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Tarih boyunca medeniyetl~r sehirlerde kurulmus ve gelismis, medeni-
yetlerin çöküsü de sehirlerin gerilemesine paralel bir çizgi takip etmistir.
Medeniyet ve sehir arasindaki bu yakin iliski dolayisiyla, medeniyetler, sehir
ile özdeslestirilmistirl, Osmanli Sultani II. Mehmed'in (1451-1481), Istanbul-
'un fethini "gazay-i asgar" olarak niteleyip, "gazay-i ekber"in sehrin imari ile
yeni basladigini belirtmesi ve hemen ardindan Istanbul ile birlikte Anadolu
ve Balkanlar'da sehirlerin gelismesi ve yayilmasi için gerekli düzenlemelere
baslanmasi, ancak medeniyetlerin yükselisi ile sehirlerin gelismesi arasindaki
siki iliskinin iyi kavranmis olmasiyla açiklanabilir2. Istanbul'un fethi ile Os-

1Latince'de medeniyet kavrami için kullamlan civilisation kelimesi, köken itibariyla vatan-
das (citizen) anlamina gelen civis'den gelmektedir. Vatandaslik (citizenship) ise. daima, sehir
hayati ile iliskilendirilmis ve sehirde yasayanlarin hayatlarim iyilestirilmek üzere gelistirilen hak-
lar ve sorumluluklan tanimlamak üzere kullanilmistir. Eski Fransizca'da vatandasligi tarif etmek
üzere kullanilan citizen terimi ise, direk olarak, cite-ien (sehir) kelimesinden gelmektedir.
james A. Clapp, The City, A Dictionary of Quotable Thoughts on Cities and Urban Life, The
Center for Url:ian Policy Research, Rutgers Üniversity, New jersey 1984, s, XVi.Medeniyet ve se-
hir kavramlarinin, Do~u ve Bati kültürlerinde, ayni anlamlara gelmesi. r.aInizca bir gerçejtin
ifadesidir; o da medeniyetlerin, köylerde degil, sehirlerde kurulup gelisebilecegidir. Tarihte"bi-
linen ilk medeniyetlerin, Mezopotamya'daki sehir devletleri olmasi bunun en güzel örnegini
teskil etmektedir. Sehirlerin kurulmasi ve yayilmasiyla, insanlar ilkel hayat tarzlarindan kurtula-
ra~ daha karmasik ve zengin bir hayat sürmeye baslamistir. Eskiçaglar'da, Mezopotamya ve
Anadolu sehirleri ile baslayan ve Ortaça~lar'da Roma sehirleri ile devam eden insanligin sehir-
lesme serüveni günümüzdeki, 10-20 milyon nüfusun bir arada yasadijti metropollere kadar
uzanmaktadir. çagimizin en büyük sosyologu olarak kabul edilen Max Weber'in Eski ve Orta-
çaglar'da Avrupa sehirleri üzerine yaptigi çalisma, medeniyetleri anlamanin, sehirle,ri ve sehir
hayatini çözümlemeden geçtiginin bir delili olarak alinabilir: Max Weber, The City, ingilizceye
terc. ve ed. Don Martindale-Certrud Neuwirth, The Free Press, New York-Collier-Macmillan li-
mited London 1958.

~Fethi müteakiben. Istanbul'u ipiparatorlugun baskenti yapmak üzere gerekli düzenleme-
lere derhal baslanmistir. Bir yandan, Islami gelenege uygun sekilde sehrin imari sürdürü!ürken,
diger yandan da, Osmanli sehirlerine model olusturacak.etnik-dini kompozis ronu yaratmak
üzere, zorunlu nüfus aktarmalarina (sürgün) girisiimistir. istanbul'da mekansa ve diger türlü
düzenlemeler hakkinda bkz. Franz Babinger. Mehmed the Con9.u~ror and His Time, Princeton
University Press, Princeton. New jersey, 1978, s., 101-116. Halil Inalcik, "Istanbul: an Islamic
City", Essaysin Ottoman Hi,story. Eren Yayincilik, Istanbul 1998. s. 247-271. Fatih döneminin ta-
rihçisi, olan Tursun Bey'in, Istanbul'un insasi konusunda söyledikleri, hakkinda bkz. The History
of Mehmed the Conqueror by TUTSunBey, Rhi;>adsMurphey-Ha1il Inalcik (ed.), Bibliotte,ca Is-
lamica, Minneapolis. Chicago 1978, s. 51b-61a. Istanbul'un nüfuslandirilmasi konusunda Istan-
bul, Trabzon ve Selanik sehirleri arasinda karsiliklAve eszamanli olarak yapilan zorunlu nüfus
aktarpialarinda. sürgün metodu takip edilmistir. Uçü de eski Bizans sehri olan bu merkezler-
den Istanbul, kisa sürede dünyanin en büyük sehri haline gelirken. digerleri bölgelerinin
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manli Devleti bir Imparatorluga dönüsmüstür. Ancak, özelde Istanbul'u, ge-
nelde ise, diger sehirleri gelistirme ve sehirlesmeyi yayginlastirma politikasi,
II. Mehmed döneminde baslatilan, sonralari da devem ettirilen bir süreç
olarak benimsenmeseydi, devlet gerçek manada bir cImparatorluk olabilir
miydi? Tabii ki, hayir.

