281 ve fi 27 Mayıs Sene (1)280 

Bende Hasan    
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Hû 

Makam-ı Celil-i Hazret-i Vekâlet-penâhiye 

Resen 40 

Maruz-i çaker-i kemineleridir ki 

Fi 7 Zilkade Sene (1)280 tarihiyle ve kırk numerosuyla 

murakkamen ve resen takdim kılınan ariza-i çakerânemde tafsili arz ve 

beyan kılındığı üzere giçen sene li-ecli’l-iskân Harput ve Diyarbekir 

eyaletlerine sevk olunan üçyüz hane kadar Afşar aşireti eşirralarından 

(şerlilerinden) ikiyüz hane mikdarının ve hususuyla bunların en eşeddi 

(en kötüsü) olan Ebu Zeyd’in müsellahan (silahlı olarak) nevechile firar 

ve rast getürdüklerini ızrar (zarar) eylediklerine dair bu kere dahi fi 7 

Zilkade Sene (1)280 tarihiyle Aziziye kaim-makamı İzzetlü Ahmed Beğ 

bendelerine  bi’l-vurud aynen ve leffen takdim kılınan tahriratda 

gösterildiği vechile nefs-i Aziziye’de bulunan Birinci ve İkinci Süvari 

Bölükleri’ne istihdamları lazım gelen kırk nefer mikdarının bu canibe 

iadesiyle ma’ada mevcudunun ve Darende ve Gürün kazalarında arâm-

saz (oturan) üçüncü talia (nişancı) taburundan lüzumu kadarının 

mevaki’-i münasibeye sevk ve ik’adıyla (yerleştirilmesiyle) fesad 

buyurmaksızın önü alınması hususu buraca bade’l-müzakere taraf-ı 

askeriyeden muma-ileyhaya ve ümeraları canibinden dahi asker-i 

merkûme zabitanına iş’ar ve te’kid kılınmıştır. Ancak işbu Afşar 

aşiretinin aşair-i saireye makis olmadığı (benzemediği) müddeâ’sını 

(iddiasını) mukaddemleri (öncekileri) defa’atle haklarında icra olunan 

muamele-i te’dibiye ve iskâniyenin hiçbir semereyi müfid (faydalı) 

olamadığı kaziyyesi te’bid ve inba her türlü takayyüdatın mucibü’l-

iltizam ve icrasına dahi te’kid eylediğinden naşi haneha-i merkûmenin 

ism ve şöhreti ve hal ve keyfiyyetlerini mübeyyin defterrinin irsaliyle 

beraber birer ikişer hane iskân olunacakları kura (köyler) 

muhtarlarından mütemadiyyen mahzuzalarına dikkat kılınacağına dair 

esasına değin sebt-i defter idilüb senedleri alınarak müdiran 
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caniblerinden dahi vakit vakit bi’z-zat ve bi’l-vasıta ahvallerinin istintahı 

hakkında mezkûr Harput ve Kürdistan valileri devletlü paşalar 

hazeratına ol-vakit yazılmış olan layiha kılıklu muharrerat-ı acizanemin 

suretinin maa el-hicab pişgâh-ı sami-i vekâlet-penâhilerine takdimine 

mücaseret etmiş olduğum misillü bu kere dahi Harput valisi müşarün-

ileyh ile Mar’aş mutasarrıflığına idare kılınan muharrerat-ı çakeri 

suretleri dahi min gayri haddin mahcuben (haddimi aşarak 

mahcubiyetle) takdim kılınmıştır. Arz u beyanına müstgani olduğu üzere 

haneha-i merkûmenin bila-esliha gönderildiği halde az müddetde pür 

silah olarak ve hilal-i rahda tezkereleri ve ne makule adem oldukları 

aranılub sürülmeyerek Harput’a tabi Behseni kazasından doğruca ve 

serbestçe Mar’aş’a merbut Elbistan kazasına gelmeleri gerçi müşarün-

ileyhanın diriğ-i himmetlerine cemil olunamaz ise kazalar müdiranının 

adem-i ihtimamlarından neş’et ideceğine dahi şühe kalmadığından ve 

bir de haneha-i merkûmenin en fakiri yine birkaç yüz davar ve sığır ve 

esb ve deveye vesaireye malik oldukları halde gerüye firara kolaylık 

olmak üzere şurada burada füruht ettiklerinin tahkik olunamamasından 

veyahud tecahül olunmasından mıdır her nasılsa bunlara i’zam ve sevk 

olundukları mahallerden evvelce çaylak ve fukara denilmesine dahi 

isti’cab olduğundan ve her ne ise aded-i asli şunların iskân olundukları 

mahallerde istikrarıyla mezalim ve taaddilerinin bu havaliden def’-i 

maddesi olub bu dahi mezkûr Harput ve Diyarbekir ve Kastamonu ve 

Mar’aş eyalet ve sancakları veli ve mutasarrıflıkları tarafından ve havza-

i idarelerinde vaki kazalar müdiranı caniblerinden ba’dema kemaliyle 

dikkat ve bir neferinin hatve-i vahidde firara yol bulamaması vesail- 

kaviyyesinin istikmaline himmet olunması hususunun ber-vech-i ekid 

taraflarına emr ve iş’arı re’y ve irade-i aliyye-i vekâlet-penâhilerine 

mütevakkıf bulunmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-

emrindir.  

Fi 13 Zilkade Sene (1)280 ve fi 9 Nisan Sene (1)280  

Bende Vali-i Eyalet Sivas Muhammed Reşid      
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EK-70 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 686, Gömlek No: 27, Tarihi: 1 

(Ca) Cemaziye’l-evvel 1281 (2 Ekim 1864), Konusu: Aziziye'de meskun 

Afşar Aşireti'nin ıslahı hakkında Sivas valisinin şukkası. (25.Anadolu) 
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Hû 

Makam-ı Celil-i hazret-i Vekâlet-penâhiye 

Hususi 9 

Marûz-i çeker kemineleridir ki 

Fi 21 Safer sene (12)81 tarihiyle ve dokuz numerosuyla 

murakkamen (numaralı) ve cevâben meclis-i vâlâ karar-ı âlîsi üzerine 

şeref-tastir buyurulan emr-nâme-i sami-i vekâlet-penâhilerinde irade ve 

ferman buyurulduğu üzere Aziziye Sancağında meskûn Afşar aşiretinin 

ikmal-i ıslahatı niyet-i marziyesiyle müsteniden (iyi niyetine dayanılarak) 

bi-tevfiki Te’ala Sivas’dan hareket ve hilal-i rahda istitla’-i (anlamaya 

çalışmak) ahval-i fukaraya hadd-i enzar-ı dikkat (dikkatle bakarak) ve her 

merhalede aşiret-i merkûmenin eski taaddiyatından 

(düşmanlıklarından, saldırganlıklarından) eser-i cüz’i bile kalmadığı 

lisan-ı şükraniyet-i ammeden dua-yı hayr-ı padişâhi ile istima-gerde-i 

muzaheret (yardım) ve her nevi’ mezruatda (ekili olan yerlerde) dahi 

hayli terakki (ilerleme) ve bereket ru’yet olunarak Aziziye’ye 

muvasalatla hakikaten eser-i umran (şenlendirilmiş eser) ve ibadat-ı 

tesmi’ idüb hatta geçenlerde ba-takdim manzur-ı şeref-nüşur-ı sami-i 

nezâret-penâhileri buyurulmuş olduğu me’mul bulunan haritasında 

gösterilmiş olan ebniye ve dekakin (dükkânlar) dahi bir iki misli kadar 

tezayüd etmiş (çoğalmış) ve asudeği-i (rahatlamak) hal-i dereceyi 

matlubeye gelmiş bulunarak bu havali hakkında mebzul (bolluk) var iken 

buyurulan inâyet-i celile-i hazret-i hilâfet-penâhinin daha ne vechile 

netayic-i haseneyi isticma edeceği ta’birat tergibiye-i lütfiye ve taziyane-

i (vesile, sebep) teşekkürat-ı mukteziye ile cümleye i’lân ve inba ve bu 

yüzden dahi vurud-ı icabat nümud (görünen) hazret-i şehriyâri tekrar ve 

ila’ kılınmıştır (yükseltilmiştir). Ba’dehu (bundan sonra) ıslahat-ı 

mezkûreye mübaşeret olunarak (başlanılarak) aşiret-i merkûmeden 

giçen sene dağ ve balkanlarda (dağ ve ormanlarda) kalub Nisan’ın 

kemal-i takarrübü (yakınlaşması) maniasıyla düşürülmelerine imkân 
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bulunamayan ve li-ecli’l-iskân Harput ve Diyarbekir ve Kastamonu 

caniblerine gönderildikleri halde firargâh-ı mekruhunu ihtiyar ederek 

avdet idenlerden bu canibe celb olunanlardan maada haneler ashabının 

ele götürülmeleri hakkında mezkûr Aziziye kaim-makamı izzetlü beğ 

bendeleri tarafından vaki olan takayyüdat pençesine düşmemek 

maksad-ı fasidesiyle bu canibe ayak basamayarak Mar’aş ve Çukurova 

ve Kozanlar taraflarında evkat-güzar oldukları (bir çok vakitler 

gezdikleri) bi’l-istihbar çünkü bunlar epeyce olarak haklarında 

hükümetçe icra ceza-yı su-i zayileriyle emsallerine misillü terhibiyye 

(emsallerine göre daha fazla korku) izhar olunmadıkça halen istikbalen 

ıslahat-ı hasıla ve asayiş-i hazıranın ifna’ (mahfedilmesine) ve izmihlaline 

(bozulmasına) mutlaka sebep olacakları tecarüb ü adide (birçok 

tecrübe) ile güneş gibi meydanda bulunduğundan evvel emr de bunların 

Uzunyayla’ya ictima’-i feraiz-i umurdan olmağla bu husus içün kırk elli 

kadar atlu ile acub cezireden iki nefer me’mur gönderilerek 

mahallerince muavenet ve teshilat-ı mukteziyenin hüsn-i ifası hususu 

Elbistan müdürlüğü ve Mar’aş mutasarrıflığı cihetlerine ve mezkûr 

Çukuova’da bulunan fırka-i askeriye kumandanı mir liva Saadetlü Hüsnü 

Paşa taraf-ı kemteriden iş’ar olunmuştur. Henüz bu teşebbüsatın 

müsmir olub olmadığına (netice verip vermediğine) dair bir hayr avdet 

etmemiş ve saye-i muvaffakiyet-vaye-i hazret-i padişâhide bütün bütün 

bi-hasıl kalmayacağı dahi meczum (kesin, kati) bulunmuş olub ancak 

haneha-i merkûmenin çokçası mezkûr Kozan dağlarında kemal-i 

serbestiyle anlaştıkları halde iadeleri içün kaim-makam mir muma-ileyh 

tarafından mukaddema defaatle me’murlar tesyar ve mezkûr Kozan 

kaim-makamlıklarından keyfiyet irade-i aliyye ve ehemmiyet-i maslahat 

iş’ar kılınmış ise de bir semeresi meşhud olmayub ve bütün bütün 

muhalefet sureti dahi gösterilmeyüb güya üzerlerine varmış olsalar 

teşhir-i silah ile aralıkda kan dökülmesi lazım gelüb kendilerine irade-i 

mahsusa olmadığından bu surete cür’et edemeyeceklerini ve bazen 

dahi ahadü-hüma ahara azv-i bataetle muktedir olamayacakları mezkûr 

kozan kaim-makamlarının beyan eyledikleri zerafetiyle me’murin-i 
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muma-ileyhim avdet ettirilmiş bu ise şimdiye kadar olunan ıslahat ve 

ikdamatın aynen imhasına sebeb kavi olub ber-vech-i muharrer 

Çukurova’da bulunan fırka-i askeriyeden maada Elbistan havalisinde 

dahi bir müfreze-i askeriye mevcud bulunduğundan kumandanlarına ve 

Adana valisiyle Mar’aş mutasarrıflığına ve mezkûr Kozan kaim-

makamlıklarına müekked (sağlam) emirler verilüb şunlar taraf taraf 

sıkıştırılınca bir ferdi cay-ı necat (kaçmaya fırsat) bulamayarak ıslahat-ı 

mezkurenin tamamıyla dilhah-ı âliye tevafuk ve müstakilen fena-pezir 

olmaması tedabiri dahi tahkik ideceği dahi derkâr bulunmuş taraf-ı 

aciziden şimdilik mezkûr Uzunyayla’da bulunanların ahvalleri güzelce 

tefahhus (araştırma) ve amval-i atika ve cedideden olan zimmetlerinin 

tahsiline itina olunmakda olub ve bunların hiç birisinin gerek Sivas ve 

gerek Aziziye Sancaklarına vechen mine’l-vücuh sarkındılıkları vukuu 

bulmayup fakat Kayseri Sancağı dahilindeki tarikçe bazı mertebe 

emniyetsizlik bulunduğu Aziziye’ye muvasalat-ı acizanemde istihbar 

eylediğimden ve cümle memalik zât-ı hazret-i padişahinin olarak ayrı ve 

gayrı olmadığından Mirliva Saadetlü Abdurrahman Paşa ile bi’t-tezekkür 

muktedir zabıta refakatiyle tertib olunan bir bölük süvari asker-i şahane 

ile lüzumu kadar süvariyan-ı muvazafa istihsali asayiş zımnında tarik-i 

mezkûre sevk ve i’zam olunmuş ve ba’dehu Mirliva Hüseyin Paşa ile 

mutasarrıflık-ı mezkûre caniblerinden müşâhade kılınacak hareket 

keyfiyetiyle alınacak ecvibe-i mefahiminin (anlaşılan cevapların) arz u 

beyanına mücaseret kılınacağı derkâr bulunmuş olmağla ve ber-vech-i 

muharrer valilik ve mutasarrıflık-ı mezkûreye ve anifü’l-beyan Kozan 

kaim-makamlıklarına muvafık-ı re’y u irade-i âliyye-i vekâlet-penâhileri 

buyurulacak suretle harekete müsaraat eylemeleriçün evamir-nâme-i 

samiye-i hidiv-i azamilerinin sür’at ısdar ve tesyarı ve keyfiyetin savb-ı 

çakeriye dahi emr ü izbârı müsaade-i celile-i sadâret-penâhilerine 

mütevakkıf bulunmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-

emrindir.  

Fi 27 Rebiü’l-evvel Sene (12)81 ve fi 18 Ağustos Sene (1)280  
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Bende Vali-i Eyalet-i Sivas es-Seyyid Muhammed Reşid An-Aziziye 

(Aziziye’den)  

EK-71 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 688, Gömlek No: 31, Tarihi: 1 

(Ca) Cemaziye’l-evvel 1281 (2 Ekim 1864), Konusu: Afşar Aşireti 

eşirralarından iskan için Harput, Diyarbakır, Kastamonu eyaletlerine 

sevk edildikleri halde firara cüretle Maraş ve Çukurova taraflarında 

bulunanların Uzunyayla’ya cem’i hakkında icra olunan tedbire dair 

Sivas valisinin ve Andırın müdürünün şukkası. (25. Anadolu) 
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Hû 

Makam-ı Âlî-i Hazret-i Vekâlet-penâhiye  

Marûz-ı çaker kemineleridir ki 

Fi 27 Rebiü’l-evvel Sene (12)81 tarihiyle ve dokuz numerosuyla 

cevaben takdim kılınan ariza-i çakerânemde Afşar aşireti eşrarlarından 

li-ecli’l-iskân geçen sene Harput ve Diyarbekir ve Kastamonu 

eyaletlerine sevk olundukları halde her nasılsa firara cür’et iden 

hanelerden vesaireden bu tarafça celb olunanlardan ma’ada olarak 

Mar’aş ve Çukurova ve Kozanlar taraflarında bulunanlar Uzunyayla’ya 

cem’-i (toplanması) zımnında mahsus me’murlar tesyar ve bu babda 

himmet ve muavenet-i mukteziye icrasının dahi Elbistan müdürlüğü ve 

Mar’aş mutasarrıflığı ile Çukurova’da bulunan kuvve-i askeriye 

kumandanı Mirliva Saadetlü Hüsnü Paşa’ya iş’ar kılındığını arz ve beyan 

itmişdim. Yalnız Andırın ve Kars kazaları müdür ve meclisinden bi’l-

vurûd aynen ve leffen takdim kılınan üç kıt’a şukka ve mazbata 

mütalaasından rehin-i ilm-i âlî-i vekâlet-penâhileri buyurulduğu vechile 

fırka-i mezkûreden ma’ada havali-i mezburede kol ağası fütüvvetli 

Hüseyin Ağa refakatiyle bir tabur askeri şahane dahi mevcut iken 

oralarda bulunan hanelerin iadesi hususunda ibraz-ı adem-i iktidar ve 

ta’alül itmeleri mülasebesiyle me’murin-i muma-ileyhim hod-be-hod 

(kendi başlarına) söz anladabildikleri otuz kadar haneleri istishaben 

(yanlarına alarak) avdet itmişlerdir (geri dönmüşlerdir). Arz-ı beyandan 

müstagni olduğu (daha fazla izahata gerek olmadığı) üzere iş bu otuz 

kadar hanelerle ber-vech-i muharrer buraca celb kılınan haneler yüz 

elliye karib olarak haklarında muamele-i lazımenin der-dest icra 

olunduğu ve geçen sene yayla-yı mezkûre iva kılınan aşiret-i 

merkûmeden diğer hanelerin daire-i  ziraatlerinin tevsi’ine ve ba’zen 

açıkda bulunanlarının hanelerinin imar ve inşa ettirilmesine gün be gün 

çalışıldığı misillü böyle bir mevki’-i nazikede bulunan Çerakise ve Afşar 

kavmi vahşilerinin arasında iki üç seneden berû dökülen kanlar malum 
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iken hamden lillahi Te’ala bu güne değin meşhud olan asude-i 

halleriyle nefs-i Aziziye’nin geçen sene mevcud olan ebniyesinin iki 

misli tezâyüd ve âsâr-ı ümranı teekküd idüb (sağlamlaşıp) etraf ve 

havalisinin mezrua’tında dahi sinin-i sabıkadan ziyade fezy ü bereket 

ve tariklerince kemal-i emniyet derkâr (açık) olarak bu ise 

muvaffakiyet-i bahire-yi Hazret-i Zıllullahi ve yümn-i (bereketli) 

teveccühata teshilat-ı (kolaylaştırmaya çalışmak) abad (mamur) cenâb-ı 

vekâlet-penâhileri asar-ı celilesinden ve bu canibde bulunan asakir-i 

şahanenin şeref ve mehabeti ve Aziziye kaim-makamı beğ bendelerinin 

ikdam-ı gayreti icabından ve vacibü’t-teşekkür mevaddan bulunmuş 

olub ancak mezkûr Elbistan ve Çukurova ve Kozanlar taraflarında ber-

minval-i meşrûha firarilerden vesaireden daha haylice haneler olarak 

öyle sebestçe gezdikleri halde derdestlerinde mahalleri  me’murlarının 

arz-ı mazeret eylemelerinden ve iş bu kapular açık olub bu canibde iskân 

olunan salifü’l-beyan hanelere tatarruk-ı halelden (bozuk yollara 

girmekden) hali (boş) kalmayacağı ve bu tarafça olunan ikdamatın 

(gayretin) oralarca vech-i meşruh üzere te’siri görülemeyeceği cihetle 

buraca sene-i sabıka ve haliyede şimdiye kadar icra olunmuş ve 

müteferri’atı olarak el’an ikmal olunmakda bulunmuş olan ıslahatın 

atiyen izmihlaline (yapılanların gelecekte bozulmasına) sebebiyet 

verilmesi nezd-i dakayık-vefd-i âlî-i sadâret-penâhilerinde malum olan 

mevaddan ve tecviz buyurulmayacağı vezıhattan olduğundan bi-

keremihi Te’ala inzibat-ı daimilerinin cüz’-i mükemmel ve mütememmi 

olduğu üzere mahal-i merkûmede bulunan sabiku’z-zikr haneler kendi 

hallerine bırakılmayub taht-ı inzibata alınarak haklarında muamele-i 

lazıme icra olunmak üzere gün be gün takarrüb etmekde olan şitanın 

duhulünden mukaddem (kışın gelmesinden önce) ve seri’an   bu canibe 

irsalleri veyahud bunlardan balada serd u beyan olunduğu üzere Harput 

ve Kastamonu ve Kürdistan eyaletleri iskânından firar idenlerinin 

doğruca oralara i’zamıyla ma’adasının dahi oldukları mahallerde iskân 

olunarak ve eski halleri gibi gezmelerinin bütün bütün önü kestirilerek 

min-ba’d (bundan sonra) bu havaliye ve saireye hane ve çadır ile ayak 
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basamamaları vesail kaviyyesinin istikmali her ne esbaba menut ise icra-

yı icab-ı seri’ası re’y-i rezin-i sevâb-karîn-i (doğru ve sağlam 

düşüncesinin) âlî-i vekâlet-penâhilerine mütevakkıf (bağlı) bulunmağla 

her halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. Ann-Aziziye Fi 13 

Rebiü’l-evvel Sene (12)81 ve fi 2 Eylül Sene (12)80  

Bende Vali-i Eyalet-i Sivas es-Seyyid Mehmed     

EK-72 

Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 694, Gömlek No: 66, Tarihi: 6 

(Ş) Şaban 1281 (4 Ocak 1865), Konusu: Afşar efrat aşayirinin iskanları 

ile Aziziye'de meskun Çerkes muhacirler ile muhasamatlarına (iki taraf 

arasındaki düşmanlık) dair Sivas valisi şukkası. (25. Anadolu) 
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Hû 