Bu cevabin ardinda, devletin sehirleri ve sehirlesmeyi tesvik ettigi ve bu
amaca yönelik çesitli politikalar gelistirdigi varsayimi yatmaktadir. Bu varsa-
yim, yalnizca tarafimizdan gelistirilen bir düsünce olmayip, sanayi öncesi
toplumlarda, sehirlerin kurulmasi ve yayilmasi için, yalnizca ticaretin yeterli
olmadigi, direk veya dolayli sekilde devletin desteginin gerektigi tezi ile ya-
kindan ilgilidir3. Bu tezden hareketle, örnek durum olarak Karahisar ele
alinmakta, fethedildiginde yalnizca bir kale ve bir grup gayrimüslim nüfus-
tan ibaret, kÜçük bir kasaba görünümünde olan bu yerlesim biriminin, za-
man içinde geliserek sehir haline gelisini mümkün kilan süreç ve bu süreçde
devletin uyguladigi politikalar tespit edilmeye çalisilmaktadir.

Osmanli Imparatorlugu'nun fetihlerle büyüyen yapiya sahip olmasi se-
hirlesme için dogal bir ortam hazirlamakta, fetihler sonucunda idare
edilmesi gereken topraklarin ve insanlarin miktarinda meydana gelen artis,
sehirlesmeyi ihtiyaç haline getirmektedir4. Yeni kazanilan topraklari kontrol

önemli merkezleri haline dönüsmüstür. Bu süreci mümkün kilan sartlardan olan ilk dönemdeki
nüfus aktarmalari hakkinda bkz. Heath W. Lowry, "From Lesser War to the Mightiest War: The
Ottoman Conquest and Transformation of Byzantine Urban Centers in the Fifteenth Century",
ContInui/}' and Change in Late ByzantIne and Early Ottoman Sode/}', ed. Anthony Bryer-Heath
Lowrx Birmingham-Washin~ton, D.C. 1986, s.323-338.

'j Bunu tezi paylasan Gideon Sjoberg, daha da genellestirerek, tarih boyunca sehir merkez-
lerinin yükselisi ve yayginlasmasinda, siyasi iktidarin, ticaretten çok daha fazla ve bas rolü oyna-
digini öne sürmektedir. Bu konuda genis bilgi için bkz. The Preindustrial Ci/}', Past and Pre-
sent, The Free Press, New York-London 1965, s. 64-77.

4 Osmanli Imparatorlugu'nda mekansal organizasyonun tekamülünü inceleyen Ilhan Te-
keli, imparatorlugun fetihlerle genislemesini "merkez-ön saf/sinir" (center-front) modeli ile
açiklamaktadir. Merkez gelisirken çevrenin geriledigini öne süren gelisme teorilerindeki mer-
kez-çevre (center-periphery) ~odelinin tersine, bu modelde büyümekte ve gelismekte olan bir
ön saf/sinir mevcuttur. (Bkz. llhan Tekeli, "Evolution of Spatial Organization in the Ottoman
Empire and Turkish Republic", From Medina to Metropolis, Heritage and Challenge in the
Near Eastem Ci/}', The Darwin Press, Princeton, New Jersey 1973, s. 245-246.) Merkez-çevre
modelini benimseyerek Osmanli ~mparatorlugu'nun gelismesini bu model ile açiklayal). bazi
arasuncilar, Osmanli döneminde Istanbul ve Anadolu'da sehirlerin gelistigi, fakat bunun Impa-
ratorlugun diger kesimlerinin (periferinin), özellikle de Arap sehirlerinin gerilemesi pahasina
gerçeklestigi görüsündedir (Bu konuda bkz. Paul Bairoch, Cities and Economic Development,
From the Dawn of Histoiy to the Present, University of Chicago Press, Chica~o 1988, s. 378-380;
Andre Raymond, Osman.h Döneminde Arap Kentleri, çev. Halil Berktay, Tiirkiye Ekonomik ve
Toplumsal Tarih Vakfi, Istanbul 1995). ~una karsilik bazi arasurmacilar ise, ileri sürülen bu
görüslerin aksine, Osmanli döneminde Istanbul merkezli ticaret agi içinde bahis konusu böl-
gede önemli ölçüde bir sehirlesme görüldügü, hem bu bölgedeki hem de Akdenizdeki ticari
hayaun oldukça canlandigi ve gelistigini belirunektedirler (Bkz. B. Masters, The Origins of
Economic Dominance in the Middle East, MercantIlism and the Islamic Economy in Aleppo,
1606-1750, NewYork 1988).
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etmek üzere, çesitli düzenlemelerin yapilmasi, idari ve askeri merkezlerin
kurulmasi gerekmektedir. Osmanli Imparatorlugu'nun dünyanin Eskiçaglar-
'dan beri yogun halde sehirlesen sahalarini kaplamasi, bu türden yeni kuru-
lacak merkezler için Osmanli idarecilerine hazir bir zemin sunmustur5. Bu

yerlesim birimleri tüccar, zanaatkar vs. gibi ziraatla ugrasmayan nüfus
gruplarinin da gelmesiyle, kisa sürede sehire dönüsmektedir. Bu durumun
en açiklayici örnegi olan Karahisar, asagida ayrintilariyla incelenecektir.

Belli cografi özellikler, ekonomik faaliyetler ve toprak tasarruf sekille-

rine sahip olan Karahisar ve çevresi, tutarli ve birbiriyle baglantili dahili özel-
likleri ile bir ünite teskil etmektedir. Bu üniteyi etrafindaki sahalardan ayi-
ran nitelikleri, ona "bölge" karakterini kazandirmakta ve Osmanli idari tak-
simatinda "sancak" olarak yerini almasini saglamaktadir: Karahisar-i Sarki

Sancagi. Bölgenin/Sancagin ortasinda yer alan ve her yönden yaklasik esit
mesafede ulasilabilen Karahisar, feth edildigi yillardan itibaren bölgenin
idare merkezi olma rolünü üstlenmistir. Tüm bölgeye sagladigi idari ve sos-

yal hizmetlerin yani sira, bölgesel ticaretin de merkezidir. Bölgelerarasi tica-
ret yoluyla da, bölgeyi dis dünyaya baglamaktadir. Bütün bu özellikleri Ka-
rahisar'i, XV. ve XVI. yüzyil Anadolu sehirlerinin tipik bir temsilcisi konu-

muna getirmektedir. Karahisar'in incelenmesi, Anadolu sehirlerinin müste-
rek özelikleri hakkinda fikir verirken, elde edilen bilgileri genelleme sansi

da dogmaktadir.

5 Dünyadaki ilk medeniyetlerin, Mezopotamya ve Anadolu'da kurulan sehir devletleri ol-

dugu bilinmektedir. Bunu Misir ve ardindan Ortaçaglar'da Roma sehirleri takip eunistir. Eski ve
Ortaçaglar'daki sehirler ve medeniyetler konusunda ayrinuli bilgi için takip eden eserlere bkz.
Mason Hammod, Ci/}' in the Ancient World, Harvard University Press, Cambridge, Massachu-
setts 1972; Lewis Mumford, The Ci/}' in Histoiy: Its Origines, Its Transformations and Its Pros-

pects, Harcourt Brace and World Ine., A Harbinger Book, New York 1961. Eski dönemlerden
itibaren Ortadogu'da meydana gelen sehirlesme sürecinin, bölgenin cografyasi ile baglanuli
olarak incelenmesi hakkinda bkz. Makom J. Wagstaff, The Evolution of the Middle Eastern

Landscapes, An Outline to AD. 1840, London 1985. Anadolu, Mezopotamya, Ortadogu ve Bal-
kanlar'i içine alan Osmanli Imparatorlugu, Roma Imparatorlugu ile yaklasik ayni sahalari kap-
lamisUr. Osmanli Imparatorlugu'nun. Eskiçaglar'dan beri dünyanin yogun halde sehirlesen
bölgesinde kuruldugunu gösteren bu durum, Osmanlilar'a, üzerinde gelismeler yapabilecekleri
hazir bir sehir kültürü mirasi birakmisUr. Bu noktaya dikkati çeken ve Osmanli yayilmasinin en
hizli sekilde gerçeklestigi dönemi, asagi yukari ayni dönemlere rastlayan Avrupa kolonizasyonu
ile karsilasuran Bairoch, Avrupalilar tarafindan yeni kurulan sehirlerin genelde, sehirlesmenin
seyrek oldugu sahalarda yer alirken, Osmanli Imparatorlugu'nun neredeyse tamamiyla eski dö-
nemlerden beri yogun olarak sehirlesen bölgeleri kapladigini belirunektedir (Bkz. Bairoch, Ci-
ties and Economic Development, s. 381).
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Esas konuya geçmeden önce, metodolojik bir not düsmekte fayda gö.
rülmektedir. Tahrir defterleri, sehir hayan ve tarihinin çalisilmasi için aras.
nrmacilara gerekli pek çok veriyi sunan önemli kaynaklardir. Ancak, bu ko-

nuda tahrirlerden yeterince istifade edildigini söylemek pek mümkün gö-
rünmemektedir. Bunun yerine genellikle ser'iye sicilieri tercih edilmektedir.

Sicillerdeki bilgiler arasnrmacilara, sehir kurumlari ve isleyisini canli bir se.
kilde gözlemleme firsan vermektedir. Sicilier, kadinin müdahalesini veya
marifetini gerektiren durumlarda tutulan kayitlardir. Diger bir ifadeyle si-
ciller, sira disi ve olaganüstü durumlar lehine önyargilidir. Siradan ve olagan
durumlari yakalamak pek mümkün olmamaktadir. Tahrirler ise, tahrir esna-
sindaki mevcut durumu yansitmasi nedeniyle, siradan günlük hayan incele-
meyi daha kolaylastirmaktadir. Tabii ki, tahrirlerin de, sagladiklari veri ko-
nusunda sinirlamalari mevcuttur6. Diger yandan, sicilierin büyük bir kismi-
nin ancak XVII. yüzyil gibi geç bir dönemden itibaren kullanilabilir olmasi
(Karahisar'in bu döneme ait sicilieri günümüze ulasmamistir), önceki dö-
nemler için tahrirlere müracaan gerekli kilmaktadir.

Gerçekte, sehirler ve sehir hayan konusunda, arasnrmacilarin kullani-
mina açik olan tarihi veriler, su veya bu sekilde eksiktir. Her bir veri türü,
sehir hayannin yalnizca bir yönünü aydinlatmakta, diger yönlerini ise ihmal
etmektedir. Bu durumda çözüm, retrospektif metodu takip ederek, günü-
müz toplumlarini çözümlemek üzere gelistirilen sosyal bilim kavramlarini,
geçmis toplumlari anlamak üzere kullanmak olmaktadir. Geçmisi anlamak
ve yorumlamak üzere günümüz toplumlarina ait bilgileri degerlendirerek
bunlari geçmise yansitmak, tarihi çalismalarda veri azligi veya bazi durum-
larda yoklugu halinde takip edilen bir metottur7. Bu çalismada da, bahsedi-len metot takip edilmektedir.