Sivas Vali-i vâlâ-şân Devletlü Efendimiz Ahmed Paşa Hazretleri 

Huzuruna  

Maruz-i çaker kemineleridir ki 

Giçen seneden berû yaylakları canibine iskân ve ivaları icra 

buyurulmakda olan Afşar aşiretinden bazı kendini bilmez eşkıya 

takımları iskânlarını kabul itmeyerek bu havalilere uğramaksızın Karsı 

(Kadirli) ve Andırın tarikleriyle Çukurova canibine firar itmekde 

idükleri ve Kürdistan taraflarına iskân buyurulmak üzere gönderilmiş 

olan Torun aşiretleri dahi Mar’aş ve tarik-i saire ile  perişan ve 

parekende olarak Andırın ve Karsı (Kadirli) ve Adana taraflarından 

berû Çukurova’nın mahal-i sairelerine dağılub yerleşmek emelinde 

oldukları cümle nezdinde derkâr iken güya aşiret-i merkûme cebel-i 

Kozana istinad-i birle iskânı kabul etmeyüb de eşkıyalık ediyorlar deyû 

bazı ashab-ı a’razın kötü işlerine revaç vermek üzere bi-gayr-i hakk bir 

takım ifk-i iftira ile Bâb-ı Âlî canib-i vâlâsına arz ve ifade eylemişler 

halbuki aşiret-i merkûme edebsizleri mine’l-kadim herkesden ziyade 

Çilemiz fukaralarının vakit vakit külli emval ve eşyalarını gasb u garat (el 

koyup yağma) ve birçok nüfuslarımızı katl ve ihlak (öldürüp helak) 

eyledikleri derkârdır ve bi-mennihi Te’ala bu acizileri evvela hüda-i lem 

yezel hazretlerini ve Resulullah Efendimiz Hazretlerini ve din-i 

milletimizi ve padişâh-ı âlem-penâh efendimizin izhar-ı mine’ş-şems 

bulub ve saye-i merâhim-vaye-i şahânede bi’l emn ve’r-râha-ve’r-râhat 

hüsn-i imtizaç ve hüsn-i istirahat üzere olduğumuz ni’am-i uzema’nın 

eda-yı hakk-ı teşekküründen aciz ve kâsır olub ve bu def’a min tarafillah 

efendimizin eyalet-i Sivas’a şeref-i teşrifleri mücerred kulları hakkında 

ni’am-ı uzema’ ve bais-i feyz-iftihar ve mucib-i necatımız (kurtuluşumuz) 

olduğu zâhir ve bâhir olub ve evvel ve âhir kullarının o misillü eşkıyâlara 

rûy’i sahabet (koruma) ve sıyanet (kollama) göstermeyüb kendileriyle 

zinhar ihtilat olunmayacağı (karışıp, görüşülmeyeceği) cümleden ziyade 
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efendimizin ra’nâ ma’lum-ı veliyyü’n-niamileri olmağla mukaddem ve 

mu’ahhar rif’at ve zilletimiz efendimize raci (rica) ve efendimin bileceği 

bir keyfiyet olmağla bu gûna na-hak yere ifk ve iftira (haksız yere iftira 

eden) iden ashab-ı i’razın yerlerinden sıla istihlası reha (kurtuluş) 

buyurulmaklığımız her niye mevkut (vakitli) ise icra-i icabına müsaade-i 

merâhim-âde hidivilerinin şayan buyurulması ve fi-maba’d (bundan 

böyle) aşiret-i merkumeden Çilemiz taraflarına gelüb ve Çukurova’ya 

gitmek emelinde oldukları görülür ise asla ve kat’a sehâbet ve siyanet 

(koruma ve yardım) gösterilmeyüb ve zinhar ketm u ihfâ olunmayarak 

(saklanmayarak) geldikleri anda kayd-ı bendinin mahal-i iskânlarına irca’ 

ve iade kılınacağı ve İnşa-Allahû Te’ala ömr-i acizanem oldukça her bir 

hizmet-i padişahımız ve hizmet-i veliyyü’n-niamilerinden ân-ı vâhid (bir 

an) ayrılmayub ve bir gûna mugayir-i hal (aykırı bir durum) ve hareketin 

vuku’a gelmeyeceği arz-ı niyaz-ı bendegânemiz ma’razında iş bu bir kıt’a 

mazbata-i abidanelerimiz tahrir ve takdim-i pişgâh-ı asafileri kılınmış 

olmağın ol-babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir. Fi 25 Cemaziye’l-ahir Sene (1)281    

EK-73 

Arşiv Fon Kodu: A.MKT.MHM, Dosya No: 342, Gömlek No: 37, 

Tarihi: 29 (R) Rebiü’l-ahir 1282 (21 Eylül 1865), Konusu: Aziziye Sancağı 

havalisinde bulunan Avşar Aşireti'nin Sarız Nahiyesi'nde iskanları. 
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Hû 

İktizası fırka komisyonundan 

Meal-i mazbata ve varakaya nazaran mezkûr arz-ı mahzarın 

istihsaliyle bu babda olan mutalaalarımızın ba-mazbata ifade ve beyan 

olunmak üzere kaim-makam muma-ileyh pusulası fi 5 Safer Sene (1)282 

ve fi 12 Haziran (12)81  

Aziziye civarında bulunan Afşar aşiretinin emr ü iskânları 

kendilerine mikdar-ı vefi (yeterli miktarda) arazi-i haliye (boş arazi) 

gösterilerek ber-muceb-i nizam-ı müessese münakasa-i aleniyynesi bi’l-

icra fiyat-ı mu’tedile (uygun fiyat) ile kendilerine temlik olunduğu (mülk 

olarak verildiği) halde bi’t-tabi mahal-i ahire gitmeyüb tam iskânları icra 

olunacağından icab-ı icrası hususu işbu varaka ile istid’a olunmuş ve 

meal-i istid’a yolunda ve becâ (uygun) bulunduğundan ber-mucib-i 

varaka emr-i iskanları icra olunduğu takdirde bir mahale azimet 

itmemeleri ve ba’de-ezin tarik-i şekâvette (kötülük yolunda) 

olunmamak ve ezher cihet itaat ve inkıyada bulunmak hususlarını 

mutazammın aşiret-i merkûme rüesası tarafından bir kıt’a memhur arz-

ı mahzar kılıklu taahhüdnamenin i’tasıyla keyfiyyetin burada bulunan 

Aziziye kaim-makamı izzetlü beğ ile bi’l-zikr icab-ı hallin icrası 

maruzunda mezkûr taahhütnamenin leffiyle canib-i efhamiye bi’t-

tahrirat arz ve inhası iktiza ider. Ol-babda emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir. Fi 5 Safer (1)282 ve fi 17 Haziran Sene (12)81 (30 

Haziran 1865)   

Saye-i imaret-vaye-i hazret-i cihandâride giçen sene de iskân 

olunub ve bu sene-i mübârekede tamamen iskânları azade-i külfe-i ta’rif 

ve beyan bulunduğu üzere Sivas ve Aziziye havalisinde bulunan Afşar 

aşiretinin emr ü iskânları hakkında canîb-i devlet-i aliyyeden akdemleri 

ikdamatı mütevaliye icra kılınmış ise de her nasılsa aşiret-i merkûme şu 

ni’a’mât-ı uzmaya adem-i muvaffakiyyetlerinden naşi aşıru müteessif 

olmuşlar idi. Giçen seksenbir senesi ittihaz ve teşebbüs olunan tedabir 
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hüsn-i iktizasınca aşiret-i merkûmeden binbeşyüz hane kadar Aziziye 

sancağı havalisinde  iskân olunmak efkârlarına düşerek bazı kura ve 

misillü damlar inşa iderek barınmışlar ise de kendilerine taraf-ı 

hükümetden idare-i taayyüşlerine (geçimlerine) medar olmak üzere 

emr-i ziraat ve harasetleri içün arazi-i haliye gösterilerek tapu 

olmadığından müstelzim-i perişaniyetleri olması cihetle behemahal 

dikkat-i senada Çukurova nam mahalle hasbel-zarur barınacak yurtları 

olmadığından azimete mecbur oluyorlar ve muvafık-ı irade-i aliyyeleri 

buyurulur ise husus-ı mezkûrede aşiret-i merkûme içün arazi-i haliyeden 

mahallerin münakaza-i aleniyyesi bi’l-icra herkes tarafından fiyat-ı 

mu’tedile ile bi’l-mübayaa arazi usul-ı müttehazesi (kabul edilebilir usul) 

mucebince tapuları yedlerine (kendilerine-ellerine) taraf-ı hükümetten 

i’ta-i temlik olunduğu (mülk verildiği) halde münasib mahallere karyeler 

inşasıyla ol-vakt hane ve mülkünü terk edüb azimet idemeyecekleri emr 

ü aşikâr idiğünden ziraat ve harasete bed’en (başlangıçta) ve mübaşeret 

birle ehl-i menutun olarak saye-i hazret-i padişahide irade-i 

taayyüşlerini (geçimlerini) yoluna koyub merkûmen geçinmek ve ruz u 

şeb (gece gündüz) temâdi-i eyyam-ı ömr ve afiyet hazret-i cihanbaniyle 

meşgul olmak hususlarına müsaade-i aliyye-i rahimâneleri erzân 

buyurulmak babında emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 2 Safer Sene (1)282 ve fi 14 Haziran Sene (12)81 (27 Haziran 1865) 

Bende Müdür said Esad Reis-i Aşiret-i Afşar Mühür: Seyyid Mehmed 

Rıza      

Eltaf-ı elhibeden mes’ul ve hüsn-i himem-i âlîleri ile sür’at-i 

husulü dahi me’mul bulunan Afşar aşairinin mebani-i iskâna (iskân 

esasları) ve kavaid-i (kaideler) medinelerinin te’kid-i zaiyesi (tekraren 

söylenen) mutalaasına vaki işbu istid’anâme-i muhavereleri sedrinde 

derç olan mazbata ve mazbatanın balasını müzeyyin (süsleyen) 

buyuruldu sami-i cenâb-ı kumandanileri meclis-i acizanemde bade’l-

krae fezleke-i meal-i müsted’aları dahi bi’l-etraf mütalaa ve na’il 
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olundukda vaki olan işbu ifade ve istid’aları münasib ve her bir cihetle 

muhsenatı dâ’i ve câlib olub varidat-ı hazinenin tezayidiyle beraber bu 

babda beyne’l-aşair vukuu melhuz bulunan mahsusat ve fitnelerin 

indifa’ı mu’di olacağı dahi anlaşılmış ve icra-yı iktizası menut ve 

mütevakkıf-ı emr ve irade-i alileri bulunmuş olmağla ol-babda ve her 

halde emr ve irade hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 7 Safer Sene (1)282 (2 Temmuz 1865)    
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Hû 

Mirliva Saadetlü İsmail Paşa Hazretlerine 

Devletlü efendim hazretleri 

Sarız nam mahal Afşar aşiretinin elhaletü hazihi hane ve 

ziraatgâhları bulunmasıyla ahire verilmiş oysa haklarında gadr-i külli 

olacağının beyanıyla Aziziye kaim-makamlığından vaki olan iş’arın icra-

yı icabı bu kere rehin-i cây-ı igraz olan tahrirat-ı aliyyelerinde izbar 

olunmuş ve mahal-i mezkûre muhacirin iskânı hususuna yetmişsekiz 

senesinde irade-i seniyye şeref-zuhur etmiş olduğuna ve orasının tekrar 

Afşarlara i’tası mahazir-i (engeller) ebnâ-yı müstelzim olacağı 

mülahazadan gayr-i baid (uzak) bulunduğuna mebni icra-yı muktezası 

tafsilen liva-i mezkûr kaim-makamlığına yazılmış olmağla beyân-ı hale 

ibtidar olundu. Ol-babda emr ü irade efendim hazretlerinindir.  

Selh-i Muharrem Sene (1)282 ve fi 13 Haziran Sene (12)81  

Bende Mutasarrıf-ı Eyalet-i Sivas es-Seyyid Ahmed 

Meal-i tahrirata nazaran Sarız nam mahallin muhacirin-i 

Çerakiseye terk olunduğu halde Afşar aşiretine kangi mahal 

gösterilecektir. Ve bunlara bir mahal gösterilmediği takdirde behema-

hal Çukurova’ya eyyam-ı şitada (kışın) azimet idecekleri aşikâr mamafih 
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bununla Afşar aşiretinin istihsal-i inzibatları kangi esbaba menuttur 

buraların tafsilen ba-mazbata ifade ve beyan olunmak üzere keyfiyyetin 

Aziziye Sancağı kaim-makamlığı meclisine havalesi. 

Fi 7 Safer Sene (1)282 ve fi 18 Haziran Sene (12)81 (2 Temmuz 1865) 

Sarız nam mahalde bulunan ahali Afşar’ın vukuu bulan 

istirhamları üzerine bunların yurd-ı kadimlerinin ahire verilmesi 

hakkında kadr-i mucib olacağı izharına dair Sivas mutasarrıfı cânib-i 

vâlâsına tastir buyurulan (gönderilen) tahrirat-ı seniyyelerine mevrud 

cevabnâmede mahal-i mezbur muhacirine tahsis olunduğu ve keyfiyyet 

Aziziye kaim-makamlığına yazıldığı iş'ar-ı beyan buyurulmasıyla mahal-i 

mezkur Çerakiseye verildiği halde Afşar aşiretine kangi mahal irae 

olunacağı ve bunlara arazi gösterilemediği halde emr-i iskân hasıl 

olmayarak Çukurova kapısı açılmış olacağından bu babda meclis-i 

acizânemin re’y ve mütalaasının……beyan-ı irade ve ferman 

buyurulmakdan naşi keyfiyyet miyane-i acizânemizde lede’t-teemmül 

(iyice düşünerek) Sarız arazisi vasi’ce ve bir ucu yani Çerakise kuralarına 

semt ve civari ve muhacir iskânına elverişli bulunan mevki’ saye-i asayiş-

vaye-i cenâb-ı mülükânede elyevm görülen emniyet ve kuvve-i askeriye 

ve eltaf-ı ilahiyyeden müsted’amız bulunan ıslahat üzerine irae olunacak 

mahalle yerleştirilmesinde pek de bais olamayub eğerce gösterilecek 

araziden tecavüz olunarak ilerüde ya’ni öteden berü Afşar eküb 

biçdikleri mevakia iskânlarını ısrar iderler iseler ol-vakit asayiş 

müşkülata düşerek mütalaa-i sâibe-i kerimâneleri vechile Afşar 

aşiretinin iskânına halel verilüb perişâniyetlerini mûdi olacağı bedihi ve 

mutasarrıf-ı müşarün-ileyhin cânb-i hükümete mevrud (gelen) emr-

nâmelerinin hülasa-i hükmi ise şu hanelerin mahal-i mütecavireye emr-

i iskânı olub Gümüşkün nam arazi ilerüsünde Sarız toprağı dahilinde 

bulunan Beğ Çayırı ile ilerüsü ve Gümüşkün suyunun iki cihetinden 

nihayet Alayâr oğluta’bir olunan mevki’in tahsisi ve mezbur Alayâroğlu 

boğazının Sarız’da olan Afşar aşiretiyle Çerakise kuralarına hatt-ı fasıl 

ittihazı ve menfadan Çukurova’dan gelüb oradan dahi arz-ı halin ile emr 
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ü iskânlarını iltimas iden Torun cemaati hanelerinin vürudunda dahi 

Küstüre civarında ve İbrahim Beğ uşakları kuraları ilerüsünde vesaid iyad 

kılınan dahilinde olsa mevki’in tahsis Kocanallu aşiretinden ve Sallıoğlu 

oymağından bulunan aşair hanelerinin dahi hatt-ı fasıl içerüsünde 

bulunan ve zaten arzileri olan Sazyanı nam mevki’e yerleştirilmesi tensib 

görünmüş olmağın her halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-

emrindir. Fi 9 Safer Sene (1)282  (4 Temmuz 1865) 
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Hû 

Dördüncü Ordu-yu Hümâyûn Müşiriyet-i Celilesi Cânib-i Âlîsine 

Devletlü efendim hazretlerine 

Nezd-i aliyeyi mün’imilerinde azade-i külfet tarif ve beyan 

bulunduğu üzere Aziziye havalisinde bulunan afşar aşiretinin emr ü 

iskânları hakkında ezmine-i sâlika da ikdamat-ı mütevelliye bi’l-icra her 

nasılsa muvafık olunduğu gibi giçen (geçen) sene icra buyurulmuş olan 

tedabir saye-i vasıta iktizasınca aşair-i merkûme biraz medeniyet yolunu 

tutarak iskâna meyil ve rağbet etmiş iseler de Uzunyayla elden gitmiş ve 

bu hal kendilerine kıran gelüb geçen sene miyanelerinde (aralarında) 

vukuu kıl u kal tevekkülünden dolayı li-ecli’t-terbiye asakir-i şahâne 

sevkine mecburiyet hasıl olmuş ve bunun üzerine haylice masarıfat 

vukuu getirmiş ve aşair-i merkûme şimdilik ahval-i sabıkalarından 

pişman ve ric’at idüb (edip) (vaz geçip) mahal gösterilip de iskân 

olundukları takdirde bu efkâr-ı kasidelerinden vaz geçip refte refte 

istihsal medeniyyete meyil olundukları reviş-i hallerinden istidlal 

olunmuş (anlaşılmış) ve marru’z-zikr Uzunyayla nam mahalden kat’i 

nazarla Aziziye Sancağının cihet-i garbisi bulunan Sarız ve Mağara 

nahiye ve kuralarıyla civarı bulunan mahallerin kendilerine terk 

olunarak usul-ı muktezasına tevfikan arazi-i haliye müzayede-i 

aleniyyesi bi’l-icra talipleri bulunanlara ba tapu temlik olunmak (mülk 

olarak verilmek) ve ba’dema ikna-yı medeniyyet etmek ve saye-i asayiş-

vaye-i cenâb-ı mülükânede teba’-i saire gibi ârâm ve istirahatte 

bulunmak istirhamına dair taraf-ı çakeriye verilmiş oldukları istid’aları 

leffen Sivas mutasarrıflığına yazılan tahrirata cevaben yazılan Sarız 

dinilen (denilen) mahallerin muhacirin-i Çerakiseye tahsisi irade-i 

seniyye iktizası celilinden bulunduğu iş’ar buyurulmuş halbuki refakat-i 

çakerânem bulunan kuvve-i müfreze ile Mağara’ya müteveccihen 

(yönelerek) Aziziye’den hareket ve Sarız caddesiyle azimet-i çakeri 

esnâsında mahal-i mezkûr arazi-i vasia ve münbit (verimli) ve mahsüldar 
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bir mahal bulunup el-haletu hazihi beşyüz haneden mütecaviz Afşar’dan 

misillü aşair iskân etmekde ve aşair-i merkûme iskân olunduğu halde bin 

hane birleştirilmeye elverişli bulunduğu ve Çerakise iskân olunduğu 

taktirde ancak yüz hane yerleştirileceği ve bu kadar mahal-i vasianın bin 

hane durur iken yüz haneye verilmesi vechen min-el vücuh (hiçbir 

surette) tecviz olunmayacağı (izin verilmeyeceği) ve böyle cihat-ı 

malume ile hazine-i celilenin hasarını müeddi oldukdan başka henüz 

Uzunyayla acısı derunlarında iltiyaç-pezir olmamış (içlerinde açılmış 

yara kapanmamış) iken mahal-i mezkûrenin muhacirine terkine aşair-i 

merkumeye yine yine Çukurova yolları açılarak ahval-i sabıkalarının 

iadesine sebeb-i menkul olacağından maada miyanelerinde (aralarında) 

vuku’u melhuz olan (akla gelen) münaza’ ve ifsadı intac (ortaya 

çıkaracağı) idiğü zamanla müsaid olunmadığı bir gaile kuyuları açılacağı 

misillü mahazir müteaddide-i celb olacağı mülahazadan gayri ba’id 

bulunduğu (uzak olmadığı) kıraat-ı haliyeden müstadil (boş sözlerden) 

bulunmuş ve buraların iki taht-ı inzibatı behemahal aşair-i merkûme 

iskânına muhtaç idiğü izhar-ı mine’l-şems (güneş gibi açıktır) 

bulunmasıyla hasbe’l-musaddaka beyan-ı hale cür’et ettim ve aşair-i 

merkûmenin iskânı hakkında Sivas mutasarrıfı tarafından mevrud 

tahrirat ve Aziziye meclisi tarafından alınan mazbata ve bu babda aşair-

i merkûme hanedanından ve müdiri tarafından verilen istid’a ve anın 

(onun) üzerine alınan mazbata manzur-ı mekâr menşûr-ı âlî-i hidiv-i 

azamileri buyurulmak üzere matviyyen takdim-i pişgâh-ı samileri 

kılınmış ve aşair-i merkûmenin mahal-i mezkûrine iskânları muvafık-ı 

irade-i âlîyye-i müşir-i ekremileri buyurulur ise sabık Aziziye kaim-

makamı olub burada bulunan Ahmed Beğ’in buralarca ve aşair-i 

merkûmenin etvar ve harekâtlarına ve arazi-i mezkûreye malumat ve 

marife-i kâmilesi olacağından muma-ileyhin marifetiyle icab iden (eden) 

tapuların tevzi’ ve i’tasıyla mahallerinin arazisinde muhsenat-ı adide-i 

mültezim ise de icab-ı halin icrası mücerred mütevakkıf-ı re’y-i sami-i 

müşir-i efhamileri kılınmış olmağla ol-babda emr ü ferman hazret-i men-

lehü’l-emrindir.  
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Fi 13 Safer Sene (1)282 ve fi 25 Haziran (12)81 (8 Temmuz 1865) An-

Mağaracık    (Mağaracık’dan) 

 

Marûz-ı derineleridir ki 

Çakerileri Afşar aşiretinden olub eyyam-ı sayfda (yazın) Aziziye 

havalisinde kain Uzunyayla ve Sarız ve civarları namun mahallere ve 

eyyam-ı şitada (kışın) Çukurova nam mahale azimetle evvel bahara 

kadar orada beytûtet etmek (kalmak) aben a ced adet (çok eskiden beri) 

cariye ve usul-ı kadimemizden (uzun zamandan beri geçerli usul) 

bulunduğu emr i celi ve şu hal na-marziyemiz (uygun olmayan)      

münafi-i efkâr-ı âlî iktiza-yı celilinden bulunarak a’sar-ı sabıkalarda 

marru’z-zikr mahallere iskân-ı çakerânemiz cenâb-ı veliyyü’n-ni’amiden 

irade ve ferman buyurulmuş ise de iktiza-yı bedeviyyet ve vahşiyyeti  şu 

niabet-i uzmaya adem-i muvaffakiyyetimize ruz u şeb (gece gündüz) 

giryan (gözyaşı döken) ve perişan-ı sergerdan (perişanlıktan başı 

dönmüş) olduğumuz mahz şu ni’am-ı celileyi bilmeyerek küfran-ı ni’met 

ettiğimizden neş’et etmiştir. Buralarını şimdi cümlemiz derk ve teferrüs 
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ederek (anlayarak bilerek) elden çıkarmış olduğumuz ni’am-ı celile 

hazret-i padişâhiye mazhar olmak saye-i mün’imide ba’dema ârâm ve 

rahat etmek üzere mahal-i mezkûrinden Uzunyayla nam mahal 

muhacirin-i Çerakise’ye verildiği gibi Aziziye’nin garbı tarafında kain 

Yörük dimemiz olan Sarız ve civarı mahallerin arazileri usul-i 

müttehazesine tevfikan bi’l-müzayede aleniyyesi bi’l-icra taliblerine 

füruht ettirilerek tapularımızın yedd-i çakerânemize bi’l-i’ta iskân-ı 

bendegânemiz hususuna müsaade-i âlîyye-i hidiv-i azamileri erzan ve 

şayân buyurulduğu halde ba’dema veliyyü’n-ni’met bi-minnetimiz teba’ 

perver efendimiz hazretlerinin uğur-ı meyamin-mevfur (silik) 

asâfânelerinde can feda edercesine hidmet-i şahânede bulunarak teba’-

i sair gibi asayiş-vaye-i cenâb-ı mülükânede ârâm ve istirahatde 

bulunmak ve cünha-i mesbukalarımızın (önceki kabahatlerimizin) afvına 

mazhar olmak ve şayed ba’de-ezin sıfat-ı eşkıyada bulunubda bir kusur 

ve şekavet ve buna mahâll (silik) na-marziyye (istenilmeyen bir durum) 

vukuu getürülür (getirilir) ise yahut Çukurova nam mahale azimet 

olunursa cümlemizin hakkında mücazat-ı şedide icrasına razı ve hoşnud 

olarak ol vakit her mücazata müstahak olub bir vechile gaddar ve 

cihaneye hakkımız olmadığından başka vukuu hareket bi-becâ’dan (silik) 

taraf-ı devlet-i aliyyeden vukuu bulacak masarifatı dahi cümlesi 

tarafımızdan te’diye ve ika’kılınmak şartıyla birbirimize kefil-i bi’l-mal ve 

kefil bi’n-nefs olduğumuza mübeyyin işbu bir kıt’a arz u mahzarımız 

tanzim-i pişgâh-ı süreyya iktinah-ı daveri efhâmileri kılınmış olmağla ol-

babda ve her halde emr ü ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir.  

Fi 14 Safer Sene (1)282 ve fi 25 Haziran Sene (12)81  (9 Temmuz 1865) 
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Hû 

Suret-i Emr-nâme-i Eyâlet Mutasarrıf-ı Sivas 

Sarız hakkında Mirliva Saadetlü Paşa’nın savb-ı vâlâlarına 

mevrud tahriratı ile melfufatı suretlerinin leffen irsal olunduğu suret-i 

iş’ara nazaran zât-ı vâlâlarının mahal-i mezkûra azimetlerine lüzum 

göründüğü bu kere aldığım tahrirat-ı aliyyelerinde iş’ar olunmuş ve 

tarifden müstağni olduğu üzere Afşar aşiretinin ıslahatı hususuna ba-

irade-i seniyye kuvve-i askeriye-i mahsusa ta’yin ve irsal buyurulmuş ve 

bu asker iki sene oralarda geşt ü güzar (dolaşmak) ve Afşar eşkıyasını 

tefrik (ayırmak) ve nefy (sürgün) ile ol-havalide bulunan muhacirinin 

asayişe istihsal eylemiş ve Saruz’a  dahi muhacir iskânı irade-i mahsusası 

iktizasından bulunmuş olduğu gibi muhacirinin hususan netice-i 
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iskânlarına değin o makule arazinin müzayede ile aher (başka) suretle 

füruhtu (satışı) ba-irade seniyye-i katiyyen memnu’ (yasak) olduğundan 

başka iskân-ı me’murinin hasıl olduğu ta’limat-ı seniyyede dahi 

musarrah (açıklanmış) olarak bu-babda şeref-varid olan emr-nâme-i 

samiye orada mukayyed olacağı misillü ta’limat-i seniyye-i mezkûrenin 

buna dair olan bend-i mahsus sureti bi’l-ihraç leffen gönderilmiş ve bu 

hale göre bu araziye Afşar iskânı fesad ve şekâvet ocağını alevlendirmek 

gibi bir gaile-i cesimeyi davet edeceği bedihi bulunduğundan keyfiyyet 

tafsilen ordu-yu hümâyûn müşirin ve Islahat-ı me’murin-i celilelerine ve 

bu def’a dahi ba-telgraf makam-ı celil-i sadâret-i uzmâya inha kılınmış 

ve cevabe-i aliyelerinin vüruduna kadar bu maslahata hükümet 

tarafından müdahale olunmak icab etmeyerek bu suretçe Saruz’a 

azimet-i behiyyeleri uyamayacağı bedihi bulunmuş olmağla keyfiyyetin 

paşa-yı muma-ileyhe canibine iş’arı lazım geleceği beyanıyla terkim-i 

cevâb-nâmeye ibtidar kılındı. 9 Rebiü’l-evvel Sene (1)282 (2 Ağustos 

1865) 
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Hû 

Huzur-ı Meal-i Mevhur Cenâb-ı Vekâlet-penâhiye / Numero 57 

Marûz-i çaker ve dâ’î-i kemineleridir ki 

Sarız arazisine Afşar iskânına dair istilâm-ı hâli havi fi 26 Za Sene 

(12)82 tarihli emr-nâme-i sami telgrafları alınarak iktiza eden cevabı 9 

numero ve fi gurre Rebiü’l-ahir Sene (12)82 tarihli telgrafnâme-i acizane 

ile arz ve iş’ar kılınmış olmasıyla ber-vech-i âti tafsili keyfiyyete ibtidar 

olunur. Şimdiye kadar bu hususa dair alınan muhaberat ve edilen 

tahkikata nazaran mukaddema Afşar aşiretinin Uzunyayla’daki yayla da 

muhacirin iskân olunmasından dolayı miyanelerinde (aralarında) vuku’u 

bulan kil u kal (dedikodu) üzerine asker sevkine mecburiyet görülmüş ve 

Afşarın iskânı hakkında irade-i seniyye sadır olup anlar dahi öteden berü 

mezraları olan mezkûr Sarız arazisinde hane ve damları inşasıyla bütün 

bütün yerleşmek üzere taahhüd etmişler anların bu vechile yerlerinde 

iskân olunmaları envai’ muhsenâtı mucib olacağı gibi öteden berü ekip 

biçdikleri yerleri dahi ellerinden alınubda muhacirine verildiği takdirde 

hilaf-ı irade Çukurova tarafına göçmeye mecbur olacaklarından başka 

mahazir-i adideye mucib olacağı ve salifü’z-zikr Sarız arazisi pek vasi bir 

kıt’a olup el-haletu hazihi burada beşyüz haneden mütecaviz Afşar ve 

Senamenlü İskân etmekde olduğu halde bir ol kadar hanenin daha 

yerleştirilmesi kabil olacağı ve Alayaroğlu boğazı Afşar ve Çerkes kuraları 

idaresine sedd-i fasıl ittihazıyla tensib olunacak bir üçüne Çerkes 

iskânında dahi pek de bais olmayacağını Aziziye Sancağı ve ol-tarafda 

bulunan fırka-i müfreze meclisinden tanzim olunan müteaddid 

mazbatalarda müserrah olub tahkikat-ı vakıa dahi bu mazbataların 

hikmeti müeyyed (doğrulanmış) bulunmuştur. Ve el-haletü hazihi bir 

tarafdan aşiretin iskânına bir tarafdan hey’et-i ıslahiye işlerine 

muavenet etmekde olan Afşar gibi müteveffa Çerakise Beğzâde Hacı 

Beğ geçende Kozat oğlu Hacı Beğ ile beraber ordu-yu hümâyûna 

geldiğinden vukuu bulan ricasına mebni eski yurtlarından kaldırılmayub 
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istid’aları vechile iskânlarına gayret olunacağı dahi kendisine vaad 

olunmuş ve icra-yı icabı ol-tarafda bulunan Mirliva Saadetlü İsmail 

Paşa’ya havale ile çünkü Sivas mutasarrıfının Aziziye kaim-makamlığına 

gelmiş olan tahriratında Afşar’ın sarız arazisinde iskânında mahzur 

olduğu münderiç olub halbuki Afşar’ın mezraları olan arzide ika ve 

iskânlarında oradan tardlarıyla tekevvün ettirilmiş olacak gaileden daha 

büyük mahzur hatıra gelmediğinden mutasarrıf-ı muma-ileyhin mutalaa 

ettiği mahzurundan ibaret olduğu kendisinden istilam edilmiş ise de bir 

cevab alınamayub muma-ileyh her ne mutalaaya mebni ise Afşar’ın 

Sarız’da ika’ olunmaması suretini iltizam ile emr-i iskânlarının icrasından 

hükümet-i mahalliyeyi men’e kıyam etmiş olduğu mahal-i iş’ardan 

anlaşılmıştır. Vakıa arazi-i merkûmede Afşar aşiretini iskân olunduğu 

takdirce muhacirin-i Çerakise karyelerine civar olmak hasebiyle bir 

aralık mücadeleye kıyam etmeleri hatıra gelmez şey değildir. Lakin 

muhacir iskân olunan yerlerin etrafını hep aşairden tahliye kabil olur 

mu? Ve bu cihetle tard olunacak aşairi sonra nerelerde iskân etmeli? 

Halbuki Afşar aşireti kışla içün Çukurova semtine göçer ise azim 

mazarrat ve gaileyi mucib olacağı Adana valiliği tarafından ihtar 

olunmaktadır ve Adana eyaleti memalik-i mahrusanın en münbit (vrimli) 

ve nemadar bir kıt’ası olub yalnız emniyet-i truk ve mesalik-i kaziyyesi 

husule getirildiği gibi yüzbin kiseden mütecaviz varidat husule geleceği 

ve bu varidat sene be sene terki halinde bulunacağını erbab-ı vukufun 

akla makrun (yakın) olan iddialarınındır ifadat-ı meşrua’ya nazaran Afşar 

aşiretinin Sarız arazisinde iskânı hakkında mahalli mütalaatı muvafık-ı 

hal ve maslahat görüldüğünden icra-yı icabı içün Sivas mutasarrıflığına 

emr ü irade buyurulması ve bu madde hakkında mukaddem ve muahhar 

cevaben ve resen gelmiş olan evrak takımıyla takdim-i pişgâh-ı hakâyık-

ı iktinâh cenâb-ı sadâret-penâhileri kılınmış olmasıyla ol-babda emr ü 

ferman hazret-iveliyyü’l-emrindir.  

Fi 2 Rebiü’l-ahire Sene (12)82 ve fi 12 Ağustos Sene (12)81 (23 Ekim 

1865)  
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Derviş Paşa ve Cevdet Efendi Hazretleriyle Sivas Mutasarrıflığı’na 

Afşar aşiretinin Uzunyayla’da bulunan sayfiyelerine (yazlıklarına) 

muhacirin iva olunmasından dolayı bunların sarız arazisine iskânı ve 

arazi-i mezkûrede şimdiye kadar beşyüz haneden mütecaviz Afşar ve 

Senamenlü aşireti meskûn bulunduğu gibi bir ol kadar hanenin dahi 

birleştirilmesi kabil olacağı ifadesini ve tevziat-ı sairesiyi havi tevarüd 

eden tahrirat müştereken behiyyeleri ve melfufatı maan malum-ı 

senâveri olmuş ve ihtarat-ı vâlâları münasib ve beca olarak keyfiyyet 
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Sivas mutasarrıflığına bildirilmiş olmağın oraca dahi icra-yı iktiza-yı hale 

himmet buyurulması siyakında şukka  

Devletlü Derviş Paşa ve Semahatlü Cevdet Efendi Hazeratı 

tarafından ba-tahrirat müştereken beyan ve inha kılınmış ve iş’arat-ı 

muharrere münasib ve beca’ (uygun) olarak ol-vechile aşiret-i 

merkûmenin arazi-i mezkûrede iskânları müşarün-ileyh tarafına 

bildirilmiş olmağın taraf-ı saadetlerinden dahi icra-yı iktizası hale 

himmet olunması siyakında şukka. 

EK-74 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1606, Gömlek No: 104, 

Tarihi: 17 (B) Recep 1306 (19 Mart 1889), Konusu: Afşar nahiyesi 

ahalisinin şekavetlerinin men'ini isteyen Mağara nahiyesi muhtar ve 

ahalisinin arzuhalleri üzerine durumun tahkiki. 

 

 
 

Konya Vilayet-i Celilesine 

Fi 17 Recep Sene (1)316 ve fi 7 Mart Sene (1)315 
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Nahiyelerine civar bulunan Afşar nahiyesi ahalisinden tarik-i 

şekâvetde bulunanların karyelerine gelerek icra-yı şekâvet etmekde 

olduklarından ve bundan dolayı ahalinin emniyetleri münasip 

(kalmamış) olduğundan ve eşkıyayı merkûmenin henüz derdest 

edilmediğinden bahisle taleb-i ma’delet ve bazı ifade ve istid’a-yı havi 

Mağara nahiyesi muhtarı ve muharrerü’l-esami kura (isimleri yazılı 

köyler) eimme (imamları) ve muhtaranı (muhtarları) ve ahalisi 

imzalarıyla gönderilen arz-ı hal leffen savb-ı âlîlerine irsal kılınmış 

olmağla mealine nazaran bi’t-tahkik iktizasının ifa ve hakikat-i halin 

beyan ve inbasına himem-i âlîyyeleri masruf buyurulmak babında 

EK-75 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 33, Gömlek No: 114, 

Tarihi: 30 Ca 1313 (18 Kasım 1895), Konusu: Sivas'a tabi Aziziye 

kazasından bazı Afşar fesatçılarının Haçin'e tabi bir Ermeni köyüne 

tecavüz ettikleri. 

 

Haçin’in günümüzdeki adı Saimbeyli’dir. Adana ilinin bir ilçesidir. 
İlçeyi Fransız işgalinden kurtaran Saim Bey'in hatırasına, ismi 
Saimbeyli'ye çevrilmiştir.  

Adana ilinin kuzey doğusunda, Kozan'ın ise kuzeyinde bulunan 
Haçin kasabası ikibinden fazla haneden meydana gelmekteydi. Bu 
hanelerin bir kısmı müslümandı. Fakat çoğunluğu Ermeni hanelerinden 
oluşmaktaydı. Anadolu’nun geneline yayılan Ermeni olayları esnasında 
Haçin'de de 1892-1895-1901-1904-1909 yıllarında ayaklanma düzeyine 
varan olaylar meydana gelmiştir. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Adana_(il)
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0l%C3%A7e
http://tr.wikipedia.org/wiki/Saim_Bey
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Telgraf-nâme 

Suret Huzur-ı Sami-i Sadâret-penâhiye 

 

Evvelki gün Sivas’a tabi Aziziye kazasının Sarız ve Saâdat Baba nahiyeleri 

Afşar hazelesinden bir haylü eşhas Haçin kazasına tabi Şar nam Ermeni 
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karyesine hücum ile dört adamı katl ve eşya ve mallarını gasb ve yağma 

eyledikleri şimdi alınan telgrafnâmede iş’ar olunmuştur. Bunların 

harekât-ı tecavüzatlarının men’-i mukaddema (daha önce) dahi Sivas 

vilayeti celilesine iş’ar olunmuş olduğu halde yine şu halleri vukuu 

Haçinlilerin pek ziyade su-i te’sir ile fevkalade mecbur-ı şikâyet eylemiş 

olduğundan mütecasirlerinin seri’an derdestleriyle haklarında 

muamele-i kanuniye icrası ve ba’dema bu gibi ahval-i na-marziyenin 

tekerrürüne meydan verilmemesi lüzumunun vilayet-i müşarün-

ileyhaya emr ü ferman buyurulması müsterhamdır. Ferman. Fi 6 Teşrin-

i-sani Sene (1)311 ve fi 30 (Ca) Cemaziye’l-evvel 1313 (18 Kasım 1895) 

 

EK-76 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2129, Gömlek No: 105, 

Tarihi: 22 (C) Cemaziye’l-ahir 1316 (7 Kasım 1898), Konusu: Suriye 

kazalarında iskan edilen Anadolu'nun Türkmen ve Afşar kabileleri ile 

Amasya ve Kars ahalisinden Vadilacem kazasına bağlı Berrak 

karyesinde sakin hane halklarının imar eyledikleri araziye Çerkes 

ümerasından (beylerinden) Hacı Hikmet Bey tarafından yapılan 

tecavüz hakkında tahkikat icrası. 
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Defter-i Hakâni Nezaret-i Celilesine 

Fi 22 Cemaziye’l-ahir Sene 1316 ve fi 26 Teşrin-i-evvel Sene 1314 

Yirmi sene akdem li-ecli’l-iskân Suriye vilayetine i’zam olunub 

vilayet-i müşarün-ileyha kazalarında müteferrik suretinde tavtin edilen 

Anadolu’nun Türkmen ve Avşar kabaile  ahalisinden (muhacirlerinden) 

Amasya ve Kars ahalisinden Vadil-acem kazasına tabi Berrak karyesinde 

sakin atmışbir hane halkının şimdiye kadar imar eyledikleri araziye   

kaza-i mezburda mutavattın ümerâyı Çerakiseden Hacı Hikmet Bey 

tarafından ne suretle tecavüz edildiğini ve istid’a-yı ma’deleti 

mutazammın mezkûr karye muhtaranı Hüseyin ve refikası imzalarıyla 

gelen arz-ı hal ve telgrafname leffen savb-ı ali-i daverilerine tesyar 

eylemiştir. Mündericatına ve nezaret-i celilelerinde mevcut olan kuyud 

u malümata nazaran icabının icra ve inbasına himem-i aliyye-i 

asâfâneleri der-kâr buyurulmak babında.   

EK-77 

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 188, Gömlek No: 52, Tarihi: 

11 Za 1316 (23 Mart 1899), Konusu: Sivas'da Uzunyayla'da yerleşik 

olan Çerkes ümerasından olup hakkında bazı şikayetler üzerine 

Dersaadet'e celb edilerek gözaltına alınan Mehmed Mirza'nın 

memleketine dönmek için müsaade istirhamında bulunduğuna dair. 
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Zabtiye Nezareti 143 

Hû 

Sivas vilayetinde Uzunyayla’da mutavattın ümerâ-yı 

Çerakise’den olub hakkında vuku’u bulan bazı şikayât üzerine evvelce 

ba irade-i seniyye cenâb-ı hilafet-penâhi Der-saadet’e celb edilerek 

taht-ı tarassuda (gözetim altına) aldırılmış  olan Mehmed Mirza burada 

imtidad-ı ikâmeti mahal-i mezkûrda bulunan ailesinin düçar-ı perişan 

olmasını ve emval ü emlakının mahviyeti mucib olacağından 

memleketine avdet etmek üzere müsaade i’tası istirhamında 

bulunmağla ifa-yı muktezası menut-ı ferman-ı âlidir. Ol-babda emr ü 

ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. Fi 11 Mart Sene (1)310 Zabtiye 

Nazırı Bende  
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EK-78 

Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 195, Gömlek No: 32, Tarihi: 

6 (C) Cemaziye’l-ahir 1317 (19 Ekim 1899), Konusu: Sivas Uzunyayla'da 

Çerkez ümerasından Mehmed Mirza'nın daha önce hakkında yapılan 

şikayet üzerine İstanbul'a celb edilip gözetim altında bulundurulduğu, 

bu halin ise mağduriyetine sebep oluduğundan adı geçenin avdetine 

dair Zaptiye Nezareti'nin istizanı. 

 

Zabtiye Nezareti Mektûbî Kalemi 2925 

Hû 
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Sivas vilayetinde Uzunyayla’da mutavattın ümerâ-yı Çerakiseden 

olub hakkında vuku’u bulan bazı şikâyat üzerine mukaddema (bundan 

önce) ba irade-i seniyye hazret-i hilâfet-penâhi Der-saadet’e celb ile 

taht-ı tarassuda (gözetim altına) aldırılmış olan Mehmed Mirza’nın 

burada imtidad-ı ikâmeti (ikâmetinin uzaması) mağduriyetini mucib 

(mağduriyetine sebep) olacağından bahisle avdetine müsaade 

istirhamında bulunduğu 11 Mart Sene (1)315ve 10 Eylül 1315 tarihli 

marûzat-ı kemteranemle arz olunmuşdu. Merkûmun memleketine 

a’zimetine müsaade i’tası içün Bâb-ı Âliye ve makam-ı Ser-askeriye ve 

Adliye Nezaret-i Celilesi’ne arz-ı hal i’tasıyla sızlanmakda olduğu 

Dahiliye Nezaret-i Celilesinden ba tezkere iş’ar olunmağla arz ve beyan-

ı hal ile istizan-ı muameleye mücaseret kılınmıştır. Ol-babda emr ü 

ferman hazret-i men-lehü’l-emrindir. Fi 30 Eylül Sene (1)315  

 Zabtiye Nazırı Bende 

EK-79 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.SGE. Dosya No: 9, Gömlek No: 110, 
Tarihi: 1320 Z 30 (29 Mart 1903), Belge Sayısı: 2, Konusu: 
Osmanoğullarının Söğüd’e nasıl yerleştikleri. a.g.y.tt. 
 

 
 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/02/image0044.jpg
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Tahkikat-ı acizaneme göre elyevm Konya vilayetinde bulunan ve 
aşairin (aşiretler) en büyükleri Reşvan, Türkmenli, Avşar, Alabeğli, 
Cihanbeğli, Koçbeğli, Tekeli, Kuz aşiretlerinden ibaret olup bunlardan 
başka bazı küçük aşiretlerde daha bulunduğu maruzdur. Ferman. 
Ser Küttab-ı Hazret-i Şehriyarileri Kulları Süleyman Hasbi 
 

 

http://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2013/02/image0064.jpg
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Cennetmekân Ertuğrul Gazi Hazretlerinin Asyay-ı Vüsta’dan 
(Orta Asya) hicretle Karahisar ve civarına suret-i teşriflerine dair 
tarihlerin müttefikan (beraber, birlikte) ita itmekde oldukları 
malumatının hülasası bervech-i âti arz olunur. 

 
Merhum müşarün ileyhin pederleri Süleyman Şah Caber Kal’ası 

kurbunda Fırat Nehrinden geçerken mağruken (boğularak) vefat etmiş 
olması üzerine oğullarından ikisi maiyeti halkıyla vatan-ı asliyelerine 
avdet etmiş oldukları halde Ertuğrul Bey biraderi Dündar Bey ile 
kendisine tabi’ olan dört beş yüz kadar aileleriyle beraber Anadolu’da 
hükümferman olan Sulçukilerin memalikinde barınmak üzere Sivas 
tarafına geldiklerinde orada tesadüfen Moğol askeriyle Selçukiler askeri 
beyninde bir muharebe vukuu bulmakda olduğunu ve asakir-i 
Selçukiyenin inhizama (yenilmeye) yüz tuttuğunu görünce heman 
mağlubların imdadına yetişip Selçukilerin galibiyetini mucib olmuş 
bulunduğundan Selçuk hükümdarı bulunan Sultan Alaiddin, Gazi 
Ertuğrul Bey’e ikram ve iltifat idüb hil’at göndermiş ve Ertuğrul Gazi 
taifesiyle beraber Ankara kurbunda (yakınında) vaki Karadağlar arasında 
ihtiyar-i mesken etmişti. 