SEHIRLESMENIN ÖN SARTLARIVE KARAHISAR

Sehirlerin kurulmasi ve gelismesinin mümkün olabilmesi için bazi asgari
sartlarin mevcudiyeti gerekmektedir: Bunlar 1) müsait bir çevre, 2) zirai ve
ziraat disi faaliyetler için dönemin sartlari ölçüsünde yeterince gelismis tek-

6 Tamir defterleri ve tahrir çalismalannin, sehirlesme dahil, Osmanli tarihinin çesitli ko-
nularinin çalisilmasina getirdigi yaklasimlar konusunda bkz. Fatma Acun, "Osmanli Tarihinin

Genisleyen Sinirlari: Defteroloji", Türk Kültürü Incelemeleri Dergisi, sayi 1 (2000), s. 319-332,

7 Sanayi öncesi dönemin sehirlerinin genel karakterini inceledigi eserinde Sjoberg, bu
döneme ait veri ve bilgi yetersizligi karsisinda, günümüze yakin ve hakkinda veri mevcut olan
feodal toplumlar ve sehirlere ait bilgileri, eski dönemlere yansitma yoluna gitmistir. Bu konu
ve ilgili problemleri hakkinda bkz. Sjoberg, Preindustrial City, s. 18-22.
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iioloji, 3) karmasik sosyal organizasyon ve bunun da ötesinde iyi gelismis bir
clrivlctyapisi olarak üç madde halinde özetlenebilir8. Insanligin sanayilesme
Im:l'übesini henüz yasamadigi Eski ve Ortaçag'larda, sehir hayannin gelisme-
ihiln gereklerinden olan bu ön sartlarin tamaminin, degisik düzeylerde de
olsa yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu sartlarin Karahisar kasabasinda
iiiovcudiyeti ve daha baska özel ne gibi sartlarin bulundugu asagida ince-
Imimektedir.

Sehirlesmenin ilk ön sarti olan müsait çevre ile baslica verimli arazi, uy-
HIIlliklim sartlari ve su kaynaginin varligi kastedilmektedir. Tarihteki ilk se-
hIrlerin nehir boylarindaki verimli arazilerde kurulmus olmasi tesadüf de-
~lIdir. Osmanli dönemi Anadolu sehirlerinin büyük bir kisminin irmak boy-
Iiirma kümelendigi bilinmektedir9. Ziraata uygun verimli bir çevre, çok mik-
iiii'da nüfusu besleyecek ürün yetistirilmesini mümkün kilmaktadir. Zirai
ic:knolojinin günümüz standartlarina kiyasen fazla gelismedigi sanayi öncesi
dönemde, topragin verimliligi ve su kaynaginin bollugu, ziraatla ugrasmayan
nÜfusun beslenmesi için daha da önemli olmaktadir. çevre ile ilgili diger bir
(iiktör de, ulasim imkanlaridir. Insanlarin ulasimini ve esyalarin tasinmasini
kolaylastiran çevre sartlari, çok sayida ve çesitli gruplardan insani çekinede
~nemli faktör olmaktadir.

Bu ön sartlar Karahisar'daki mevcut durumla karsilastirildiginda, söyle
bir manzara ortaya çikinaktadir. Karhisar-i Sarki Sancagi'nin merkezinde
yer alan Karahisar kasabasi, Yesil Irmak'in (bölgedeki adi Kelkit irmagi'dir)
asagi yataginda, Dogu Karadeniz dag sirasinin iç kesimlerinde, ortalama yük-
sckligi 1450 metre olan genis bir plato üzerinde kurulmustur. Kasaba, üç ta-
raftan daglarla çevrilidir ve yalnizca güneyde Kelkit Vadisi'ne çikis vardir.
Sehre adini veren kale, doguda bazalt (siyah mermer) bir kayanin üzerinde

8 Sjoberg, Preindustrial City, s. 27-31.
9 Osmanli dönemi Anadolu sehirleri konusundaki abidevi eserinin girisinde sehirlerin da-

~ilim modellerini inceleyen Suraiya Faroqhi, 400'ün üzerinde vergi nüfusuna ve markete sahip
,ehirleri haritaya yerlestirdiginde, bu sehirlerin irmak kenarlanna daha yogun halde kümelen-
iii~inin görüldügÜnü söylemektedir. Ayrica, Kizilirmak ve Yesilirmak arasindaki bölgelerin daha
liol su kaynaklarina sahip olmasi nedeniyle orta ölçekli sehirlerin arasindaki mesafenin, Anado-
Iii'nun diger bölgelerine göre daha az oldugunu, diger bir ifadeyle bu bölgenin daha yogun
hiilde sehirlestigini söylemektedir. (Suraiya Faroqhi, Towns and Townsmen of Ottornan Anata-
1/11Trade, Crafts and Food Production in an Urban Setting 1520-1650, Cambridge University
l'l'ess, Cambridge 1984, s. 12-14). Bu baglamda Karaliisar'in da bu bölgede bulunduguna dikkati
çekmek gerekir.
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bulunmaktadirio. Bu tür bir çevre, ilk bakista, bir sehrin gelismesi için pek
müsait görünmemektedir. Sancagin diger kesimlerinde, Koyluhisar nahiyesi
gibi çevre sartlari itibariyla daha müsait yerler mevcuttur. Bölgenin, yüksel-
tisi az, platolari genis ve iklimi daha elverisli kesiminde yer alan Koyluhisar-
'da bir de kale bulunmaktadirIl. Bölge dahilinde, Karahisar'a alternatif olabi-
lecek özelliklere sahip bir nahiye olan Koyluhisar'in idari merkez olarak ter-

cih edilmemesinin nedeni, Karahisar'in yukarida bahsedilmeyen bir özelligi
ile ilgilidir: O da, Eskiçaglar'dan beri sap üretiminin yapildigi ve döneminde
dünyanin en kaliteli sabinin üretildigi madenci köylerin (tahrir defterinde