 
Bir müddet sonra Gazi Ertuğrul Bey Ümera-yı Selçukiye sırasına 

geçmek ve kendisiyle taifesine münasip bir mahal tahsis olunmak 
istidasıyla oğlu Savcı Bey’i bir takım hediyelerle Konya’ya göndermesi 
üzerine Bursa ile Kütahya arasında vaki Domaniç dağları yaylak ve Söğüd 
ile Karacaşehir kışlak olmak üzere kendilerine tahsis olunmuştur. Bu 
cihetle Ertuğrul Gazi Söğüd ve Domaniç’de yerleşüb Avşar, Çavdar 
aşiretlerinin şer ve mazarratlarını (zarar, ziyan) def’ itmiştir. Karahisar 
tekfurunun bazı hareket ve tecavüzeyeye teşebbüs etmiş olması üzerine 
Ertuğrul Gazi bizzat Konya’ya gidüp Sultan Alaiddine bi’l-istishab 
avdetiyle Karahisar’ı muhasara ve fetih etmiş ve fimabad (bundan 
sonra) o civarlarda birçok fütuhat (fetih ve zaferler) icrasından sonra 
nihayet altı yüz seksen tarihinde (1281-1282) doksan iki yaşında     
irtihal-ı dâr-ı beka buyurmuştur (vefat etmiştir). 
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Rahmetullâhi aleyh rahmeten vâsiaten. 
 

Şu hülasa-i tarihçeye nazaran Ertuğrul Gazi Hazretlerinin dört 
yüz elli beş yüz kişiden ibaret olan maiyyet-i efradıyla Söğüt ve civarına 
yerleştikleri vakitte askerini ikiye tefrik ile bir kısmını Konya ve havalisine 
iskân ettirmiş olduğuna diğer kısmını da Karakeçili namına vererek 
Söğüd kasabasında yerleştirmiş bulunduğuna dair olan rivayet-i    
sahiha-i tarihçeye tevafuk etmediği anlaşılıyor. Maa-haza (bununla 
beraber) Ertuğrul Gazi Hazretlerinin maiyyetinde bulunan beğlerden 
bazılarının muahharan (sonradan, bilahare) Konya taraflarına gelerek 
ahali-i asliye ile bi’l-ihtilât (karışıp, görüşmek) birer aşiret teşkil etmiş 
olmaları da ihtimalden baid (uzak) değildir. 

 
Tahkikat-ı acizaneme göre el-yevm Konya vilayetinde bulunan 

aşairin (aşiretler) en büyükleri Reşvan, Türkmenli, Avşar, Alabeyli, 
Cihanbeyli, Koçbeyli, Tekeli, Kuz aşiretlerinden ibaret olup bunlardan 
başka bazı küçük aşiretler daha bulunduğu maruzdur. Ferman 

 
Ser Küttab-ı Hazret-i Şehriyarileri Kulları 
(Mühür) Süleyman Hasbi 1312 
 
EK-80 

Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ZB.. Dosya No: 5, Gömlek No: 46, Tarihi:  

21 Şaban 1307 (12 Nisan 1890), Konusu: Çerkeslere ait sicil durumları. 
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Tarih tescili fi 19 Şaban Sene 1305 

Hüseyin Saib Efendi, Abdullah Ağa’nın oğludur. 

Binikiyüzatmışyedi sene-i Hicriyesinde Çerke(zi)standa doğmuştur. 

Sıbyan mektebinde mukaddeme-i ulûm-ı diniyye okumuştur. 

Türkçe okur-yazar Çerkesçe tekellüm eder. 

26 yaşında olduğu halde binikiyüzdoksanüç senesinde 

mülâzemetle (stajyer olarak) Tuna rüsumat nezaretine mülhak Tulçe 
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rüsumat idaresi kalemine dâhil olarak sene-i mezbûre Şaban’ında üçyüz 

guruş maaşla nezaret-i mezkûreye mülhak Sünne rüsumat idaresi duhan 

(tütün, sigara) fabrikasına me’mur olmuştur. Sene-i merkûme 

Zilhiccesinde ikiyüzyetmişbeş guruş maaş ile Tulcu rüsumat idaresine 

mubassır olup (gümrük muhafaza memuru) doksanbeş senesi 

Rebiülevvelinde istila vukuuyla açıkda kalarak sene-i mezbûre 

Cemaziyelevvelinde üçyüz guruş maaşla Samsun rüsumat müdüriyetine 

mülhak Bafra duhan fabrikası me’muriyetine ta’yin olmuştur. Sene-i 

mezkûre Şabanında istifa ettiğini müteakib dörtyüz guruş maaşla der-

saadet mülhakatı rüsumat nezaretine merbut Alaçatı rüsumat idaresi 

kitabetine girüb doksanaltı senesi Rebiülevvelinde bi’l-istifa sene-i 

merkûme şehr-i Ramazanında üçyüz guruş maaşla nezaret-i mezkûreye 

mülhak Çekmece-i Kebir duhan fabrikası me’muriyetine ta’yin olunarak 

üç mah mürurunda fabrikanın kapatılmasına mebni yine açıkta 

kalmıştır. Doksanyedi senesi Şabanında yüzkırk guruş maaşla nezaret-i 

mezkûreye mülhak Fatırlı rüsumat idaresine me’mur ve sene-i mezbûre 

Zilhiccesinde istifa-i menfasıl olarak doksansekiz senesi Şevvalinde 

yüzatmış guruş maaşla nezaret-i mezkûreye merbut Bandırma rüsumat 

idaresi mubassırlığına (gümrük muhafaza memuru) ve doksandokuz 

senesi Şevvalinde ikiyüzkır guruş maaşla nezaret-i mezkûreye tabi 

Edincik rüsumat me’muriyetine alınub binüçyüz senesi 

Cemaziyelevvelinde maaşı üçyüz guruşa terakki ile üçyüzbir senesi 

Rebiülevvelinin maaş-ı mezbûr ile nezaret-i mezkûreye mülhak Arziköy 

rusumat me’muriyetine nakil edilmiştir. 

Vezaif-i me’muresinden dolayı taht-ı muhakemeye alınmamıştır. 

Der-saadet mülhakatı rüsumat nezaretinden derç olunan 

mutala’ada muma-ileyhin derece-i iktidarı bulunduğu me’muriyeti 

idareye kâfi olduğu rüsumat emaneti aliyyesinden dâhi mezkûr 

mülahaza tasdik edilmiştir. 
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Muma-ileyh Hüseyin Saib Efendi, binüçyüzdört senesi Saferinin 

sekizinde istifaen infisal eylemiş ise de binüçyüzbeş senesi 

Muharreminin ikisinde üçyüz guruş maaşla yine me’muriyet-i 

mezkûreye irca’ olunmuştur. Sicill-i umumideki kaydına mutabıktır. Fi 

20 Şaban Sene 1307 Bende Mehmed Ali    

 

Tarih-i tescili fi 3 Muharrem Sene 1305 

Mehmed Namık Efendi, muhacir Mustafa Ağa’nın oğludur. 

Binikiyüzyetmişüç senesinde Kafkasya’da tevellüd etmiştir. 
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Samsun ve Der-saadet sıbyan mekteplerinde ve Fatih Mekteb-i 

Rüşdiyesi’nde Arabi ve Fârisî ve Fenni Hesap ve Coğrafya ve Tarih 

okumuştur. Türkçe kitâbet eder.  

Binikiyüzdoksanüç senesinde yirmi yaşında olduğu halde 

mülâzemetle (stajyer olarak) Canik sancağı tahrirat kalemine dâhil ve 

birkaç mah mürurunda yüzotuz guruş maaşa nakil olarak doksandört 

senesinde istifa edüb doksansekiz senesinde dokuzyüz guruş maaşla 

Kayseriya Sancağı tahrirat müdüriyetine ta’yin ve binüçyüz senesinde 

me’muriyeti sekizyüz guruş maaşla Karahisar-i Sahip Sancağı tahrirat 

müdüriyetine tahvil olunmuş ve üçyüzbir senesinde uhdesine rütbe-i 

salise tevcih ve üçyüziki senesi Saferinin yirmi dördünde maaşı bin 

guruşa iblağ edilmiştir. 

Hidemat-ı mezkûreden istifa ve nakil suretleriyle infikak ederek 

(yerinden ayrılarak) vezaif-i me’muresinden dolayı taht-ı muhakemeye 

alınmıştır.  

Karahisar-ı Sahip Mutasarrıfı Saadetlü İbrahim Sârim Beğ Efendi 

Hazretleri tarafından yazılan mülahazada efendiyi muma-ileyh hüsn-i 

selika ashabından (edip kişi) olub vazife-i me’muriyetini hüsn-i ifa 

eylemekte bulunduğu tasdik olunur denilmiştir. 

Kayseriya Sancağı tahrirat müdüriyetini müddet-i idaresinde bir 

güna zimmeti olmadığına dair liva-i mezkûr meclis idaresinden verilen 

mazbatanın Karahisar-i Sahib Sancağı Meclis İdaresinden musaddık 

(tasdikli) sureti merbuttur. 

Efendi-i muma-ileyh uhdesine binüçyüzbeş senesi 

Muharreminin yirmisekizinde terfian rütbe-i saniye sınıf-ı sanisi tevcih 

buyurulmuştur.  

Sicill-i umumiyedeki kaydına mutabıktır. Fi 20 Şaban Sene 1307 Bende 

Mehmed Ali  
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Tarih tescili fi 21 Muharrem Sene 1301 

Mehmed Tevfik Bey, muhacirin-i Çerakise umarasından Hacı 

Grandük Bey’in mahdumudur.  

Binikiyüzatmışsekiz sene-i hicriyesinde Kafkasya’da tevellüd etmiştir. 

Evvela sıbyan mektebinde mukaddime-i ulumu ve ba’dehu 

mekteb-i rüşdi ve mülkiyede dâhi ulum-ı mürettebeyi bir müddet tahsil 

ettikten sonra muallim-i mahsusdan bir müddet Fransızca okumuştur. 

Çerkes lisanına aşina olup, Türkçe kitabet eder. 

Binikiyüzdoksanüç sene-i hicriyesi Evailinde yirmibeş yaşında 

olduğu halde binikiyüzelli guruş maaşla Halep vilayeti dâhilinde bulunan 

Maarra (Hama) kazası a’şar me’muriyetine ve sene-i mezkûre 

evahirinde beşyüzyetmiş guruş şehriye ile İlbeylü nahiyesi müdürlüğüne 

bi’t-tayin doksandört senesinde bi’l-istifa Der-saadet’e avdet ve o 

esnada asakir-i muavine Kolağalığı ile Rumeli cihetine azimet edüp 

Zağra-i Atik ve Orhaniye muharebelerinde bulunduğuna mebni 

dördüncü rütbeden bir kıt’a Mecidiye Nişanıyla taltif buyurularak hitam-

ı mes’elede yine Der-saadet’e avdetle doksanbeş senesi recebinde 

binyüzyirmi guruş aylıkla Sivas vilayetinde kâin Gürün kazası Kaim-

makamlığına ve doksanyedi senesi Recebinde binikiyüzelli guruş maaş 

ile Selanik vilayeti dâhilinde bulunan Vodina kazası Kaim-makamlığına 

nasb ile o sırada uhdesine dördüncü rütbeden bir kıt’a Nişan-ı Osmanî 

tevcih ve doksandokuz senesinde me’muriyeti binyediyüzelli guruş 

şehriye ile vilayet-i müşarün-ileyh dâhilinde vaki Karaferye kazası Kaim-

makamlığına tahvil olunup, sene-i mezkûre Şevvalinde azl edilmiş ve el-

yevm ma’zûl bulunmuştur (azledilmiş, işinden çıkarılmıştır).    

Şimdiye kadar me’mur olduğu hizmetinde nakil ve tahvil ve istifa 

suretleriyle infikak edüp (yerinden ayrılıp) yalnız Karaferya kazası Kaim-

makamlığından infikakı (yerinden ayrılma) mukaddema Vodina Kaim-

makamlığı hengâmında eşkıya ahz ve girifti maddesinden dolayı Selanik 
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idare-i örfiyesi bi’l-itham Divan-ı Harp’te muhakeme edilerek iki sene 

müddetle nefyine (sürgün edilmesine) hüküm edilmesinden nişan 

almıştır 

Muma-ileyhin ber-vech muharrer bulunduğu me’muriyetleri 

müddet-i idaresince emval-i emiriyeden beriü’z-zimme (aklanmış) 

olduğuna dair Selanik vilayetinin 21 Mayıs Sene 1298 ve 6 

Cemaziyelahire Sene 1301 ve Sivas vilayetinin 13 Şaban Sene 1297 ve 

Halep vilayetinin 7 Safer Sene 1294 ve 19 Cemaziyelahire Sene 1294 

tarihli mazbatalarıyla haiz olduğu Mecidi ve Osmanî Nişan-ı Zişanlarının 

beratları komisyonca aynen görülerek görülerek yine kendisine iade 

olunmuştur. 

Muma-ileyh salifü’z-zikr eşkıya maddesinden dolayı iki sene 

müddetle Kütahya’ya nefy edilmiş ise de ahiren afv ve itlakına 

(salıverme) irade-i seniyye-i hazret-i pâdişâhi şeref-sünuh buyrulduğu 

tercüme-i ahval varakasında muharrer olmasına mebni keyfiyet 

me’murin-i mülkiye komisyonundan lede’l-istizah (açıklanmasını 

isteyerek) suret-i mahrecesinin leffen gönderildiği cevaben ifade olunan 

16 Muharrem Sene 1301 tarihli tezkere-i aliyyede menfiyyen 

Kütahya’da bulunan mir muma-ileyhin afv ve itlakı re’sen müteallik olan 

irade-i seniyye-i cenâb-ı pâdişâhi iktiza-yı aliyyesinden olarak taraf-ı 

vâlâ-yı ser-askeriye malûmat verildiği beyan-ı âliyyesiyle icra-yı icabı 

taraf-ı sami-i sâdâretpenâhiden emr ü izbâr buyurulmuş ve keyfiyet 

Hüdâvendigâr vilayetine dâhi bildirilmiş olduğu muharrer bulunmuştur. 

Muma-ileyh Mehmed Tevfik Bey’in binüçyüzbir senesi şehr-i 

Ramazan-ı Şerifinin yirmi birinde vaki binüçyüz senesi Temmuzunun 

ikisinde binikiyüzelli guruş maaş ile Ankara vilayeti dâhilinde Keskin 

Kaim-makamlığına ta’yin buyurulmuştur. 

Muma-ileyh Mehmed Tevfik Bey’in me’muriyeti binüçyüzdört 

senesi Muharremi gurresinde vaki binüçyüziki senesi Eylülünün 
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onsekizinde binikiyüzelli guruş maaş ile Aydın vilayeti dâhilinde Gördüs 

kazası Kaim-makamlığına nakil olunmuştur. 

Mir muma-ileyhin me’muriyeti binüçyüzdört senesi 

Rebiyülahirinin onyedisine müsadif (tesadüf eden, rastlayan) 

binüçyüziki senesi Kanunisanisinin ibtidasında maaş-ı halisiyle Karasi 

vilayeti mülhakatından Gönen kazası Kaim-makamlığına tahvil 

kılınmıştır. Sicill-i umumideki kaydına mutabıktır. Fi 20 Şaban Sene 1307 

Bende Mehmed Ali  

 

Tarih Tescili Fi 21 Şaban Sene 1306 

Hurşid Efendi, Ahmed Ağa’nın oğludur. 
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Binikiyüzatmışsekiz sene-i Hicriyesinde Çerke(zi)stan’da 

dünyaya gelmiştir. 

Muallim-i mahsusadan Arabi ve Fârisî ve Fenni Hesap ve Tarih ve 

Coğrafya okumuştur. Türkçe okur-yazar. 

Yirmibir yaşında olduğu halde binikiyüzseksendokuz senesi 

Cemaziyelahiresinde mülâzemetle (stajyer olarak) şehr emaneti tahrirat 

kalemine duhul ederek sene-i mezkûre Recebinin onbeşinde yüzseksen 

guruş maaşa nail olmuş ve maaş-ı mezbur doksanbir senesi 

Rebiülevvelinde ikiyüzelli guruşa terfi ve doksaniki senesi Şevvalinde 

ikiyüzyirmibeş guruşa terfi edüp sene-i mezkûrede bi’l-istifa doksanüç 

senesi Cemaziyelevvelinde altıyüz guruş maaş-ı muvakkat (geçici maaş) 

ile bâb-ı ser-askeri misafirhane-i askeri hastahanesi kâtip-i sâniliğine 

ta’yin edilmiştir. Doksandört senesi Rebiülevvelinde inkısai müddetle 

ruhsat verilerek sene-i merkûme Zilkadesinde binikiyüz guruş maaşla 

kırk guruş maaşla Der-saadet mülhakatı rüsumat nezaretine merbut 

Yalova rüsumat idaresi kitabet ve sandık eminliğine ve 

binikiyüzdoksandokuz senesi Zilhiccesinde üçyüz guruş maaş ile 

nezaret-i mezbureye mülhak Erdek rüsumat me’muriyetine ta’yin 

olunmuş ve binüçyüz senesi Cemaziyelevvelinde maaşı beşyüz guruşa 

iblağ edilmiştir. 

Vezaif-i me’muresinden dolayı taht-ı muhakemeye alınmamıştır.  

Nezaret-i mezkûreden derc olunan mütalaaya atf ile rüsumat 

emanet-i aliyyesinden muma-ileyhin derece-i iktidarı bulunduğu 

me’muriyeti ifaya kâfi idiğü (olduğu) bildirilmiştir.  

Sicill-i umumiyedeki kaydına mutabıktır. Fi 20 Şaban Sene 1307 Bende 

Mehmed Ali   
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EK-81 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2097, Gömlek No: 157275, 

Tarihi: 26 Ra 1321 (22 Haziran 1903), Konusu: Sivas Vilayeti'nde kain 

Aziziye kazasında bir panayır küşadı ile at yarışı tertibi. (Dahiliye) 

 

 

Anadolu’da düzenlenen bir at yarışı ve panayır 
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Sadaret-i Uzma Mektûbî Kalemi 

Fi 24 Ra Sene (1)321 ve fi 8 Haziran Sene (1)319 (20 Haziran 1903) 

Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Suretleri balada muharrer tezkere-i maruza ve şeref-sadır olan 

irade-i seniyye-i hazret-i hilafet-penâhiyi meblağ-ı hamiş mucibince 

dahiliye nezaret-i celilesinden ifa-yı muktezasına himmet buyurulması.  

Sivas vilayetinde kain Aziziye kazasında bir panayır küşadı ile o 

esnada birde at yarışı tertibi hakkında…  

EK-82 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2117, Gömlek No: 158755, 

Tarihi: 20 R 1321 (16 Temmuz 1903), Konusu: Sultan Abdülaziz'in 

hayratından olan Sivas'ın Aziziye kasabasındaki caminin tamiri. (Evkaf) 
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Sadaret-i Uzma Mektûbî Kalemi 

Evkaf-ı Hümayun Nezaret-i Celilesine 
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Fi 18 Rebiü’l-ahir Sene (1)321 ve fi 1 Temmuz (1)319 (19 Temmuz 1903) 

Cennet-mekân Sultan Aziz Han Hazretlerinin asar-ı 

mebrurelerinden Aziziye kasabasında kain ve müsrif-i harab (yıkılmaya 

yüz tutmuş) olan cami-i şerifinin heman tamiri lüzumuna dair bazı 

ifadatı havi Sivas vilayet-i behiyyesinden gelen 25 Haziran Sene (1)319 

tarihli telgrafname leffen savb-ı alilerine tesyar kılınmağla mealine 

nazaran icabının icra ve inbasına ve telgrafnamenin iadesine himmet.     

EK-83 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2121, Gömlek No: 159038, 

Tarihi: 24 R 1321(20 Temmuz 1903), Konusu: Sultan Abdülaziz Han'ın 

hayratından olan Sivas'ın Aziziye kasabasındaki caminin tamiri. (Evkaf; 

158755) 
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Sadaret-i Uzma Mektûbî Kalemi 

Fi 24 Rebiülevvel Sene 1321 ve fi 7 Haziran Sene 1319 (20 Haziran 

1903) 

20 Rebiülevvel Sene 1321 (16 Haziran 1903) tarihli tezkereye 

zeyldir. Cennet-mekân Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin asar-ı 

mebrûrelerinden Aziziye kasabasında kâin ve müşrif-i harab (harab 

olmaya yüz tutmuş) olan cami-i şerifin himmet-i ta’mirine aid 

muamelenin tesri’-i lüzumunu te’kiden bazı ifadeyi havi Aziziye’de 

bulunan Sivas valisi atufetlü bey efendi tarafından bu kere çekilen 

telgrafname dahi leffen savb-ı devletlerine irsal kılınmıştır. İktizasının 

serian ifa ve inbâsına ve melfufunun iadesine himmet.   

İşarete nazaran ba-irade-i seniyye 

EK-84 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2244, Gömlek No: 168282, 

Tarihi: 14 (L) Şevval 1321 (3 Ocak 1904), Konusu: Sivas vilayeti 

dâhilinde Aziziye kasabasında Sultan Abdülaziz Han tarafından inşa 

ettirilip harab olmuş olan caminin tamiri için otuz dört bin kuruşun 

Pertevniyal Valide Sultan Evkafı'nın fazla-i varidatından tesviyesi.  
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Sadaret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

Fi 11 Şevval 1321 ve fi 18 Kanunievvel Sene 1319 (31 Aralık 1903) 

Taraf-ı Âli-i Hazret-i Meşihat-penâhiye 

Sivas vilayet-i dâhilinde Aziziye kasabasında Cennet-mekân 

Sultan Abdülaziz Han Hazretleri tarafından inşa etdirilüb harab olmuş 

olan cami-i şerifin tamiri içün ber-mucib keşf sarfı icab edeb otuz dört 

bin guruşun Cennet-mekân Pertevniyal Valide Sultan Tâbe-serahâ 

Hazretleri evkafının fazla-i varidatından tesviyesiyle eimme ve hutebâsı 

vezaif-i dervişanın ke’l-evvel (eskiden olduğu gibi) hazine-yi maliyeden 

i’tası hakkında Şura-yı Devlet Maliye Dairesi’nden verilen 16 

Cemadiyelahire Sene 1321 tarihli ve 1830 sayılı mazbata leffen savb-ı 

âli-i meşihat-penâhiye tesyar kılınmış olmakla mündericatına nazaran 

vaki olacak mütalaa-i aliyye-i şeyhü’l-İslamiyelerinin inbası ve 

mazbatanın iadesi babında.  

EK-85 

Arşiv Fon Kodu: HAT, Dosya No: 659, Gömlek No: 32186, Tarihi: 

29 (Z) Zilhicce 1228 (23 Aralık 1813), Konusu: Kendisi fakir ve derviş ise 

de, padişaha bir hediye vermekten kendisini alamadığından, oniki 

yaşında bir Çerkes cariyesi takdim edildiği hakkında.  
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Hû 

Manzurum olmuştur padişahım, 

Gönderdiğin cariyeden haz ettim (memnun oldum). Sana ceyb-i 

hümâyûndan (padişaha ait hazineden) olarak otuz bin guruşluk bakiyye 

ihsan-ı hümâyûnum olarak hazırlamıştım. Ve rikâbdan (divandan, 

huzurdan) sonra silahdar ağa kuluma teslimen verdirecek idim. Müftü 

dâimizin rikâblarda bir mikdar sonlara kalması ve resmden 

(resmiyetden) olmağla sana ifade etmeğle dikkat olmadığından hazır bu 

takrîrin vürud etmeğle tahriran ifade eylerim. meblağ-ı mezburu 

ba’de’r-resm (gerekli işlemlerden sonra) ağa-yı muma-ileyh sana 

hufyeten (gizlice) verecektir.   

 

Şevketlü, kerametlü, mehabetlü, kudretlü veli-nimetim efendim. 

Bu kulları filasl (aslında) havayiç-i zaruriye lâyemut ile kanaat ve 

emtian (mal mülk) ve asayiş dünyaya pek çok meyl ve rağbet 

etmediğimden cenab-ı hakka tefviz-i hal ile (işini Allah’a bırakarak) 

ittikal (tevekkül) ve hüve el-müflisü fi emanillah mezayası hasbihal sıdk-

ı iştimalimden (doğru sözlü) olduğuma binaen sıdk-ı istikametle (doğru 

yolda) uğur-ı aliyye-i şahane ve hürmet-i seniyye-i mülükânelerine vakf 

ve hasr olan bir hanımdan gayri hak-i pâ-yi hümâyûnlarına pişkeş 

(armağan) ve hediye edecek bir nesneye malik olmadığım zahir (açık) ise 

de “mâ lâ yüdrakü külluhu lâ yüdrakü külluhu” (tamamı elde 

edilemeyen bir şeyin tamamı terkedilemez) mealince gayret-i acizanem 

ol-vechile ubudiyete dahi müşvik ve câbir (merhametsiz) olmakla bu 

esnada Çerakisenin silsile-i rikk (hürriyetini kaybetmiş soyundan) ve 

memlukiyyetde olan cinsinin muteberlerinin tahminen oniki ve onüç 

yaşında bir cariye vürud eylediği mesmu-i acizanem (duymuşluğum) 

olub celb ve münazara olundukda (karşılıklı konuşulduğunda) gelişatlı 

müeddebe (terbiyeli) olduğu mütalaa olunduğundan (anlaşıldığından) 

mübayaa olub fakirâne ve dervişâne hak-i pâ-yi merâhim arâ-yi 

mülükânlerine tehdiye (hediye) ve tesbile (Allah rızası için bağışlamaya) 

ictisar olundu (cesaret edildi). O mikdar naçiz hediye takdimi aynı kusur 
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ve hata olduğu malum-ı acizanem ise de derviş ve fukara ahaliyesinde 

oldukça minnet derkâr (açık) olduğunu tezkâr ederler (hatırlatırlar). 

Derviş ve bi-çaregâne (çaresizlere) ale’d-devam bi-diriğ (esirgemeyen) 

ve erzan (layık) buyurulan kemal-i eltaf (lütuflar) ve inayet ve mezid-i 

inayet (çokça yardım) ve merhamet-i mülükânelerine mebni ilkayı zeyl 

imtia-i saideye ilhak birle bu abd-ı bi-nevaların mesrur ve tekrar haktann 

ref’ ve ihya buyurulmak babında emr ü ferman lütf ve merhamet ve 

ihsan şevketlü, merhametlü, kudretlü, mehabetlü veli-ni’metim 

efendim padişahım hazretlerinindir.  

 

EK-86 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. Dosya No: 233, Gömlek No: 2, Tarihi: 

18 (Z) Zilhicce 1265 (4 Kasım 1849), Konusu: Çerkes Vardallı Çaraçor 

oğlu Yakub Ağa'nın Mada oğlu Yakub Ağa'ya sattığı cariye mahalline 

teslim olunup parası satanın zımmetinde kaldığından tahsili için 

İstanbul'a gönderilmesi hususunda Trabzon valisine şukka. 
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Çerkes dairelerinden Vardallı Çaraçoroğlu Ya’kub Ağa, Madaoğlu 

Ya’kub Ağa’ya füruht etmiş olduğu beyaz cariye hor çıkmış (kıymetsiz) 

olduğundan sahibine teslim olunmuş olmağla merkûm elyevm Trabzon 

canibinde idiğünden şer’ ile ihkak-ı hak olunmak üzere Der-saadet’e 

celbi içün bir kıt’a emr-name-i saminin ihsan buyurulması babında emr 

ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir.  

 

 
 

Trabzon Valisine  

Çerkes Vardallı Çoraçoroğlu Ya’kub Ağa’nın, Madaoğlu Ya’kub 

Ağa’ya füruht etmiş olduğu bir aded beyaz cariye hor (kıymetsiz) 

olduğundan mahalline teslim olunub akçesi bayi-i merkum (adı geçen 

satıcının) zimmetinde kaldığından el-haletu-hazihi Trabzon canibinde 

bulunduğundan merkûmun li’ecli’t terâfü’ Der-saadet’e ihzarı hususu 
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ifade olunmuş olmağla li-ecli’t-terâfü’ merkûmun bu tarafa sevk ve irsali 

hususuna himmet buyurmaları siyakında şukka… 

 

EK-87 

Arşiv Fon Kodu: HR.MKT. Dosya No: 161, Gömlek No: 41, Tarihi: 

30 (M) Muharrem 1273 (30 Eylül 1856), Konusu: Çerkes taifesinden 

İshak'ın köle olarak kullandığı Ermeni çocuğu para vererek kurtaran 

Murahhasa'nın parasının merkum İshak'tan tahsil edilmesi. 

 

 
 

Marûz-i çaker kemineleridir ki; 

Amasya’ta tabi Huni karyesi sakinlerinden ve Çerkes taifesinden 

İshak nam şahısın köle makamında istihdam ettiği Ermeni milletinden 

yirmi yaşında Mikail nam çocuk mahalli murahhasası tarafından 

beşbinbeşyüz guruş verilerek tahlis olunmuş ve mebaliğ-i mezburun 

ahzını müşir şahs-ı merkûmeden sened dahi alınmış olduğundan ve bu 

keyfiyyet bi’l-vücuh mugayir-i rıza-yı âlî bulunduğuna binaen mebaliğ-i 

mezburun şahs-ı merkûmeden kâmilen istirdadı mukaddimce ba-takrir 

istid’a olunarak fi 17 Ş Sene (12)72 tarihiyle muarrahan ısdar ve tesyar 

buyurulan (gönderilen) emr-nâme-i sami-i hazret-i sadâret-

penâhilerinde meal-i âlîsi şimdiye kadar tevfiz ve icra olunmadığı buna 

dahi mahalli murahhasa kulları tarafından ba-varaka-i mahsusa beyan 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

383 
 

ve inba ve icra-yı iktizası niyaz ve istid’a olunmuş olduğundan zikr 

olunan mer-name-i samiyi sekiden Amasya mutasarrıfı saadetlü paşa 

bendelerine bir kıt’a emr-nâme-i sami-i hazret-i sadâret-penâhilerinde 

tasdiri babında ve her halde emr ü ferman hazret-i men lehü’l emrindir. 

Fi 10 (M) Muharrem Sene (12)73 

 

 
 

Ermeni Patriğine Tezkere-i Samiye (Nezaret) 

 

Amasya’ya tabi Huni karyesi sakinlerinden ve Çerkes taifesinden 

İshak nam şahsın köle makamında istihdam edilmekde olduğu bir 

Ermeni çocuğundan dolayı tevarüd eden takrir-i vilakârileri (dost 

yazıları) meali malumumuz olmuşdur. Mukaddemce buna dair olan 

takriri üzerine keyfiyyet mahalline ba-tahrirat yazılmış ve gelen 

cevabnâme mealinden vakıa şahs-ı merkûmun bu çocuğu Çerkes köle 

diyerek istihdam eylemekde bulunduğu halde mahalli murahhasa 

tarafından beşbin guruş verilerek kendisi istihlas edildiği anlaşılmış 

bulunduğundan heman merkûm İhhak’dan mebaliğ-i mezbûrun 
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tahsiliyle murahhasa-i muma-ileyh i’ta kılınmış sureti buna cevaben 

yazılmış olduğu beyanıyla tezkere. 

 

EK-88 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 176, Gömlek No: 37, 

Tarihi: 9 (B) Recep 1276 (1 Şubat 1860), Konusu: Sivas'da bulunan 

Çerkes reislerinin cariyelerine aid çocukları satmaları hususundaki 

uygunsuzluğun men'ine dair olan evrakın gönderildiği. 

 

 
 

Muhacirin Komisyonu Reisi Devletlü Paşa Hazretlerine 

 

Sivas canibine li-ecli’l-iskân i’zam kılınmış (yerleştirilmek için 

Sivas tarafına gönderilmiş) olan muhacirin-i Çerakiseden Nim ve Basil 

Beğ ve Kabarta kabileleri ru’esasının âdet-ikadimeleri üzere (öteden 

beri gelen âdetleri üzere) istihdam etmekte oldukları köle ve 
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cariyelerinin evladını yine füruht etmek (satmak) efkârına 

düşmelerinden dolayı beyinlerinde (aralarında) bazı mertebe 

uygunsuzluk vukua gelmekte olduğu beyanıyla haklarında ne vechile 

muamele olunmak lazım geleceği istizanına dair Sivas valisi sabık 

devletlü paşa hazretleri tarafından varid olan tahrirat-ı manzur-ı vâlâları 

buyurulmak üzere leffen irsal kılınmış olmağla icabının bi’l-mütalaa 

beyan ve ifadesi (mütalaa edilerek bildirilmesi) hususuna himmet 

buyurulmak siyakında tezkere.  

 

EK-89 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 156, Gömlek No: 66, 

Tarihi: 8 L (Şevval) 1276 (29 Nisan 1860), Konusu: Çerkes 

muhacirlerinden ve Hatukoy kabilesi ülemâsından Hüseyin Efendi'nin, 

Bagarsok tarafından zorla elinden alınan cariyesinin istirdadı. 

 

 
 

Maruz-i çaker kemineleridir ki; 

Kulları muhacirin-i kabile-i Çerakiseden olub yine kabilemizden 

Boğarsok nam kimesne bundan akdem vatanımızda cebr-i destle 

(tasallut ve galebe ile) bir nefer beyaz cariyemi ahz u gaspla (zorla el 

koyarak) ve kendisi el’an Ankara’da olduğu halde bende mağsub olduğu 
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merahim-i alilerinden mercudur ki; merkum Bağarsok’la mahallinde 

şer’i şerif ve meclis marifetiyle bâ-terafu’ mezbure cariyemi 

alıverilmesine dair Ankara mutasarrıfı saadetlü paşa hazretlerine bir 

kıt’a emr-nâme-i sâmi-i vekâlet-penâhileri tesyar ve ihsan buyurulmak 

babında ve her halde emr ü ferman hazret-i men-leh’ül emrindir. Fi 5 N 

sene 1276 Bende Hüseyin An-ulemayı Muhacirin-i Çerakise Kabile-i 

Hatkay   

 

 
 

Ankara Mutasarrıflığı’na 

Muhacirin-i Çerakiseden ve Hatkay kabilesi ulemâsından 

Hüseyin Efendinin takdim eylediği arz-ı halde bundan akdem 

memleketinde bulunduğu esnada bir nefer beyaz cariyesini kabile-i 

mezkûreden olub li-ecli’l-iskân Ankara’ya gitmiş olan Bağarsok nam 
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kimesne cebren ahz etmiş olduğundan mahallinde bi’t-terafu’ cariye-i 

mezburenin istirdadı hususu istid’a olunmuş ve bu misillü muhacirin 

müsted’iyatının hüsn-i ru’yet ve tesviyesi lazımeden bulunmuş olmağla 

şer’i şerif ve meclis marifeti ile ru’yet olunarak tebeyyün edeceği halde 

cariye-i mezkûrenin merkum yedinden istirdadıyla efendi-i muma-

ileyhaya teslimi ve keyfiyetin iş’arı hususuna himmet eylemeniz 

siyakında şukka.   

 

EK-90 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 157, Gömlek No: 73, 

Tarihi: 21 (L) Şevval 1276  (12 Mayıs 1860), Konusu: Trabzon’lu Hacı 

Ömer'in Hopalı Molla Süleymanoğlu Mustafa'dan mubayaa etmiş 

olduğu beyaz cariyeyi geri teslim ettiğinden esmanı olan meblağın 

istirdadı. 

 
 

Maruz-ı çaker kemineleridir ki; 

Trabzon sakinlerinden Hopa’lı Molla süleyman oğlu el-Hac 

Mustafa nam kimesneden dün sekiz bin guruş mukabilinde mübayaa 

etmiş olduğum bir re’s beyaz cariyenin Der-saadet’ce münazaası zuhur 

ettiğinden cariye-i mezburun aldırılmasıyla akçemin tarafıma 

gönderilmesi hususu merkum el-Hac Mustafa’ya ba-tahrirat beyan 

olunmakta merkum el-Hac Mustafa dahi kendi ahbabından Der-
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saadet’de mütemekkin Çapanoğlu Ahmed Ağa’ya şu vechile tahrir ve 

beyan etmişki merkum Ahmed Ağa bu kullarına bir kıt’a sened verilmek 

ve cariye-i mezkureyi Tranzon’a götürmek ve bu vechile tesviye-i madde 

edilmek üzere bâ-tahrirat beyanlarında ve vermiş oldukları kararı 

merkum Ahmed Ağa bu kullarına ifade eyledikde bu kulları cariye-i 

mezburu merkum Ahmed Ağa’ya teslim etmiş isem de lakin merkum 

senedi vermeksizin cariye-i mezbureyi bi’l-istihzab Trabzon’a gitmiş 

olduğundan merkuman el-Hac Mustafa ve Ahmed Ağaların Trabzon 

meclisine celbiyle cariye-i mezbure esmanı olan sekizbin guruşun tahsili 

zımnında bir kıt’a emr-nâme-i sami-i vekâlet-penâhilerinin şeref-

tastiriyle müruru-ı beyanı babında emr ü ferman hazret-i men-leh’ül 

emrindir. Fi 10 Şevval Sene 1276 Bende Trabzon’lu el-Hac Ömer Kulları 
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Trabzon Valisi Hazretlerine 

Trabzon’lu Hacı Ömer’in takdim eylediği arz-ı halde Hopalı Molla 

Süleymanoğlu Hacı Mustafa nam kimesneden sekiz bin guruşa mübayaa 

etmiş olduğu bir nefer beyaz cariyenin Der-saadet’de münazaası 

vukuuna mebni mezkûr cariyenin aldırılıp akçesinin tarafına irsali 

muma-ileyh Mustafa Ağa’ya tahriran beyan ve iş’ar olunması üzerine 

muma-ileyh dahi ahibasından (tanıdıklarından) olub Der-saadet’de 

bulunan Çapanoğlu Ahmed Ağa’ya cariye-i mezburenin teslimiyle 

tarafından bir kıt’a sened ahz olunmak ve bade-hu akçesi tesviye 

olunmak üzere karar verilmiş ve ol-vechile cariye-i mezbure muma-

ileyhe teslim olunmuş ise de senedi vermeksizin cariye-i mezbureyi bi’l-

istishab Trabzon’a savuşmuş olduğundan bahisle cariye-i mezbure 

esmanı olan mebaliğ-i mezburun merkumlardan tahsili hususu istid’a 

olunmuş olmağla meclis marifetiyle ru’yet ve tahsili keyfiyyet olunarak 

tebeyyün edecek hale göre icabının icrasıyla keyfiyyetin iş’arı hususuna 

himmet buyurmaları siyakında şukka.  

 

EK-91 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 237, Gömlek No: 38, 

Tarihi: 7 R 1278 (12 Ekim 1861), Konusu: Çerkes muhacirlerinden 

Mehmed Bey'in köle ve cariyelerinin satılması hakkında görüş 

bildirilmesi. 
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Muhacirin Komisyonu Riyaset-i Celilesine 

Çerkes muhacirlerinden müteveffa Mecid Beğ’in onyedi nefer 

köle-i cariyesinin füruhtu veresesi tarafından iddia olunmakta 

bulunduğundan bu babda ne vechile hareket olunması istizanına 

(sorulmasına) dair İzmir valisi Devletlü sabık paşa hazretlerinden 

tevarüd eden bir kıt’a tahriratı melfufu Aydın meclis mazbatasıyla 

beraber manzur-ı vâlâları buyurulmak üzere leffen irsal kılınmış olmakla 

bu-babda olan re’y ve mütalaa-i behiyyelerinin iş’arı hususuna himmet 

buyurulması siyakında tezkere.  

 

EK-92 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 516, Gömlek No: 64, 

Tarihi: 13 Ca 1278 (16 Kasım 1861), Konusu: Sivas'tan cariye satın 

almak için gelen şahısların, cariye satışına yetkilerinin olup-

olmadığının bildirilmesi. 
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Hû 

Makam-ı Âlî-i Cenâb-ı Sadâret-penâhiye 

Maruz-i çaker kemineleridir ki; 

 

Haleb eyaleti dahilinde kain Kilis kazasında tavattun ve iskân 

olunan muhacirinden biri geçenlerde cariye diye altı yedi yaşında bir kız 

çocuğu füruht edip eğerce Mader ve biraderi tarafından kemâl-i söz 

güzâr ile vukuu bulan istid’a ve niyaz üzerine bi’l-istirdad (geri alınarak) 

kendilerine redd ve i’ta ve bu babda lazım gelenlere vesayayı lazıme 

(gerekli nasihat) dahi icra kılınmış ise de Sivas eyaletinde bulunan 

muhacirinden bu kere yedi sekiz kadar kesan on nefer cariye istishabıyla 

(yanında olduğu halde) Halebe gelüb Mesudiye kazası mührüyle 

yedlerine i’ta olunmuş ve derununda cariye füruhtu fıkrası dahi 

münderic bulunmuş olan (yer alan) mürur (seyahat) tezkirelerine 

istinaden civar-ı mezkûreye füruht etmek (satmak) isteyip eğerci 

bunların keyfiyetleri ve cariye bey’ine (satmak) selahiyetleri buraca 

bilinmediği ve tezakir-i (tezkereler) mezkûreye bir sened kafi 

denilemediği cihetle canib-i hükümetten rıza ve muvafakat ve civar-ı 

mezkûrenin iştirasına kimse tarafından rağbet görememekte iseler de 

bu makulelerin ve cariye ve köle füruhtuna selahiyetleri olub olmadığı 

savb-ı aciziye emr ü iş’ar buyurulması babında ve her halde emr ü 

ferman hazret-i men leh’ül emrindir.  

 

Fi 13 Cemaziye’l-evvel Sene 1278  

Bende Vali Eyalet-i Haleb 

 

EK-93 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 213, Gömlek No: 5, 

Tarihi: 14 C 1278 (17 Aralık 1861), Konusu: Cariye diye satılan ve    

Bilad-ı Beşare Kaymakamı Edhem Paşa'nın yanında olduğu haber 

alınan Yüzbaşı Hasan Ağa'nın kızkardeşi hakkında tahkikat yapılması. 
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Sayda Valisine 

Asker-i şahane yüzbaşılarından Hasan Ağanın takdim eylediği 

arz-ı halde Mardin Sancağına tabi Acibe karyesi sakinlerinden li-ebeveyn 

hemşiresi Gazali binti Azize elliyedi tarihinde sekiz on yaşında 

bulunduğu halde gaib olub muahharen ona Adana Naibi Mehmed 

Efendinin hanesinde görüldüğünden ve kendisi orada olmadığından 

naşi gıyabından bazı kesan davaya tasaddi etmiş ise de istihlas 

olunamamış ve bu def’a kendisi mahal-i mezkûre gidüb muma-ileyh 

Mehmed Efendinin vefatı cihetle oğulları Molla İbrahim ve bazı nam 

kimesnelerden iddia edildikde babamız müteveffa-yı muma-ileyhin 

Gülşen namında bir cariyesi var idi. Hal-i hayatında Canbaz Hasan 

Ağa’ya füruht eyledi deyu cevab vermeleri üzerine keyfiyyet lede’l-

tahkik merkum Hüseyin Ağa vefat ederek atmışyedi tarihinde Karaçor 

ağalarından ve ez Kürd ağası Memiş Ağa’ya satmış olduğunı haber 

almış ve mezbura hareket olub kendü hemşiresi olduğunı müsbit (isbat 

eden) mahal-i mezkûr mahkemesinden yedine bir kıt’a i’lam verilmiş 

olduğundan bahisle mezburenin bi’t-taharri (araştırılarak) buldurulub 

istihlası (kurtarılması) hususu istid’a olunmakdan naşi Harput 
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Mutasarrıfı saadetli paşaya tahrirat-ı senaveri yazılub gelen cevabında 

keyfiyyet erbab-ı vukufdan tahkik olundukda alınan malumata göre 

filhakika mezbure mukaddem (önce) cariyeden muma-ileyh Memiş 

Ağa’ya satılub andan dahi kefili Hacı Ömer namında birisi iştira’ ederek 

(satın alarak) el-haletu-hazihi Erzurum’da sakin ve mutavattın 

yerleşmiş) olduğu beyan ve iş’ar olunmuş olmağla keyfiyyet Erzurum 

valisi devletlü paşa hazretlerine iş’ar kılınarak (yazılarak) cevabında 

merkum Hacı Ömer celb ve keyfiyyet sual olundukda memhuren 

(mühürlü olarak) virüb melfuf (ekli) bulunan takrirde merkûmeyi 

tahminen yirmibeş yaşında ve Gülşen namında olduğu halde atmışyedi 

tarihinde ve ez Kürd Ağası Memiş Ağa’nın hazinedarından Erzurum’da 

atmışbin guruş bedel ile alıp atmışsekiz tarihinde Erzurum valisi olan 

devletlü Zarif Mustafa Paşa hazretlerine yine atmışbin guruşa satmış 

ve müşarün-ileyh hazretlerinde beşaltı mah (ay) kaldıktan sonra Bilad-

ı Beşare Kaymakamı Saadetlü Edhem Paşa'ya verdiği istihbar kılınmış 

olmağla ve paşa-yı muma-ileyh maiyetinde bulunmağla eğerci cariye-i 

merkume henüz kendisinde biraderi tarafına iade edilmesi ve eğer 

şimdiye kadar tarafında kalmamış ise nereye vermiş olduğunun tahkik 

edilerek bu tarafa serian iş’arı hususuna himmet buyurmaları siyakında 

şukka.  
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Çakerilerinin hemşirem Garali bundan yirmi sene mukaddem 

(önce) gaib (kayıp) olarak cariye namıyla Erzurum Sancağında Ömer 

Ağa’ya füruht olunmuş olduğu lede’l-istihbar ol-babda vukuu bulan 

istid’a-yı kemteranem üzerine tastir ve ihsan bururulan emr-name-i 

sami-i cenabı sadaret-penahiye cevaben Erzurum meclisinin mazbatası 

leffen devletlü vali paşa hazretlerinden tevarüd eden (gelen) 

tahriratından mezbure Gazali gelmiş te’min ederek merkum Ömer Ağa 

atmışsekiz tarihinde altıbin guruş bedel ile Erzurum valisi sabık devletlü 

Zarif Paşa hazretlerine füruht ve müşarün-ileyh dahi bir sene bade’l-

istihdam Sayda dahilinde kain Bilad-ı Beşare Kaim-makamı Saadetlü 

Edhem Paşa’ya füruht etmiş olduğu inha olunmuş (bildirilmiş) 

olduğundan lütfen ve inayeten hemşirem cariyeleri el-yevm paşa-yı 

muma-ileyhin nezdinde olub, olmadığının ve şayed füruht etmiş 

(satmış) ise kimlere ve kimlerin yanında bulunduğunun bi’t-tahkik beyan 

ve iş’arı zımnında Sayda valisi devletlü paşa hazretlerine hitaben bir kıt’a 

emr-name-i sami-i cenab-ı vekâlet-penahîlerinin tastiri hususuna 
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müsaade-i aliye-i asafaneleri erzan ve şayan buyrulmak babında emr-i 

ferman lütf ve’l-ihsan hazret-i veliyyü’l emrindir. 