"Sebhane Köyleri" basligi altinda kaydedilmistir) Karahisar'in yakininda,
hemen kuzeyinde yer almasidir. Maden ocaklarina yakin olmasi nedeniyle
Karahisar, Eskiçaglar'dan beri iskan edilen bir yerlesim birimidir. Diger
yandan, madenIerin kontrolü, devlet açisindan daima hayati öneme sahip
0lmusturl2. Kontrol, idarecilerin yakin denetimi ile saglanabilmekte, bu da

ancak, idarecilerin madene en yakin yerlesim birimine, yani Karahisar'a yer-
lesmeleriyle mümkün olabilmektedir. Bu özellikleri dolayisiyla Karahisar,
Osmanli idarecilerinin bölgeyi idare etmek üzere yerlesebilecekleri uygunbir merkez Olarak ön plana çikmaktadir.

Sehirlesmenin ikinci ön sarti olan zirai ve ziraat disi faaliyetlerin yete-
rince gelismis teknoloji ile yürütülmesi konusunda defterlerdeki mevcut veri-
ler, dogrudan ve ayrintili bilgi saglamamaktadir. Ziraat konusunda, Karahi-

sar'da kullanilan teknoloji bir yana, Anadolu genelinde tarim teknolojisi ve
toprak kullanma usulleri hakkindaki bilgilerimiz henüz yeterli düzeyde de-
gildir. Fakat yine de, defterlerde rastlanan ürünlerin çesitliligi ve üretimin
kapasitesine dair rakamlardan, zirai teknolojinin dönemin sartlari düze-

yinde oldugu tahmin edilebilir. Ziraat disi teknolojinin varligini ise, yine

io Karahisar'in fiziki özellikleri ve tarihi hakkinda genis bilgi için takip eden eserlere baki-
labilir: Vital Cuinet, La Turque d'Asie, Paris 1890, s. 755 v.d.; Hasan Tahsin Okutan, Sebinka-
rahisar, Giresun 1948; Besim Darkot, "Karahisar", Islam Ansik!opedisi, VI, s. 280-282; ].H.
Mordtmann, "Kara Hisar", The Encyc10pedia of Islam, neweditian, IV, s. 578-579; Anthony
Brayer-David Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of Pontos, Dumbarton
Oaks Series, Twenty, Washington D.C. 1985, s. 145-151; Henry Suter, "Notes on ajourney from
En-Rum to Trebizand by way of Shebb-khaneh, Karahisar, Sivas, Tokat and Samsun in October
1838 by Henry Suter, her Majesty's vice Consular of Trebizand", Journal of the Royal Geograp-gIcal Sodety, X (1941), s. 435-436.

II Koyluhisar da Eskiçaglar'dan beri önemli bir yerlesim birimi olmustur. Bkz. Bryer-Winfi-eld, The Byzantine Monuments, s. 118.

12Osmanli Imparatorlugu'nda madenler ve isletilmesi hakkinda bkz. Rohads Murphey,"Ma'adin", Encyc10pedia ofIslam, neweditian, s. 973-985.
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defterlerden dolayli yolla edinilen bilgilerden, ki bunlar vergilendirilen fa-
aliyetlerdir, tespit etmek mümkün olmaktadir. Mum yapimi ve kumas bo-
yama endüstrileri, ilk dönemde bölgedeki teknolojinin belli bir düzeyde ol-
dugunu göstermektedirl3. Sap madeninin çikarilmasi ve islenmesini konu
alan sap endüstrisi de, Karahisar'da ziraat disi teknolojinin varligini gösteren
delillerdendir. Bu türden belli düzeyde bilgi ve uzmanlik isteyen faaliyetler,
sehir hayati sürenlerin ugraslari arasinda yer almaktadir. Sanayi öncesi top-
lumlarda, sehir nüfusunun bir bölümünün ziraatla ugrastigi düsünülürse-bu
Karahisar için de geçerlidir-ziraat disi faaliyetlerle ugrasan ve desteklenmesi
gereken nüfusun sayisinin azaldigi, dolayisiyla zirai teknolojinin yükünün
nispeten hafifledigi söylenebilirH.

Üçüncü ön sart olan sosyal organizasyon ise, özellikle ekonomik ve po-
litik sahalarda düzenlemeyi gerektirmektedir. Sehir hayatina geçmeden
önce, ekonomik sistemin, mamul esyalarin toplum içerisinde dagitimini
saglayacak düzeyde gelismis olmasi, bunun da ötesinde zirai arti ürünün bü-
yük yerlesim birimlerine gelmesi ve burada depolanarak ziraatla ugrasma-
yan nüfusa dagitilmasi mümkün olmalidir. Ayrica, belli derecede uzman
bilgi ve egitim gerektiren meslek gruplarinin sehir toplumu ile bütünlesmesi
ve bütün bunlari yönlendirecek ve yönetecek yeterli sosyal güce sahip, kü-
çük bir idareci grubun varligi gerekmektedirl5.