 

Bende asakir-i nizamiye-i şahane yüzbaşılarından Hasan kulları    

 

Emr-name-i sami kaydı ve cevabı keyfiyet 

Asakir-i şahane yüzbaşılarından Hasan Ağa’nın takdim eylediği 

arz-ı halde Mardin Sancağına tabi Acibe karyesi sakinlerinden li-ebeveyn 

hemşiresi Gazali binti Aziz elliyedi tarihinde sekiz on yaşında bulunduğu 

halde gaib olub muahharen Adana Naibi Mehmed Efendinin hanesinde 

görüldüğünden ve kendisi orada olmadığından naşi gıyabından bazı 

kesan davaya tasaddi etmiş ise de istihlas  olunamamış (elde 

edilememiş) ve bu def’a kendisi mahal-i mezkûre gidüb muma-ileyh 

Mehmed Efendinin vefatı cihetiyle oğulları Molla İbrahim ve bazı nam 

kimesnelerden iddia eyledikde babamız müteveffa-yı muma-ileyhin 

Gülşen namında bir cariyesi var idi. Hal-i hayatında (sağlığında) Canbaz 

Hasan Ağa’ya füruht eyledi. Bu cevabı vermeleri üzerine keyfiyyet lede’l-

itahkik merkum Hüseyin Ağa vefat ederek atmışyedi tarihinde Karaçor 

ağalarından Daz? Kürd ağası Memiş’e satmış olduğu haber almış 

mezbure hür olub kendi hemşiresi olduğu müsbit (isbat eden) mahal-i 

mezkur mahkemesinden yedine bir kıt’a i’lam verilmiş olduğundan 

bahisle mezburenin bi’t-taharri buldurulup istihlası (kurtarılması) 

hususu istid’a olunmakdan naşi Harput mutasarrıfı saadetlü paşaya 

tahrirat-ı senaveri yazılmış idi. Gelen cevabında keyfiyyet erbab-ı 

vukufdan (bilir kişilerden) tahkik olundukda alınan malumata göre 

filhakika mezbure mukaddem cariye namıyla muma-ileyh Memiş Ağa’ya 

satılub andan dahi kefili Hacı Ömer namında birisi iştira edüb el-haletu-

hazihi Erzurum’da sakin ve mutavattın olduğu beyan ve iş’ar olunmuş 

olmağla şer’-i şerif ve meclis marifetiyle tahkik olunarak filhakika 

mezbure merkum Hacı Ömer’in yanında olduğu halde istirdadıyla ba-

mazbata i’lam-ı iş’arı hususuna himmet buyuralar deyu fi 8 Muharrem 

(12)78 tarihinde Erzurum valisine emr-name-i sami yazılmışdı. Ve işbu 
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emr-name-i saminin vusulünden başla merkum Hacı Ömer celb ve 

keyfiyyet su’al olundukda memhuren virüb leffen takdim kılınan 

takrirde merkumeyi tahminen yirmibeş yaşında Gülşen namında olduğu 

halde atmışyedi tarihinde Vaz Kürd ağası memiş ağa’nın hazinedarından 

Erzurum’da altıbin guruş bedel ile alub atmış sekiz tarihinde Erzurum 

valisi olan devletlü Zarif Mustafa Paşa hazretlerine yine altıbin guruşa 

satmış ve müşarün-ileyh hazretlerinde bel altı mah kaldıkdan sonra 

Çıldır kaim-makamı esbak saadetlü Edhem Paşaya virildiğini işitmiş 

olduğunu beyan eylemiş olub muma-ileyh Edhem Paşa dahi Der-

saadet’de bulunarak icra-yı icabı menut-ı rey’i âli idiğü ifadesini 

mübeyyin fi 6 Ra (12)78 tarihli Erzurum meclisinden varid olan 

mazbatasına ber-tafsil kayd-ı balasına şerh verilmişdir. Ferman hazret-i 

veliyyü’l emrindir.       

Mucebince Sayda valisi devletlü paşa hazretlerine olarak hamd 

buyuruldu. Fi 10 Cemaziye’l-ahir (1)278  

 

EK-94 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 540, Gömlek No: 75, 

Tarihi: 14 Ş 1278 (14 Şubat 1862), Konusu: Esirci Abdurrahman'ın zabta 

yeltendiği kadının Binbaşı İbrahim Bey'in azad ettiği cariye olduğu. 
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Hû 

Makam-ı Muallâ-yı Cenab-ı Sadâret-uzmâya 

Maruz-i çaker kemineleridir ki; 

Asakir-i şâhâne topçu binbaşılarından olub Bosna’da bulunan 

İbrahim Ağa’nın i’tak (esir köle ve cariyeyi serbest bırakma, azat etme) 

ve yedine (eline, kullanımına) memhur i’taknâme (mühürlü azadname) 

i’ta etmiş (vermiş) olduğu cariyeyi esirci Abdurrahman Abdülhak nam 

kimesneden iştira eylediği (satın aldığı) iddiasıyla cariye-i mezbureyi 

zabt-ı tasaddi eylediği ve hakikat-i madde mechul bulunduğu beyan-ı 

âlisiyle keyfiyyetin bâ-tahkik arz ve iş’arı yetmiş dokuz numero ve fi 2 

Rebiü’l-ahir Sene 1278 tarihiyle ve daire-i umur-ı deavi marifetiyle 

makam-ı mualla-yı canib-i sadâret-penâhilerinden ıstar ve tesyar 

buyurulan emr-nâme-i sâmide emr ü iş’ar buyurulmuş ve muma-ileyh 

İbrahim Ağa (Bosna) Hersek Sancağında bulunmuş olduğundan ber-
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mucib irade-i aliyye-i icabı liva-i mezkur mutasarrıfı saadetlü paşa 

tarafına bi’l-iş’ar bukere alınan cevabnâmede muma-ileyh İbrahim Ağa 

cariye-i mezbureyi i’tak (esir köle ve cariyeyi serbest bırakma, azat 

etme) ve ol-vechile yedine memhur i’taknâme i’ta eylediğine ve 

mezbureyi iş’tira ve iddia-yı kimesnenin hakkı olduğuna dair vermiş 

olduğu memhur ilm ü haber leffen gönderildiği inba olunmuş ve mezkûr 

cevabnâme ile melfuf ilm ü haber manzur-ı âli-i cenab-ı vekâlet-

penâhileri buyurulmak üzere matviyyen (sarılı olarak) takdim kılınmış 

olmağın ol-babda ve her halde emr ü ferman hazreti men leh’ül 

emrindir. Fi 27 recep 1278       

Bende Kaymakam Vali ve Muhasebeci Eyalet-i Bosna 

Mühür: Raşid Naşid 1274 

 

EK-95 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 551, Gömlek No: 23, 
Tarihi: 03 L (Şevval) 1278 (3 Nisan 1862),  Çerkes muhacirlerin 
beraberlerinde getirdikleri esirlerden yirmi beş yaşının üzerinde ve 
çocuklu bulunanlarını başkasına satamayacakları. 
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Fi 3 Şevval Sene (1)278 tarihinde muhacirin komisyonu reisi 
vekiliyle muhacirin-i Çerkes bulunan mahaller memurlarına yazılan 
tezkire-i samiye ve emirname-i saminin suretidir. 
 

Memalik-i mahrûse-i şahânede mutavattın muhacirin-i Çerakise 
üserasının (kölelerinin) bey’ (satmak) ve füruhtu (satışı) hakkında bazı 
tarafdan su’al vuku’u bulmakda olduğundan iktiza-yı meclis-i vâlânın 
mütalaasına havale olunmuşdu. Afrika’dan gelmekde olan üsera-yı 
behiyyenin nakli ve oradan gelmiş bulunanların dahi alenen bey’  u şirası 
(satma ve satın alınması) maddeleri taraf-ı saltanat-ı seniyyeden 
mukaddema (bundan önce) men’ olduğu sırada Çerkezistandan gelen 
esirler istisna ve musalaha-i ahirede dahi Çerkezistan hal-i kadiminde 
ika kılınmış olmasına ve elyevm havali-i Çerakiseden bu taraflara esir 
getirilerek şurada burada satılmakda ve iddiâ-yı hürriyet  ve ank (güzel, 

https://muratdursuntosun.files.wordpress.com/2014/06/image0012.jpg
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hoş, kapı, bab) ve rehin-i misillü köle ve cariye davaları mahakim-i 
şer’iyede (şeriat mahkemelerinde) istima’ (dinleyip kulak verilmekde ve 
kabul edilmekte) ve ru’yet olunmakda bulunmasına nazaran 
muhaceret-i merkûme üserası hakkında dahi aynıyla üsera-yı saire gibi 
muamele olunarak sahibleri tarafından bey’ (satmak) ve hibe (bağış) 
misillü ahkâm-ı şer’iyyenin icrasına tasarruf ve mümânaat (set çekme, 
önleme) olunmak lazım gelir ise de muhacirin-i merkume Çerkezistanda 
maluf oldukları veçhile elli atmış yaşında bulunan esirlerini ve bunların 
evlad ve ihzarını kemâ-fis-sabık (eskiden olduğu gibi) alub satmak 
efkârında ve ba’zen kendü evlatlarını ve akraba ve taallugatlarını dahi 
füruht etmek (satmak) sadedinde bulundukları mervi olub bu ise şiar-i 
insaniyet ve memailik-i devlet-i âliyede nail oldukları sıfat-ı meziyyete 
bir vechile tevafuk etmeyeceğinden başka memalik-i mahrûse-i 
şahânede hiç bir vakitde bu yolda esir füruhatı mesbuk olduğundan 
yirmibeş ve otuz yaşını geçmiş olan ve çoluk ve çocuk sahibi bulunan 
üserayı (köleleri) veyahut bunların çocuklarını ashab-ı satmak murad 
etdik de memalik-i mahruse-i şâhânede bu dürlü esir ahz ve i’tası 
memnu’ (yasak) olduğu beyan olunarak teşvikat-ı lazıme ve tergibat-ı 
mukteziye icrasıyla i’tak (esir, köle ve cariyeyi serbest bırakma) 
ettirilmesine ve eğer sahibleri bu misillüleri i’takda (esir, köle ve cariyeyi 
serbest bırakma) teannüd (hakkı ve doğruyu bilerek tersini yapmak) 
iderler ise kat’a füruhtuna müsaade ettirilmemesine ve kendü evladını 
satmalarına dahi cevaz gösterilmeyüb yalnız yirmibeş ve otuz yaşına 
kadar olan ve esaretini mu’terif (itiraf eden) bulunan cariye ve kölelerin 
füruhatına bir şey denilmemesine i’tina olunması kazayasının lazım 
gelenlere tamimen tevcih ve iş’arı ba-mazbata ifade olunarak keyfiyet 
muhacirin-i Çerakise bulunan mahaller memurlarına bildirilmiş olmakla 
taraf-ı vâlâlarından dahi bu kaideye göre hareket olunmak lazım 
geleceği beyanıyla şukka. 
 

EK-96 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 561, Gömlek No: 49, 

Tarihi: 5 Za 1278 (4 Mayıs 1862), Konusu: Çerkes muhacirlerin 25-30 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

403 
 

yaşlarındaki köle ve cariyelerini satmalarına mümanaat edilmeyeceği 

(engel olunmayacağı). 

 

 
 

Hû 

Cevab Numru/160 

Makam-ı Muallâ-İttisâm-ı Cenâb-i Sâdâret-penâhiye 

Maruza Çaker-i kemineleridir ki; 

Yüzatmış numru ve 3 Nisan Sene 1268 tarihlü olarak daire-i 

umur-ı dâhiliyeden bi’t-tasdir tesyar buyurulan emr-nâme-i sâmi-i 

cenâb-ı vekâlet-penâhilerine muhacirin-i Çerâkise üserâsından 

(kölelerinden) müsinn (yaşlı) olanlar ve bunların evlad ve ahfadını 

(torunlarını) alub satmak isteyenler olduğu halde memnûiyyette 

(yasak) olduğu beyan olunarak terkibât-ı mukteziyenin icrasıyla 

i’tâklarına ve yirmibeş otuz yaşına kadar olan ve esaretini mu’terif 

bulunan (itiraf eden) cariye ve kölelerin füruhtuna (satışına) bir şey 

denilmemesine i’tina olunması irade ve ferman buyurulmuş ve tenfiz-i 
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(hükmün yürütülmesi) irade-i seniyyeleri mütehattim-i (gerekli) 

zimmet-i çakerânem bulunmuş olduğundan iktiza-yı irade-i kerem-ade-

i sâmi-i hidiv-i a’zamileri icab eden mahallere ve muhacirin-i 

merkumenin mevki ve meskenleri olan kazalara ekiden (açık, anlaşır ve 

sağlam bir şekilde) iş’ar ve tenbihat-ı mukteziye beyan ve tezkâr kılınmış 

olduğu muhat-ı ilm-i âli-i hidiv-i efhâmileri buyruldukda ol-babda emr ü 

ferman hazret-i men leh'ül emrindir.  

Fi 25 Şevval Sene 1278  

Bende Vali-i Eyalet Muş  Mühür/Muhammed Selim     

 

EK-97  

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 207, Gömlek No: 18, 

Tarihi: 17 R 1278 (22 Ekim 1868), Konusu: Çerkez Mustafa Bey'in mal 

ve eşyalarını çalarak Varna tarafına kaçmış olan köle ve cariyelerinin 

yakalanarak teslim edilmesi. 
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Varna Kaim-makamı Aşir Beğe 

Çerkes Beğlerinden Mustafa Beğ’in takdim eylediği arz-ı halde 

kendisi diyar-ı ahirde bulunduğu halde sağir ve kebir on beş nefer gulam 

(köle) ve cariyeleri bi’l-ittifak elli bin guruşluk eşyasını dahi sirkat ederek 
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(çalarak) Varna canibine savuşmuş ve elan orada ikâmet üzere 

bulunmuş evlad kullarından bahisle mübaşir tayiniyle bunların 

buldurulub tarafına teslimi hususu istid’a olunmuş ve husus daire-i 

sadâret kavvaslarından Osman kavvas mübaşir tayin olunmuş olmağla 

şer’i şerif ve meclis marifetiyle tahkik ve tetkik olunarak sübut (sabit) 

maddeye göre iktizasının icra ve keyfiyyetin iş’arı hususuna himmet 

eylemeniz siyakında şukka.  

 

 
 

Maruz-i çaker kemineleridir ki; 

Bu kulları Çerkes dağı civarında Tokayis iskelesinde ispir 

tüccarlarından olub diyar-ı aharde bulunduğum halde malik olduğum 

beş nefer beyaz Çerkes cariye ve beş nefer beyaz çerkes köle ve beş 

nefer ufak cariye ve köle cem’an on beş nefer gulam ve cariyelerim 

birbirleriyle ittifak ederek elli bin guruşluk eşyaları beraber ahz ederek 

firaren Varna canibine savuşub şimdi elan Varna’da ikamet üzere 

bulundukları muhat-ı ilm-i rahimaneleri buyuruldukda merâhim-i 

âlilerinden mutezarrı’dır ki ber-mucib şer’i şerif mezkûr gulam (köle) ve 

cariyelerimin savb-ı çakerâneme teslim olunması hususuna dair 

kavvasan hazreti sadr-ı âliden âliden Osman kavvas mübaşiriyetle Varna 

kaimmakamına hitaben bir kıt’a emr-nâme-i sâmi hazret-i sadâret-

penâhileri tastir buyurulması babında emr ü irade hazret-i men-leh’ül 

emrindir.  
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Fi 12 Rebiü’l-ahir Sene 1278 Bende Çerkes Beğlerinden Mir Hacı 

Mustafa Kulları 

 

EK-98 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 211, Gömlek No: 24, 

Tarihi: 24 Ca 1278 (27 Kasım 1871), Konusu: Babası Konyalı Hacı 

Dede'nin ölmesi üzerine üvey kırkardeşi Zeynep ile annesinin Cariye 

diyerek Fatma Hatun tarafından satılması olayının tahkiki ve gereğinin 

yapılması. 

 
Rıza Paşa 

Konya Valisi Mahmud Paşa Hazretlerine 
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Zeyneb Hatun’un takdim eylediği arz-ı halde Konya 

sakinlerinden pederi Hacı Dede’nin vefatının vukuu bulması üzerine 

kendisiyle validesini cariyedir diyerek hemşiresi ula (ilk kardeşi) Fatma 

Hatun cariyedir diyerek Hacı Mahmud’a ve o dahi   Kasap Hacı Nuh’a 

satmış olduğundan bahisle bi’t-terafu’ (kadı huzurunda muhakeme) 

icra-yı hakkaniyet olunması hususu istid’a olunmuş olmağla şer’-i şerif 

ve meclis marifetiyle bi’t-tedkik tebeyyün edecek hale göre iktizasının 

icabıyla iş’arı babında irade efendimindir. 

 

 
 

Maruz-ı çaker kemineleridir ki; 

Konya’da iyneci Hacı Dede nam kimesne validem cariyenizi 

kendisine odalık ederek bendeniz evladı ve kerimesi (kızı) iken merkum 

vefat idüb bu cariyeleri dokuz yaşında sabi iken li-eb (baba bir anne 

farklı) hemşiremiz (kız kardeşim) Fatma validem ile bendenizi cariyedir 

diyerek hafiyyen (gizlice) Konya’da Menzilci Hacı Mehmed’e füruht 

ederek andan dahi Kasap Hacı Nuh’a Füruht andan Konya’da rusumat 

mültezimi Hüseyin Ağa’ya füruht olunmuş isek de halbuki bendeniz 

cariye olmayub merkum Hacı Dede’nin evladı ve kerimesi olub 

hemşirem öyle bir desise ile bendenizi cariyedir diye füruht etmesi 

hususu ve cariye olmayub hür olduğumu fetvaya gidip müracaat 

olunarak hür olduğuma şer’an isbat icab etmiş olmağla halbuki burada 

şahid olmayub Konya’da mütevatüren (birçok kişinin şahitliğiyle) isbat 
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edeceğinden buna dair Konya valisi devletlü paşa hazretlerine hitaben 

bir kıt’a emr-name-i sâmi inayet ve ihsan buyurulmasıyla davat-ı 

hayriyemize muvafık buyurulmak niyazında arz-ı hale cesaret kılındı. Ol-

babda emr ü ferman hazret-i men leh’ül emrindir.  

Bende Zeynep ile Fatma     

 

EK-99 

Arşiv Fon Kodu: A.}M... Dosya No: 26, Gömlek No: 80, Tarihi: 7 

(L) Şevval 1278 (7 Nisan 1872), Konusu: Müslüman cariyeyi Hristiyan'a 

sattıkları sorguları sonunda anlışılırsa adı geçenlerin 

cezalandırılmaları. 

 

 
 

Gelüb gelmedikleri ve muahharen (sonradan) kendisini kim 

aldığı yani muma-iley Numan Bey mi almıştır, yoğise muma-ileyha 

hamamcı Zekiye Hanım mı almıştır. Hasılı bila taraf kendisi istintak 

buyurularak (sorgulanarak) eğerçi iştira buyurulan (satın alınan) cariye 

bu muarızalı (problem konusu olan) cariye değil ise İslâmı Hıristiyan’a 

sattıkları içün muma-ileyhanın cezaları icra olunmak üzere keyfiyyetin 
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ber-vech izahı serian ve acilen savb-ı çakerime iş’arı hususna himem-i 

alileri der-kâr buyurulmak babında emr ü irade hazret-i men leh’ül 

emrindir. 

 

EK-100 

 

Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 1515, Gömlek No: 100, Tarih: 

1305 L (Şevval) 15 (25 Haziran 1888), Konu Özeti: Şiran Çerkes 

muhacirlerinden satın aldığı cariyeyi iadeyle parasını geri almaya 

çalışan Mazgird Mutsarrıfı Mehmed Ali Paşa’nın cariye ile 

nikâhlanarak, bedelinin geri kalanının da ödettirilmesi. 
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Mamuretü’l-Aziz Vilâyet-i Âliyyesi’ne 

Bayburd Mutasarrıfı Sabık Saadetlü Mehmed Ali Paşa’nın Şiran 

kazası dâhilinde sürgün Çerkes muhacirlerinden kırk elli lira bedel ile 
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iştira eylediği (satın aldığı) cariyeyi rivayete göre bikrini ba’de’l-izâle 

(bekâretini ortadan kaldırdıktan sonra) köle ve cariyeyi bey’ ü şirâsının 

(alım satımının) devletçe taht-ı memnuiyete (yasak altına alınma) 

bulunduğu beyanıyla iade ve bedelinden verdiği akçeyi dahi istirdada 

kıyam eylemesiyle beraber Çerkez muhacirlerinin malik oldukları köle 

ve cariyelerin hükümet tarafından cebren i’tak edilmesi (esir ve cariyeyi 

serbest bırakma) zımmına kaza-i mezkûr kaimmakamlığına vaki olan 

iş’aratından ve bu hallin Çerkeslerce sui te’siratı mucib olduğundan 

bahisle cariye-i mezbûrenin paşa-yı muma-ileyhe tenkih (nikâhlamak) 

verildikden ve bedelinden mütebaki on liranın te’diye ettirilmesi 

Dördüncü Ordu’yu Hümayun Müfettişi Devletlü Nusret Paşa Hazretleri 

tarafından yazılub manzur-ı âli buyurulan tahrirat ve melfufu üzerine 

şeref-sâdır olan irade-i seniyye-i cenâb-ı padişâhi iktizâsı alisinden 

olmasıyla Erzurum vilâyet-i celilesine tebligat-ı lazıme icra kılınmış ise de 

ahiren (son olarak) paşa-yı muma-ileyhin vilâyet-i âliyyesine merbut 

(bağlı) Mazgird Sancağı (Tunceli) Mutasarraflığına ta’yin 

buyurulmasından dolayı vilâyet-i müşarün-ileyhice keyfiyetin savb-ı 

alilerine iş’ar kılındığı alınan cevabdan anlaşılmakla netayic-i 

müstahselenin (elde edilen sonuç) inhasına himem-i âlileri derkâr 

buyurulmak babında. 