Karahisar'daki sehir hayatinin incelenmesinde esas kaynak olarak kul-
lanilan tahrir defterlerindeki veriler arasinda, kasaba dahilinde ve bölgenin
nahiyelerinde mamul esya ve çesitli mallarin dolasimina ve ticaretine isaret
eden vergilere rastlanmaktadir. Bu konu, asagida, ekonomi ile ilgili kisimda
ayrintilariyla incelenmektedir. Sehirlesme açisindan burada bir noktayi be-
lirtmek yeterli görülmektedir: Karahisar nahiyesinin merkezi olan Karahisar
kasabasi, ayni zamanda bölgedeki tek nahiye merkezidir. Bölgede 20 kadar
nahiye bulunmasina ragmen, bu nahiyelerin hiç birisinin, bir merkezi nefse
sahip olmamasi, Karahisar'i bölgesel alisverisin yapildigi, vergiler yoluyla top-
lanan zirai arti ürünün pazara getirilerek satilabilecegi yegane yerlesim bi-
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13Ilgili vergiler "Tamga-i boyahane ve mum hane" seklinde kaydedilmistir (Tr 37, s. 820).

14Bu noktaya deginen M. Weber, bazi yerlesim birimlerinin, yalnizca politik-idari anlamda
oehir olduklarini, ekonomi söz konusu oldugunda sehir olarak nitelendirilemeyecegini belirt-

mekte ve Ortaçaglar'da nüfusunun %90'inin geçimini ziraatten saglayan birimlerin, kanunen

,ehir olarak tanindigina isaret etmektedir (Bkz. Weber, The City. s.74).
15Sjöberg, Preindustrial City, s. 31.
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rimi olarak ön plana çikarmaktadirl6. Ayrica, yine defterlerde yeterli bilgi
mevcut olmamasina ragmen, civardaki köylerde üretilen sap madeninin böl-
geden disariya çikisinin, Karahisar'dan veya Karahisar ile baglanuli olarak
gerçeklestigi tahmin edilebilir. Giresun yoluyla baskent Istanbul'a götürül-
dügü bilinen madenin bölgeden ihraci, bölgeler arasi ticarete girmektedir.
Bahsedilen bu faaliyetler, bölge genelinde ve Karahisar özelinde ekonomik
sistemin, bölge dahilinde ve haricinde mal ve esya dolasimini mümkün kila-
cak alt yapiya sahip oldugunu göstermektedir.

Politik sahadaki düzenlemeler konusunda ise sunlar söylenebilir: Idare-
ciler ve askeri gruplar, birbirleriyle ve baskentle ulasim ve iletisimIerini sag-
lamayi mümkün kilan sehirde yasamayi tercih ederler. Küçük ve izole ko-
numdaki kirsal yerlesim birimleri bu fonksiyonlari yerine getiremezlerl7. Bu
nedenle idareciler, sehirlerde mekan tutmakta veya mekan tuttuklari yerle-
sim birimlerinin sehre dönüsmesi için devlet gerekli tesvik ve destegi sagla-
maktadir. Karahisar için bu ikinci durumun geçerli oldugu görülmektedir.
II. Mehmed, 1476 yilinda Karahisar'i Akkoyunlular'dan aldiginda, kasaba bir
grup gayrimüslim ve kalesinde Müslüman askerlerin yasadigi yerdir. Fethin
hemen ardindan Karahisar'a bir kadi tayin edilmis ve idari yönden Eyalet-i
Rum'daki mirliva hassina baglanmisurl8. Bölgeyi idare etmek üzere bir se-
rasker, bir de zaim görevlendirilmistirl9. Kasaba hayaunda önemli bir yeri
olan kalede ne tür düzenlemeler yapildigina dair defterlerden bilgi edinmek
mümkün olmamakla birlikte, Müslüman nüfus arasinda tam çiftlik büyüklü-
gÜnde arazi parçasi-kasabadaki Müslim ve gayrimüslimler arasinda bu kadar
büyük toprak parçasi tasarruf eden baska sahis mevcut degildir-tasarruf eden
bir kethüdaya-kale kethüdasi-rastlanmasi, güvenlik ve idare ile ilgili diger

16 Ilgili tahrir defterlerinin hiç birinde, Karahisar haricinde merkez/nefs karakterinde
olan (bununla merkezinde yerlesik nüfusu bulunan yerlesim birimlerilnahiye, kaza vs. kaste-
dilmektedir) bir nahiyeye rastlanmamaktadir. Deftere kaydedilmis olmamasina ragmen, ol-
dukça genis bir bölgeyi içine alan Karahisar Sancagi'nin özellikle Karahisar'dan uzak kesimlerde
yer alan nahiyelerinde bazi büyük köylerin merkez görevini üstlenmis olmasi ihtimal dahilin-
dedir.

17Sjoberg, Preindustrial City, s. 70.71.
18Fetihten yaklasik on yil sonra düzenlenen 1485 tarihli Tahrir Defteri'nde (TT 37) bu ge-

lismeleri takip etmek mümkündür. TT 37 , s. 828'de, Mevlana Seydi Sadreddin adli bir kadiya
tahsis edilen timar kaydi görülmektedir. Ayiu defterde, "Nahiye-i Karahisar; Nefs-i Kasaba-i Ke-
funiye Hassa-i Mirliw" kaydina da rastlanmaktadir (bkz. s. 818).

19Bkz. Fatma Acun, Ottoman Administradan in the Sancak of Karahisar-i Sarki (1485-
1569): An Analysis Based on Tahrir Defters, University of Birmingham, Centre for Byzantine
Ottoman and Modern Greek Studies, Basilmamis Doktora Tezi, Birmingham 1993, s. 33.
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konularda gerekli dÜzenlemelcrhl yapildi~ini ve ilgili görevlilerin tayin
edildigini göstermektedir~(), Bu göreviiier de idareci grup arasina dahil edi-
lebilir. tik dönemde gerçeklestirilen bu girisimler, bölgenin idaresi ve güven-

liginden sorumlu ve merkezde yasayan idarcci e1it grup olusturma çabalari
olarak degerlendirilebilir.