 

EK-101 

  

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1850, Gömlek No: 104, 

Tarihi: 13 Z (Zilhicce) 1308 (20 Temmuz 1891), Konusu: Selanik 

eşrafından olup Dersaadet'te ikamet eden İskender Paşa'nın 

Selanik'teki konağında Çerkes cariye bulundurması sebebiyle nasıl 

muamele edileceğinin sorulduğu. 



ARŞİV BELGELERİNDE KAFKASYA’DAN GÖÇLER İSKÂNLARI KÖLE VE CARİYELER 

413 
 

 
 

Dâhiliye Mektûbî Kalemi Müsvedatına Mahsus Varakadır  

Taraf-ı Âlî-i Hazret-i Sadaret-penâhiye 

Fi 29 Haziran Sene 1302 (11 Temmuz 1886) 

Selanik eşrafından olub Der-saadet’de ikamet eden İskender 

Paşa’nın Selanik’deki konağında bunca seneden beri taht-ı esaretde 

kaldığından bi’l-bahs ıtk (esirin serbest bırakılması) ve azad edilmesi 

Çerkes Gülzemin nam çariye tarafından istid’a olunduğu gibi böyle 

Çerkes cariyelerin i’takı (serbest bırakılması) hakkında ne yolda 

muamele olunacağını bilemeyüb paşa-yı muma-ileyhin konağında 

ahiren (sonradan) diğer bir cariye daha firar ederek ıtk-nâme (hür 

olduğuna dair belge)  i’tasını (verilmesini) istid’a eylediği (istediği) 

beyanıyla istifar-ı muameleyi (ne yapılacağını soran) ve bazı ifadeyi havi 

(içeren) Selanik vilayeti celilesinden meb’us (gönderilen) tahrirat leffen 

takdim kılınmağla mealine nazaran icabının inbasına müsaade-i fetvâ-

penâhileri şâyân buyurulmak babında…    
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EK-102 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 587, Gömlek No: 43951, Tarihi: 

20 N (Ramazan) 1312 (17 Mart 1895), Konusu: Dersaadet'te bazı 

muhacir kızları cariye olarak satmak suçundan dolayı diğer 

refikalarıyla beraber Trablusgarb'a sürülen Giresun’lu Emine Hanım'ın 

kerimesi Trablusgarb Fırka-i Askeriyesi Sertabibi Kaymakam Halil 

Bey'in zevcesi olduğundan kendisinin de bu işin içinde olup 

olmadığının işarı. (Dahiliye; 43951) 

 
 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine Tezkere 

Fi 19 N (Ramazan)  Sene 1312 ve fi 4 Mart Sene 1311 (16 Mart 1895) 

Bâ-irade-i seniyye-i cenâb-ı hilâfet-penâhi menfiyyen 

Trablusgarb’da bulunan Giresun’lu emine Hamının kerimesiyle izdivaç 

eden Trablusgarb fırka-i askeriyesi Trablus Kaim-makamı Halil bey’in 

tebdil-i hava içün me’zunen (izinli olarak) Sakız’a azimet edeceği cihetle 
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hareminin müruruna mümanaat olunur (engellenir) ise kendisiyle kat’i 

alâka eyleyeceğini ifade etmiş olduğunu mütemekkin 12 Ramazan Sene 

1312 tarihli ve 4361 numerolu tezkere-i devletleri mütalaa olundu. 

Vilayetin tahrirat-i melfufa ve zabtiye nezaret-i celilesinin tezkere-i 

cevabiyesine nazaran gerek mezbure Emine Hanımın gerek kerimesinin 

Der-saadet’de bazı muhacir kızlarını bi’l-igfal (kandırarak) füruht 

ettiklerinden dolayı diğer refikalarıyla beraber bâ-irade-i seniyye-i 

hazret-i padişahi Trablusgarb’a teb’id olundukları (uzaklaştırıldıkları) 

anlaşılmakda olub bu takdire göre mir-i muma-ileyhin zevcesinin 

menfasından (sürüldüğü yerden) infikakına (yerinden ayrılmasına) 

müsaade edilmemek tabii ise de şayed muma-ileyha bu işde zi-medhal 

(sorumlu) olmayarak validesiyle birlikde teb’id olunmuş ise validesi yine 

Trablusgarb’da kalmak şartıyla yalnız kendisinin azimetine mümanaat 

olunmak (engel olunmak) lazım geleceğinden nezaret-i müşarün-ileyh 

ile bi’l-muhabere tezahür edecek hakikate göre vilayete iktiza eden 

tebligat ifasına himmet. Bâ-evamir-i âli-i müsteşâri     
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Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dâhiliye Mektûbî Kalebi Adede 4361 

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Maruz-i  çaker-i kemineleridir ki; 

 

Bâ-irade-i seniyye-i hazret-i padişahi menfiyyen Trablusgarb’da 

bulunan Giresunlu Emine Hanımın kerimesiyle iki sene mukaddem 

tezevvüc eden (nikâhlanan, evlenen) Trablusgarb fırka-i askeriyesi Ser-

tabibi Kaimmakam Halil Beğ’in berâ-yı tebdil-i hava me’zunen (izinli 

olarak) Sakız’a azimet edeceğine ve esnâ-yı rahda mezbure hareminin 

müruruna mümanaat olunur (engellenir) ise kendisiyle kat’ı alaka 

eyleyeceğine (alakayı keseceğine) dair muma-ileyh Halil Bey’in vaki olan 

ifadesinden bahisle istifar-ı keyfiyyeti havi Trablusgarb vilayetinden 

meb’us (gönderilen) tahrirat bi’l-muhabere muma-ileyha ile çend 

(birkaç) nefer refikasının (arkadaşının) suret-i sebeb teb’idlerinin 

beyanına dair zabtiye nezaret-i celilesinden cevaben alınan 14 Ramazan 

Sene 1310 tarihlü tezkere ile maan takdim kılınmağla iktizasının emr ü 

inba buyurulması babında emr ü ferman hazret-i veliyyül emrindir.  

 

Fi 12 Ramazan Sene 1312 ve fi 25 Şubat Sene 1310  

Nazır-ı Umur-ı Dâhiliye Bende Rıza    

 

EK-103 

 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 416, Gömlek No: 67, Tarihi: 

29 S (Safer) 1313 (29 Ağustos 1895), Konusu: Muhacir kızlarını Çerkes 

cariye diyerek sattıkları için Trablusgarb'a sürülen beş kadından 

Sıdıka'nın kendisinin suçsuz olduğunu bildirdiğinden gerekli tahkikatın 

yapılarak neticelendirilmesi. 
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Zabtiye Nezaret-i Celilesine 

Fi Selh-i (ayın son günü) Safer Sene 1313 ve fi 9 Ağustos Sene 1311 (21 

Ağustos 1895) 

Bir takım muhacir kızlarını Çerkes cariye deyu füruht 

etmelerinden (satmalarından) dolayı bâ-irade-i seniyye-i hazret-i 

padişâhi nezaret-i celilelerinden (Padişah tarafından) Trablusgarba 

(Libya) nefy edilmiş (sürülmüş) olan beş kadından Sıdıka Hanımın 

kendisi o yolda bir hareketde bulunmadığından bahisle istid’a-yı 

merhamet ve atufeti havi verdiği arz-ı halin irsaliyle Trablusgarb 
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vilayetinden tevarüd eden 20 Temmuz Sene 1311 (1 Ağustos 1895) 

tarihli ve yirmisekiz numerolu tahrirat melfufuyla maan savb-ı 

devletlerine irsal kılındığından suret-i isti’ane nazaran icabının inbasına 

himmet aliyye-i daverileri derkâr buyurulmak babında. 

 

EK-104 

Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2600, Gömlek No: 22, 

Tarihi: 14 Muharrem 1320 (23 Nisan 1902), Konusu: Dersaadet'te 

Mısırlı Şeyh İbrahim'den aldığı Çerkes cariyesinin Bağdat'a giderken 

Musul valisince haksız yere elinden alındığını iddia eden Paçlan Reisi 

Mustafa'nın şikâyeti. 
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Adliye Nezaret-i Celilesine 

Der-saadet’de Mısır’lı Şeyh İbrahim’den aldığım Çerkes cariyeyi 

Bağdad’a gider iken Musul Valisi gasben elimden aldı müracaatımda 

cariyenin bey’u şıra’sında (satın alınmasında) memnuiyyet-i hürriyet 

(hürriyeti yasaklamak) vesilesiyle iade etmemesinden memnuiyyet-i 

Çerkesilere şumulü (yasağın Çerkesleri de kapsaması) olmadığını 

bayi’ine (satıcısına) müracaat etmek üzere i’lamının iadesi talebinde 

bulundum ise de ana da muvafakat etmemesi kaffe-i teba’anın hukuk-ı 

umumiyesini temin eden şer’iate (ve) kanun-ı adalete karşu muamele-i 

vakıası iradeye karşu te’hirime (gecikmeme) sebebiyet vermesini dai’dir 

(sebeptir). Beyne’l-aşair paymal olan namusumun ikmali hukukumun 

muhafazası esbabı te’hirinin ref’i hususuna adalet merhamet-i nezaret-

penâhilerine sığınarak arz-ı hal eylerim.  

Paçlan Reisi Mustafa    

 

EK-105 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3565, Gömlek No: 267343, 

Tarihi: 13 R 1327 (4 Mayıs 1909), Konusu: Çerkes Beyleri tarafından 

erkekleri köle kadınları cariye olarak satılmakta olduğundan şikayetle 

itakları istidasını ve bazı ifatadı havi Canik sancağının, Çarşamba 

kazasına bağlı bazı köyler ahalisinden ve muhacir Çerkesler tarafından 

verilen arzuhal üzerine gerekenin yapılması. (Meşihat) 
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Dahiliye Nezaret-i Celilesine 

Evvel ve ahir hallerinden arz ettiğimiz köleler hakkında evvelce 

Adliye Nezareti’nin ve muahharen (sonradan) arz-ı hal encümen-i 

hukuk-ı hürriyete malik köle ve cariye namı altında satılması caiz 

olamayacağından bahisle verilen kararlarda gösterilen eşhasın ve hatta 

üserâ-yı Zenciyyeden bile olmayub silsile-i tevarihin (geçmişten gelen 

tarihin) ihtar ettiği âbâen ve ecdadımızdan reft olarak gelüb ale’t-tevali 

(devam ederek gelen) ita’at eden ve şer’-i şerifinin tarif eylediği 

kölelerinden ibaret ve bunlar hakkındaki hakk-ı tahlikten (eski 

haklarımızdan) bizi men edecek meydanda bir kanun olmadığı ya’ni 

yalnız müstesna olduğu halde Kanun-ı Esasi (anayasa) bile temellük 

(sahip olmak) ve tasarrufunu men’ etmemiştir. Mâ-hâzâ akaid-i 

İslâmiyeyi teşkil eden hangi bir kütüb-i kaziyye (kitap, hüküm) vardır ki 

köleler hakkında bir kütüb-i mahsusi müştemil olmasın bu akaid-i 

İslamiyeye ittiba’en (tabi olarak) şimdiye kadar nerelere ita’at etmiş 

kölelerimizi ita’atsizliğe sevk etmek Meşrutiyet-i mezkûr kararları 

olmayub hukuk-ı hürriyeti tayin edemeyen bazı me’murinin himayesi ve 

Taşna-Sutyun Cemiyeti gibi bazı Ermenilerin eser-i teşvikidir. Çünkü 

meşruten meşru’ olduğu cihetle meşru’ olan köleleri bir vakt ref’ ve 

temyiz Ermeni cemiyetlerin Kayseri mutasarrıfı gibi bazı me’murların ne 

gibi esasa müstenid olduğu (dayandığı) bile beyan meyan taassub 

(husumet) ve tecavüz ile muhtell (bozulmuş) olacak hukukumuzun 

muhafazasını taahhüd eden Kanun-i Esâsi (Anayasa) ve idare-i meşru’a 

olduğu gibi mütecaviziyeti (saldırganlığı) men’ ve isyana cüret eden 

köleleri de te’dib etmek (cezalandırmak) vazifesinde o kanunun hamisi 

(koruyucusu) olan hükümet-i seniyyeye aiddir. Binaen-aleyh siyaset-i 

dahiliyeye müdahale demek olan şu meselenin bizce der-kâr olan 

neticesi bi’t-tab’ nazar-ı mütalaaya olunacağından bu bada tafsilat 

zaideden ictinab ve yalnız arz ettiğimiz hukuk-ı meşru’amızdan istifade 

etmek üzere idare-i meşruta ve meşru’ kanun-ı esasinin adl u 

hakkaniyete tekrar iltica eyleriz. Ferman.  

Fi 13 Temmuz Sene 1325    
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Sağdan sola: Rüesadan Mehmed, Ümeradan Bekir, Ümeradan Hasan, 

Sivas vilayetinden Aziziye’de ümerâ-yı Çerakise’den Beslan, İsmail, 

Tavilistan, Mahmud, Mustafa, Rüesadan Ömer, Bekir, Hacı, Hüseyin, 

Musa  

 

 
 

Hû 

Bâb-ı Âlî Daire-i Umur-ı Dâhiliye Mektûbî Kalemi 2159 

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Maruz-i çaker-i kemineleridir ki; 

27 Temmuz Sene 1325 tarihli tezkereyi aciziye zeylidir. Malik 

oldukları köleler âbâ ve ecdatlarından mevrus olub (miras edinilip) hakk-

ı temellükden kendilerini men’ ider bir nizam ve kanun olmadığından ve 

bunların temerrüd ve isyan cür’etlerinde bulunmaları tahrikatdan ileri 

geldiğinden bahis ile hukuk-ı meşru’alarının te’min-i muhafazası 

istid’asını havi ümerâ-yı Çerakise’den Beslan ve rüfekası imzalarıyla 
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taraf-ı âlî-i meşihât-penâhiye bi’t-takdim tevdi’ olunan telgrafnâme 

nezâret-i aciziye çekilmiş telgrafnâme ile beraber takdim kılındı. 

Meallerine ve bu yüzden ahval-i gayr-i marziyye vukuu mütehammil 

bulunduğuna dair Sivas vilayetinin evvelce arz olunan suret-i iş’arına 

nazaran iktizâsının biran evvel emr ü inba buyurulması menut-ı re’y-i 

sâmi-i cenâb-ı sâdâret-penâhileridir. Ol-babda emr ü ferman hazret-i 

veliyyü’l emrindir. Fi 29 Receb Sene 1327 ve fi 3 Ağustos Sene 1325 (16 

Ağustos 1909) Dahiliye Nazırı Bende Talat 

 

EK-106 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3608, Gömlek No: 270532, 

Tarihi: 12 Receb 1327 (30 Temmuz 1909), Konusu: On Temmuz bütün 

Osmanlıların en büyük bayramı olup herkes sevinç içindeyken 

kendilerinin esaret zincirinin tazyiki altında ızdırap çektiklerinden 

bahisle Çerkes İbrahim ve rüfekası imzalarıyla Aziziye merkezinden 

çekilen telgrafname suretinin celbiyle mündericatına nazaran 

vilayetce olan malumat ve mütalaanın inbası. (Sivas) 
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Sadâret-i Uzmâ Mektûbî Kalemi 

16 Temmuz Sene (1)325 

Sivas Vilayetine 

Çerkes İbrahim ve rüfekası imzalarıyla Aziziye merkezinden 

çekilen telgrafname suretinin celbiyle mündericatına (içeriğine) nazaran 

vilayetçe olan malumat ve mutalaatın inbası…  
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Huzur-ı Sami-i Sadaret-penâhiye 

On Temmuz tarih-i mukaddesi bütün Osmanlıların id-i ekberi 

olub herkes sevk ve sürûrla bila tefrik cins ve mezhep yek diğerini tebrik 

ettikleri halde Uzunyayla’da binikiyüz nüfusu mütecaviz zükûr (erkek) 

ve inas (kadın) ve köle ve cariyeler elyevm zincir-i esaretin taht-ı 

tazyikinde (esaret zinciri altında) boğuluyoruz. Makamat-ı aliyyeye bi’d-

defaat telgrafla, vilayet-i celileye kazamız kaim-makamlığına bâ-istid’a 

müracatımızdan hiçbir semere zuhur etmediği gibi ümerâ-yı Çerakisenin 

(Çerkes Beylerinin) tezyid-i nüfus (sayılarının çok olması) ve 

hükümetlerimizce olan te’sir ve nufuzlarıyla (hükümet nezdinde etkili 

olmaları) nev’i beşere (insanlığa) yakışmayacak tazyik (baskı) altında 

ezilmekte olduğumuz ve hüsn-i iskanımızda nüfusumuz nisbetinde 

hükümet-i seniyye tarafından irae edilen (gösterilen, verilen) 

arazilerimiz kendi dişimizle inşa eylediğimiz hanelerimiz zabt, emvalimiz 

yağma edilüb birkaç senedir devam eden kaht (kıtlık) hasebiyle bir 

taraftan açlık diğer taraftan boynumuza takılan zincir-i esaret (kölelik) 

insanlık şerefinden mahrum bırakılmakta olub şu hal na-reva ise 

meşrutiyet-i idareye büsbütün mugayir-i adalet-i hazıra (medeni hukuka 

aykırılığı) ile kabil-i tevfik (uygun) olamayacağından adam alub 

satılmasına millet vekilleri bir netice vererek bizi hatırdan 

çıkarmamalarını arz ve irade-i cevabiyelerine Aziziye telgrafhanesinde 

çâr-çeşmle (dört gözle) intizar eyleriz (gözleriz). Ferman.  

Salih   Şitufe   Okçuka Çuka   İbrahim 

 Sivas Aziziyesinde Umum Köleleri Namına İbrahim    

 

EK-107 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3803, Gömlek No: 285173, 

Tarih: 1328 N 08 (13 Eylül 1910) , Konu Özeti: İddia-yı hürriyet eden 

Çerkez köle ve cariyenin müracaatında icra-yı kazada tereddüd edip 

Çerkeslerin hala esaret altında kaldığı Sivas vilâyetinden işar 

kılındığından hükkam-ı şeriyece bu hususta tereddüd edilmemesi 

(Meşihat, Dahiliye, İD 97-3)   
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Daire-i Sadâret Tahrirât Kalemi 

Taraf-ı Âli-i Hazret-i Müşarün-ileyhiye 

28 Ağustos sene 1326-6 Eylül sene 1328 (10 Eylül 1910) 
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20 Teşrin-i evvel sene (1)325 tarihli tezkereye zeyldir (ek). 

Dâhiliye Nezaret-i Celilesine 25 Ağustos (1)326 tarihli ve 1493 numerolu 

tezkire-i âliyyelerine cevabdır. 

 

İddia-yı hürriyet iden Çerkes köle ve cariyelerin müracaat 

vakıaları üzerine icra-yı kazada tereddüd gösterilmemesi zımmında 

hükkâm-ı (hâkimler) şeriyyeye vesaya-yı (vasiyetler) vazîha (meydanda, 

apaçık) ifa-yı lüzumu taraf-ı âli-i meşihatpenâhiye bildirilmiş olduğu 

beyanıyla tezkire mahkeme-i şer’iyyeden vukuu bulacak davete icabet 

itmeleri mevlâlarına (efendi, köleyi azad eden) tefhim idilmiş 

(anlatılmış, bildirilmiş) ise de bu-babda icra-yı kazada hükkam-ı şer’iyye 

bulunduğundan ve bu yüzden birçok Çerkes’den hala rıbka-i esaret-i 

(esaret bağı) altında kaldığı Sivas vilayetinin iş’ârından anlaşılmış 

olduğundan ifadat-ı saireden bahisle iş’ar mahali veçhile hükkam-ı 

şer’iyye vesâya-yı vazîha (apaçık) icrası lüzumuna dair Dahiliye Nezaret-

i Celilesinden gelen 25 Ağustos sene(1)326 tarihli ve 1493 numerolu 

tezkire matviyyen savb-ı âli-i şeyhül-İslâmilerine tesyâr (gönderme) 

kılınmağla mündericatına (içerik) ve iş’ar-ı sabıka nazaran iktiza idenlere 

(gerekenlere) vesâya-yı (vasiyet) lâzıme ifasıyla keyfiyetin inbası (haber 

verme) ve melfufların (mektuplar) iadesi babında.  

Ba işâret cenâb-ı müsteşâri  

 

EK-108 

 

Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3813, Gömlek No: 285920, 

Tarihi: 14 (L) Şevval 1328 (19 Ekim 1910), Konusu: Hürriyet iddia eden 

Çerkes köle ve cariyelerin mahkemede sahipleri ile yüzleştirilmeleri. 

(Dahiliye; İD/97-3) 
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Hû 

Daire-i Sâdâret Tahrirat Kalemi 

Dahikiye Nezaret-i Celilesine 

Fi 14 Şevval 1328 ve fi 5 Teşrin-i-evvel 1326 (19 Ekim 1910) 

25 Ağustos 1326 tarihli ve 1493 numerolu tezkere-i aliyelerine 

cevaptır. Çerkes köle ve cariyelerinden ref-i inkıyadları (esaretleri) 

mollaları tarafından iddia olunanlar olur ise haklarında ber-nech-i şer’i 

heman mürâfaa icrası evvelce ta’mimen hükkam-ı şer’-i tebliğ edildiği 

inba-i alâ-zalik mehâkim-i şer’iyenin lede’l-murafaa (yüz yüze, karşılıklı 

olarak hak iddia edilerek) iktizâ-yı şer’-i (gereken şer’ hukuku) 

dairesinde hüküm i’tasıyla mükellefiyetleri tabi’ olarak yeniden vesaya 

ifasına (nasihat verilmesine) mahal görülemediği bi’l-muhabere taraf-ı 

âlî-i meşihât-penâhiden cevâben izbar kılınmıştır efendim.  