Ilk dönemde, sehirlerde nüfusun organizasyonunu yansitan mahalleler
henüz kurulmamisur. Kasaba nüfusu, Muslim ve gayrimüslim olarak iki ce-
maat halinde düzenlenmistir. Kasabada, yukarida bahsedilen mum yapimi ve

boyacilik gibi uzmanlik isteyen faaliyetleri yürüten kisi ve gruplarin bulun-
dugu muhakkakur. Egitim ve uzmanlik gerektiren mesleklere sahip sahislar-
bunlar daha çok dinle ilgili imam, hatib, hafiz, mülazim vs.dir-da kasaba nü-
fusu arasinda yer almaktadir. Civardaki sap madeninde çalisan ve kendi

köylerinde yasayan madenciler de, kasaba nüfusuna dahil olmamakla bir-
likte, bu nüfusun uzanUsi olarak kabul edilebilir. Böylece, degisik etnik kö-
ken, din ve meslek gruplarindan gelen insanlarin, sehir nüfusunun nüvesini
olusturacak sekilde Karahisar kasabasinda bir araya geldigi görülmektedir.

S~hirlerin gelismesi ile ilgili olarak yalnizca Islam sehirlerine ait bir
özelligi de, gerekli bir kosulolarak belirtmek gerekmektedir: O da,
camilerin varligidir. Islam toplumlarinda, genelde mescitsiz köyolmadigi

gibi, camisiz sehir de bulunmamaktadir. II. Mehmed'in fethin hemen
ardindan kendi adina Karahisar'da bir cami yapurmasi ile tipik bir Islam

sehrinde bulunmasi gereken özellikler tamamlanmis olmaktadir21.

20TT37, s. 818. Sehirlerin güvenliginin saglanmasi ve çesitli tehlikelerden korunmasi ko-
nusunda kaleler öneinli görevler üstlenmektedir. Ayrica, kaleler, çesitli resmi belgeler, devlete

ait esya ve paralar ile tüccarlarin kiymetli mallarinin saklandigi yerlerdir. Bu hizmetlerin yerine
getirilebilmesi için kaleye bir dizdar, onun yardimcisi olarak bir kediüda ve yeterli miktarda kale
erleri tayin edilmektedir. Bu konuda genis bilgi için bkz. Özer Ergenç, XVI. Yüzyilda Ankara ve
Konya, Ankara Enstitüsü Vakfi Yayinlari:l, Ankara 1995, s. 77-80.

21 Bu hususla ilgili TT 37, s. 820'deki kayit söyledir: "Mülaziman-i cami' der nefs-i Kebfu-

niye kadimlik yurtlariyla". Görüldügü üzere, bu kayit yalnizca kasabada bir cami olduguna isaret
etmektedir. II. Mehmed tarafindan Karahisar'da bir cami yaptinldigina dair bilgi ise, 1569 ta-
rihli TT 478, s. 162'de yer alan bir kayitta bulunmaktadir. Bu kayit, malikane hissesi, Hayyat
Abdal zaviyesine mülk olarak vakfedilen bir çiftlikle ilgilidir. Kayda göre, tahrir esnasinda mali-
kane hissesini tasarruf edecek Hayyat Abdal ailesinden kimsenin hayatta kalmadigi tespit edi-
lince, malikane hissesinin geliri,lI. Mehmed tarafindan Karahisar'da yaptirilan camiye aktaril-
misur. S. Sami de, Karahisar'da II. Mehmed tarafindan yaptirilan bir cami bulundugundan
bahsetmektedir (Bkz. S. Sami. Kamusü1-A'lam, V. Istanbull314, s. 3625.
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Sehirlerin kurulmasi için gerekli ön sartlar karsisinda Karahisar'in sahip
oldugu niteliklerin incelenmesinin ardindan, mevcut durum ve gelecege yö-
nelik olarak sunlar söylenebilir: Öncelikle, sehir hayatinin gelismesi için Ka-
rahisar'daki çevre sartlarinin fazla müsait olmamasina ragmen, yakin çevre-
deki sartlarin-sap madeni kastediliyor-müsait oldugu görülmektedir. Tekno-
lojinin gelismisligi konusunda bilgilerimiz yeterli olmamakla birlikte, ziraatla
ugrasmayan nüfusu besleyecek düzeyde bir teknolojinin varligindan bahsedi-

lebilir. Karahisar'in zaman içerisinde geliserek, gerçek anlamda bir sehre
dönüsmesi için, devlet tarafindan ilk dönemde üst düzeyde gerekli düzen-
lemelerde bulunulmustur. Bu düzenlemeler, Karahisar'in Osmanlilar tara-

findan ileride bölgenin idare merkezi yapilmak üzere tercih edildigini akla
getirmektedir. Karahisar'in gelismesi yönünde atilan ilk adimlar olarak kabul
edilebilecek bu düzenlemelerle yetinilmemis, zaman içerisinde devlet ta-
rafindan Karahisar özelinde ve bölge genelinde bir dizi girisim ve tesvik-
lerde bulunulmustur. Bunlar idari, sosyal ve ekonomik sahalarda olmak
üzere asagida sirasiyla ele alinmaktadir.