Bâ-işâret-i aliyye-i hazret-i müsteşârî 
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Hû 

Bâb-ı Fetva Dâire-i Meşihât-ı İslamiyye 

Tahrirat Kalemi aded 213 

Huzur-ı Sâmi-i Canib-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Hülasa: İddiayı hürriyet eden Çerkes köle ve cariyeler hakkında 

Maruz-ı dâî-i kemineleridir ki; 

İddiayı hürriyet eden Çerkes köle ve cariyelerin müracaat-ı 

vakıaları üzerine mahkeme-i şer’iyyeden vukuu bulacak davete icabet 

etmeleri mollalarına tefhim edilmiş (bildirilmiş) ise de icra-yı kazada 

hükkâm-i şer’in (şer’-i hâkimlerin, kadıların) mütereddid (kararsız, karar 

vermeye cesaret edemeyen) bulunduğu ve bu yüzden Çerkeslerin hâlâ 

rebeka-i esarette kaldığı Sivas vilayetinin iş’arından anlaşıldığından ve 

ifadat-ı saireden bahisle iş’ar-ı mahalli ve cümle hükkâm-ı şer’i vesaya-
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yı vazıha icrası lüzumuna dair dahiliye nezaret-i celilesi tezkeresinin 

leffiyle ifayı muktezasını mutazammın varid olan 8 Ramazan 1328 tarihli 

ve ikiyüzyirmiüç adedli tezkere-i samiye ve melfufu meclis tedkikat-ı 

şer’iyyeye lede’l-havale işbu tezkere-i zeyliyenin aslı olub 17 Rebiü’l-

evvel 1328 tarihli tahrirat-ı sitayiş-veri ile ta’mimen hükkâm-ı şer’i 

takdim edilen 20 Teşrin-i-evvel 1325 tarihli ve yüzseksenbeş adedli 

tezkere-i samiyenin bir fıkrasında Çerkes köle ve cariyelerden rıkka-i 

inkıyadları (esaretleri) mollaları tarafından iddia olunanlar var ise 

haklarında ber-nech-i şer’i heman murafaa (mahkemede karşılıklı hak 

iddia edilmesi) icrasına lüzum gösretmiş ve mehâkim-i şer’iyenin lede’l-

murafaa iktiza-yı şer’i dairesinde hükkâm i’tasıyla mükellefiyetleri 

izahdan müstagni olub (izaha gerek olmadığından) yeniden vesa-ya 

i’tasına lüzum görülmemiş olduğunun canib-i celil-i sâdâret-

penâhilerine izbârı ifade ve melfuf mezkûr matviyyen iade kılınmağla ol-

babda emr ü irade hazret-i men-leh’ül emrindir.  

Fi 12 Şevval Sene 1328 ve fi 3 Teşrin-i-evvel Sene 1326  
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Hû 

Bâb-ı Âlî Dâhiliye Nezareti Muhaberat-ı Umumiye Dairesi Dördüncü 

Şube 1493 

Huzur-ı Âlî-i Hazret-i Sâdâret-penâhiye 

Maruz-i çaker kemineleridir ki 

Çerkes köle ve cariyelerin userâ-yı Zenci’ye gibi men’i bey ve 

şirası (alınıp satılması) ve teferruatı hakkında meclis-i mahsus-ı vukelâca 
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ittihaz olunub makam-ı âlî-i fahimânelerinden 20 Teşrin-i-evvel 1325 

tarihli ve 2544 numerolu tezkere-i samiye ile tebliğ edilmiş olan karar 

bi’l-umum vilayata tebliğ ve iş’ar olunmuştu. Ahiran Sivas valisinden 

alınan telgrafnamede devren Aziziye kazasında bulunduğu sırada orada 

iddia-yı hürriyet eden Çerkes köle ve cariyelerin müracaat-ı vakıaları 

üzerine mahkeme-i şer’iyeden vukuu bulacak davete icabet etmeleri 

lüzumu mollalarına takdim edilmiş ise de bu babda icra-yı kazada 

mütereddid bulunan hükkâm-ı şer’iyeye makam-ı âlî-i hazret-i meşihat-

penâhiden daha vazih suretde icra-yı vesa-ya edildiği takdirde tard u 

vakıanın izale olacağı anlaşıldığından ve bu hususda bais-i tereddüd ve 

ihtilaf olan cihet zikr olunan mollalarında vaktiyle satın alınmış bir çok 

köle ve cariyeler bulunub bunların iade-i hürriyetleri halinde 

şurutlarının maruz-ı ziya olacağından ibaret bulunduğu Aziziye müftüsü 

tarafından ifade olunduğu gibi hükümet-i meşrutanın i’lan ve beyan 

ettiği hakk-ı hürriyetten kendilerinin hissedar edilmesi içün bir çok genç 

ve ihtiyar köleler tarafından dahi mütevaliyen (birbiri ardınca) müracaat 

edilmekte bulunulduğundan bahisle icra-yı icabı beyan edilmiş ve userâ-

yı Zenciyenin bey ve şirası hayli zaman evvel devletçe men’ olunduğu 

halde Çerkes köle ve cariyelerin hâlâ devam-ı esareti şu devr-i hürriyet 

ve meşrûtiyette gayr-i caiz olub gerçi salifü’z-zikr karar bunların men’i 

esareti lüzumu mütezammın ise de bunun mehakim-i şer’iyeye ta’alluk 

eden tatbikatında nevvabın (naibler) gösterdikleri tereddütden dolayı 

maksadın henüz hasıl olamadığı ve bu yüzden bir çok Çerkeslerin hâlâ 

rıkka-i esaret altında kaldığı anlaşılmış olmağla iş’ar mahali vechile 

hükkâm-ı şer’iyeye vesaya-yı vazıha icrası hususunun taraf-ı âlî-i 

meşihat-penâhiye tebliği menut-ı müsaade-i sâmiye-i sâdâret-

penâhileridir. Ol-babda emr ü ferman hazret-i veliyyü’l-emrindir.  

 

Fi 3 Ramazan 1328 ve fi 25 Ağustos 1326 

Dahiliye Nazırı Talat 
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EK-109 

Arşiv Fon Kodu: MV. Dosya No: 147, Gömlek No: 25, Tarihi: 20 
Z 1328 (23 Aralık 1910), Konusu: Sivas vilâyetiyle Canik sancağında 
bulunan Çerkes köle ve cariyelerin iskanları için gerekli meblağın 
suret-i tesviyesi 
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Meclis-i Vûkelâ müzekkeratına mahsus mazbata varakasıdır 
Hazır bulunan zevat-ı fehamın esamisi 
 

Müzekkere olunan mevadda müteallik varakanın neviyle hülasa-
i meali Bâb-ı âli evrak odasınca olan numerosu, meclise havalesi tarihi 
ve melfufatı dahi kaç kıt’a olduğu   

 
Hülasa-i meali 

Sivas’da ve mahal-i sairede el-yevm hala esareti iddia olunan 
Çerkes köle ve cariyelerin nerelerde bulunub kaç kişiden ibaret 
olduklarının ve kendilerine arazi tahsis ve i’tası ve meskenler inşası icab 
ettiği halde nerelerde iskanları münasib ve ne kadar masârif-i ihtiyâri 
muktazi olacağının ba-tahkik bildirilmesi hakkında sebk eden iş’ar 
üzerine dahiliye nezaretinden varid olan 26 Zilkade (1)328 tarihli ve 
2018 numerolu tezkere melfufuyla kıraat olundu. 
Kararı 
 Zikr olunan tezkerede Aziziye kazasında üçyüzseksensekiz 

hanede mollaları nezdinde bindörtyüzyedi nüfus köle ve cariye mevcud 

olub bunların iskânları içün her haneye öküz ve araba ve edevat-ı ziraiye 

ve tohumluk zahire olarak verilecek ikibinüçyüzellişer guruşdan ceman 

dokuzyüzonbirbinsekizyüz guruş masârif-i ihtiyâri lazım geleceği ve 

Canik Sancağı dahilinde vaktiyle tavattun ve temekkün ederek 

(yerleşerek) yerli hükmüne giren köle ve cariyelerin kırk elli haneden 

ibaret bulunduğu ve iskânları içün havası sağlam binaltıyüz dönümden 

ibaret arazinin iştirası muktezi olub bunun dörtbin liraya mübayası 

mümkün ve buna inşa olunacak hane masarifiyle alat-ı ziraiye içün 

verilecek yirmişer lira dahi ilave edildiği halde ihtiyar edilecek masarifin 

min heysû’l mecmu’  (toplam, yekûn) beşbinaltıyüz liraya baliğ olacağı 

muhaberat-ı vakıadan anlaşılmış ve sene-i haliye müvazenesine mevzu’ 

muhacirin tahsisatı kamilen sarf edilmiş olub büdcenin tanzim ve 

irsalinden sonra münferid ve müteferrik suretde vukuu bulan teklifatın 

kabulü mümkün olamayacağından mebaliğ-i mezkûrenin sene-i atiye 

müvazenesine idhal olunan muhacirin tahsisatının meclis-i mebusanca 
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kabul ve tasdikinden sonra sarf ve mahsubu iktiza edeceği bi’l-

muhabere maliye nezaretinden bildirilmesiyle bu vechile muamele ifası 

mukarrer bulunduğu dermeyan olunmuş ve suret-i iş’ar münasib 

görünmüş olmağla mucibince ifa-yı muktezasının cevaben nezaret-i 

müşarün-ileyhaya tebliği ve maliye nezaretine malumat i’tası tezekkür 

kılındı.  

 

EK-110 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 335, Gömlek No: 87, 

Tarihi: 28 Muharrem 1282 (23 Haziran 1865), Konusu: Trabzon'da 

iskan olunan muhacirlerin mevcudat cetveli ile muhacir esirlerin alım 

satımının yasaklanması hakkında Trabzon Valiliği ve Lazistan 

Musatarrıflığı'ndan gönderilen tahriratın mütalaa olunmak üzere 

Muhacirin Komisyonu'na havalesi. 

 
 

Muhacirin Komisyonu Riyaset-i Celilesine 
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Trabzon eyaleti dahilinde iskân olunan muhacirin cedvelinin 

tanzim ve irsali üserâ-yı muhacirinin (köle muhacirlerin) men’-i bey’ ve 

şirası (satmak ve satın alınmasının engellenmesi) hakkında gönderilen 

tahrirat-ı senaveriye cevaben eyalet-i mezkûre valiliğinden ve Lazistan 

mutasarrıflığından mevrud iki kıt’a tahrirat melfufuyla beraber tesyiri 

(gönderilmesi) su-yi vâlâları kılınmış olmağla bunların mutalaasıyla 

komisyonca iktizasının icra ve ifade ve evrak-ı merkûmenin iadesi 

menut-ı himmet-i behiyyeleridir.   

EK-111 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 548, Gömlek No: 81, 

Tarihi: 18 (N) Ramazan 1278 (19 Mart 1862), Konusu: Uzunyayla'da 

bulunan muhacirlerinin iskanlarına kadar fakir ve muhtaç olanlarına 

yarımşar kıyye ekmek veya bedelinin verilmesi. 
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Kayseriya Ka’im-makamı Halil Beğ’e 

 

Uzunyayla’da iskân olunmuş olan muhacirin içün  mahsusan 

(özellikle) cedid-i idrakine değin yevmi yarımşar kıyye nan-ı aziz (ekmek) 

veya bedelinin i’tası hakkında selefiniz tarafından cevaben gelen 

telgrafname bunlardan sahiyyen muhtaç olanların tedkik ve tahririne 

(araştırılıp, yazılmasına) teşebbüs olunmuş ise de hiç birinin kudretini 

ulema (alimler) ve rüesa (beyler) haber vermeyüb söz dahi kabul 

ittirilemediğinden naçar (çaresiz) Kanun-i-evvel ve sani yevmiyeleri 

virildiği ve bu babda teveccühle hareket olunmak iktiza ideceği 

(gerekeceği) dahi su’al ve istizan olunmakdan naşi (ötürü) keyfiyyet 

muhacir komisyonu riyaset-i celilesiyle lede’l-muhabere talimat-ı 

mezkûrede muhacirin fukarasının tefriki (ayrılması, belirlenmesi) 

hakkında olan suret kema-fi’s-sabık (eskiden olduğu gibi) nısfı (yarısı) 

mikdarını tecavüz etmemesinden agniyası (zenginleri) yevmiye alup 

fukarası mahrum kalmamasından ibaret olmasıyla yine nısfını tecavüz 

itmemek üzere mümkün mertebe pek fakir ve muhtaçları tefrik 

olunarak husul-i iskânlarına değin yevmiye yarımşar kıyye nan veya 

bedeli yazılması (verilmesi) lazım geleceği cevaben beyan ve ifade 

olunmuş olmağla ber-minval-i muharrer iktizâ-yı halin ifasına 

mübaderet eylemeniz siyakında şukka.  

 

EK-112 

 

Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 281, Gömlek No: 8, 

Tarihi: 27 (N) Ramazan 1275 (30 Nisan 1859), Konusu: Yaklaşan 

Ramazan Bayramı nedeniyle elbiseleri eskimiş olan Çerkez 

muhacirlerinin çocuklarının giydirilmeleri 
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Elhaletü-hazihi Der-saadet’te bulunan Çerkez muhacirleri 

çocuklarının elbiseleri fersude (eskimiş, yıpranmış) olmak cihetiyle 

ekserisinin açık ve üryan gezmekte oldukları meşhud (açık, görünen) 

olduğuna ve bunlar zir-i cenâh-ı saltanat-ı seniyyeye dehalet etmiş bir 

takım acizgân etfal (çocuklar) olarak peder ve mâderlarının (baba ve 

analarının) kendilerini iksaya (giydirmeye) muktedir olamayacakları ve 

bu halde bırakılmamaları dahi şân-ı mekârin nişân-ı âli iktizâyı celilinden 

olacağı misillü hasbel-mevsim iksalarında (giydirmek, yiyecek vermek) 

suhulet (kolaylık) olduğu dahi bedihi (açık) idiğüne (olduğuna) mebni 

takarrüb eden (yaklaşan) îd-i sâid (mübarek bayram) münasebetiyle 

mesruriyetiyle hâsıl olub canibi seniyyü’l-cevânib (canibler, taraflar) 

hazret-i padişahçün da’vât-ı hayriyeleri isticlâb kalmak üzere işbu 

Çerkes muhacirleriyle etfalinin (çocuklarının) zükur (erkek) ve inâsına 
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(kadınlarına) teseddür edecek (örtecek) derecede basmadan (pamuklu 

bir tür kumaş) olarak serian birer kat elbise tedarik ve i’ta olunarak 

esmanı (bedeli) saye-i mekarim vaye-i hazret-i mülükânede hazine-i 

celile-i maliyeden tesviye olunmak üzere defter-i müfredatının tanzim 

ve takdimi içün taraf-ı atufilerine mezuniyet i’tası meclis-i ali-i tanzimat 

ile bi’l-muhabere Meclis-i Vâlâ’da tezekkür olunmuş (zikredilmiş) 

olmakla ol-vechile iktizasının himmeti sür’at-i icra ve ifadesine himmet 

buyurmaları siyakında tezkire. 
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EK-46 Arşiv Fon Kodu: A.MKT.MHM. Dosya No: 489, Gömlek No: 38, Tarihi: 27 
(M) Muharrem 1278 (4 Ağustos 1861) 
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Zilkade 1262 (28 Ekim 1846) 
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EK-70 Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 639, Gömlek No: 54, Tarihi: 13 (R) 1279 
(8 Ekim 1862) 
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EK-78 Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 674, Gömlek No: 42, Tarihi: 3 M 1281 
(8 Haziran 1864) 
EK-79 Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 686, Gömlek No: 27, Tarihi: 1 (Ca) 
Cemaziye’l-evvel 1281 (2 Ekim 1864) 
EK-80 Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 688, Gömlek No: 31, Tarihi: 1 (Ca) 
Cemaziye’l-evvel 1281 (2 Ekim 1864) 
EK-81 Arşiv Fon Kodu: MVL, Dosya No: 694, Gömlek No: 66, Tarihi: 6 (Ş) Şaban 
1281 (4 Ocak 1865) 
EK-82 Arşiv Fon Kodu: A.MKT.MHM, Dosya No: 342, Gömlek No: 37, Tarihi: 29 
(R) Rebiü’l-ahir 1282 (21 Eylül 1865) 
EK-84 Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1606, Gömlek No: 104, Tarihi: 17 
(B) Recep 1306 (19 Mart 1889) 
EK-84 Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.UM.. Dosya No: 33, Gömlek No: 114, Tarihi: 30 
Ca 1313 (18 Kasım 1895) 
EK-85 Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2129, Gömlek No: 105, Tarihi: 22 
(C) Cemaziye’l-ahir 1316 (7 Kasım 1898) 
EK-86 Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 188, Gömlek No: 52, Tarihi: 11 Za 
1316 (23 Mart 1899) 
EK-87 Arşiv Fon Kodu: Y..MTV. Dosya No: 195, Gömlek No: 32, Tarihi: 6 (C) 
Cemaziye’l-ahir 1317 (19 Ekim 1899) 
EK-88 http://remzikilic.com/milli-butunlugumuz-ve-avsarlar.html 
EK-89 Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.SGE. Dosya No: 9, Gömlek No: 110, Tarihi: 1320 
Z 30 (29 Mart 1903) 
EK-90 Arşiv Fon Kodu: Y..PRK.ZB.. Dosya No: 5, Gömlek No: 46, Tarihi:  21 
Şaban 1307 (12 Nisan 1890) 
EK-91 Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2097, Gömlek No: 157275, Tarihi: 26 Ra 
1321 (22 Haziran 1903) 
EK-92 Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2117, Gömlek No: 158755, Tarihi: 20 R 
1321 (16 Temmuz 1903) 
EK-93 Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2121, Gömlek No: 159038, Tarihi: 24 R 
1321(20 Temmuz 1903) 
EK-94 Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 2244, Gömlek No: 168282, Tarihi: 14 (L) 
Şevval 1321 (3 Ocak 1904) 
EK-95 http://turkbilimi.com/dunya-kolelik-tarihi.html 
EK-96 https://insanveevren.wordpress.com/2011/05/22/koleligin-tarihcesi/ 
EK-97http://blog.milliyet.com.tr/dunyada-koleligin-ilki-ve-sonu-
/Blog/?BlogNo=425288  
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EK-105 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT. Dosya No: 233, Gömlek No: 2, Tarihi: 18 (Z) 
Zilhicce 1265 (4 Kasım 1849) 
EK-106 Arşiv Fon Kodu: HR.MKT. Dosya No: 161, Gömlek No: 41, Tarihi: 30 (M) 
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EK-107 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 176, Gömlek No: 37, Tarihi: 
9 (B) Recep 1276 (1 Şubat 1860) 
EK-108 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 156, Gömlek No: 66, Tarihi: 8 L 
(Şevval) 1276 (29 Nisan 1860) 
EK-109 http://samil.ihya.org/ansiklopedi/mukatebe.html 
EK-110 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 157, Gömlek No: 73, Tarihi: 21 
(L) Şevval 1276  (12 Mayıs 1860) 
EK-111 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 237, Gömlek No: 38, Tarihi: 
7 R 1278 (12 Ekim 1861) 
EK-112 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 516, Gömlek No: 64, Tarihi: 13 
Ca 1278 (16 Kasım 1861) 
EK-113 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 213, Gömlek No: 5, Tarihi: 14 
C 1278 (17 Aralık 1861) 
EK-114 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 540, Gömlek No: 75, Tarihi: 14 
Ş 1278 (14 Şubat 1862) 
EK-115 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 551, Gömlek No: 23, Tarihi: 03 
L (Şevval) 1278 (3 Nisan 1862) 
EK-116 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 561, Gömlek No: 49, Tarihi: 5 
Za 1278 (4 Mayıs 1862) 
EK-117 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 207, Gömlek No: 18, Tarihi: 17 
R 1278 (22 Ekim 1868) 
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EK-118 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.DV.. Dosya No: 211, Gömlek No: 24, Tarihi: 24 
Ca 1278 (27 Kasım 1871) 
EK-119 Arşiv Fon Kodu: A.}M... Dosya No: 26, Gömlek No: 80, Tarihi: 7 (L) 
Şevval 1278 (7 Nisan 1872) 
EK-120 Fon Kodu: DH. MKT. Dosya No: 1515, Gömlek No: 100, Tarih: 1305 L 
(Şevval) 15 (25 Haziran 1888) 
EK-121 Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 1850, Gömlek No: 104, Tarihi: 13 
Z (Zilhicce) 1308 (20 Temmuz 1891) 
EK-122 
https://muratdursuntosun.wordpress.com/2014/08/19/sebinkarahisarin-
illigi-alınarak-neden-giresun-il-yapilmis-olabilir-1895-tarihli-belge-isiginda-
analiz/ 
EK-123 Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 587, Gömlek No: 43951, Tarihi: 20 N 
(Ramazan) 1312 (17 Mart 1895) 
EK-124 Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 416, Gömlek No: 67, Tarihi: 29 S 
(Safer) 1313 (29 Ağustos 1895) 
EK-125 Arşiv Fon Kodu: DH.MKT. Dosya No: 2600, Gömlek No: 22, Tarihi: 14 
Muharrem 1320 (23 Nisan 1902) 
EK-126 Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3565, Gömlek No: 267343, Tarihi: 13 
R 1327 (4 Mayıs 1909) 
EK-127 Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3608, Gömlek No: 270532, Tarihi: 12 
Receb 1327 (30 Temmuz 1909) 
EK-128 Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3803, Gömlek No: 285173, Tarih: 1328 
N 08 (13 Eylül 1910)  
EK-129 Arşiv Fon Kodu: BEO, Dosya No: 3813, Gömlek No: 285920, Tarihi: 14 
(L) Şevval 1328 (19 Ekim 1910) 
EK-130 http://www.turkcebilgi.com/meclis-i_v%C3%BCkela 
EK-131 http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/9_9.pdf 
EK-132 Arşiv Fon Kodu: MV. Dosya No: 147, Gömlek No: 25, Tarihi: 20 Z 1328 
(23 Aralık 1910) 
EK-133 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.MHM. Dosya No: 335, Gömlek No: 87, Tarihi: 
28 Muharrem 1282 (23 Haziran 1865) 
EK-134 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.UM.. Dosya No: 548, Gömlek No: 81, Tarihi: 18 
(N) Ramazan 1278 (19 Mart 1862) 
EK-135 Arşiv Fon Kodu: A.}MKT.NZD. Dosya No: 281, Gömlek No: 8, Tarihi: 27 
(N) Ramazan 1275 (30 Nisan 1859) 
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