iDARI DÜZENLEMELER VE DEVLET

idari sahada Karahisar'da yapilan düzenlemeleri, daha genis baglamda
bölge genelinde yapilan düzenlemeler ile birlikte degerlendirmek uygun gö-
rünmektedir. Bu tür bir degerlendirme, sehirlerin çalisilmasi konusunda
benimsenen bir yaklasimla yakindan ilgilidir. Bu yaklasima göre sehirler,
içinde yer aldiklari idari ve ekonomik yönlerden kontrol ettikleri daha genis
çevre ile birlikte ve baglantili sekilde degerlendirilmektedir. incelenilen böl-
gede, sancak merkezi ve sancaga karsilik gelen sehir ve çevresi-
nin/hinterlandinin birbiriyle baglantili olarak çalisilmasi, konunun dinamik
bir yapida ele alinmasini saglarken, ayni zamanda sehirlesme sürecinde
meydana gelen gelismeleri daha genis baglamda görme firsatini vermekte-dir 22.

22çevreci/ekolojik diye adlandirilan bu yaklasimi benimseyen bazi sehir teorisyenleri, ko-
nuyu daha da ileri götürerek, sehirlerin izole bir halde var olamayacaklari, kendi kendilerine
gelisemeyecekleri, hatta sehirde yapilacak islerin daha genis çevreleri/hinterlendi tarafindan
belirlendigi görüsündedir. Bu konuda bkz. Nathan Keyfitz, "Political-Economic Aspects of Ur-
banization in South and Southeast Asia", The Study of Urbanization, ed. Philip M. Hauser-leo
F. Schorne,]ohn Wiley&Sons Ine., New York-London Sydney 1967, s.267-269. Karahisar'in,
Karahisar-i Sarki Sancagi'ndaki yegane merkezi nefs olmasi, diger bir ifadeyle sancakta baska
bir nefsin bulunmamasi, bölgedeki yerlesim birimlerini, sehirle ilgili ihtiyaçlarini karsilama ko-

nusunda Karahisar'a bagimli kilmaktadir. Ayni sekilde, Karahisar'da da, ihtiyaçlarini karsiladigi
çevreye karsi bagimlilik gelismektedir. Karsilikli oldugu görülen bu bagimlilik, merkez ve çev-
renin birlikte ve dinamik sekilde çalisilmasiiii öneren yaklasimi benimsemeyi gerektirmektedir.
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Konuyla ilgili olarak öncelikle Osmanlilar'in bölgeye ilk geldiklerinde,
Beylikler döneminden kalma, iskan birimi olarak yalnizca köylerden mey-
dana gelen ve idari birim olarak yalnizca nahiyelerden olusan, oldukça gev-
sek bir yapi ile karsilastiklarini belirtinek gerekmektedir. Bu yapi üzerinde
gerçeklestirilen düzenlemeleri, bölgeye ait tahrir defterlerinde takip etinek
mümkündür. 1485 tarihli ilk tührirde (TT 37) görüldügü üzere, bölgedeki
nahiyeler arasindan sadece Karahisar ve Koyluhisar, birbirinden bagimsiz
olarak Rum Eyaleti'ne baglanirken, geri kalan nahiyeler de, cografi yakinlik-
larina göre bu nahiyelerden birine dahil edilmistir. Yapilan bu düzenleme-
nin sonucunda Karahisar 14, Koyluhisar ise, yalnizca 6 nahiyeye sahip 01-
mustur23. ilk dönemde, bölgenin idari taksimatinda kullanilan esas birim
nahiyedir. Klasik Osmanli idare sisteminin esas ünitesini teskil eden kaza, ilk
dönemde henüz mevcut degildir. Ancak, bu durum bölgede kadi olmadigi
anlamina gelmemektedir. Yukarida da bahsedildigi üzere bölgeye Mevlana
Seydi Sadreddin adli bir "kadi"nin tayini yapilmis ve gelir olarak da kendi-
sine bir timar tahsis edilmistir24.

Öyle görülüyor ki, ilk dönemde nahiye ve köyleri kaydetinek yeterli gö-
rülmüs, gelirleri toplamak üzere de, seraskerve zaIm tayin edilmistir. Bu sa-
hislar, bölgenin idarecileri konumundadir. Ilk dönemde, pratik ihtiyaçlara
cevap vermesi dolayisiyla bölgenin seraskerlik ve zeamet gibi birimler etra-
finda düzenlenmesi uygun görüsmüstür25. Selçuklu dönemine ait bu yapilar
(serasker/serlesker ve zeamet) bölgenin ilk dönemlerdeki idaresinde, Os-
manli öncesi uygulamalarin devamini göstermesi bakimindan kayda deger-
dir 26.

Bölgenin, belirtilen askeri yapilar etrafinda düzenlenmesi, idari yapila-
rin ikinci planda kalmasina neden olurken, nahiyeler arasinda bir hiyerarsi
olusturmaya ihtiyaç duyulmamistir. Bu dönemde Karahisar'in henüz devlet
tarafindan bölgenin idare merkezi olarak. belirlenmedigi görülmektedir.

23 Karahisar'a ba~li nahiyeler Emlak, Kösi, Alucara ve Tuzeri, Mentese, Güdül, Gavezit, Ge-

zenger, MindaveL, Kovana, Serin, Menkufe, Eli~i, Susehri ve Aksehirabad; Koyluhisar'a bagli
nahiyeler ise Hasangeris, Firuz, Sahneçimeni, Sisorta, Naiblü ve Yemlü'dür (Bkz. Acun, Olta-
man Administration, s. 33).

24 Bkz. yukarida dipnot 18.

25 Tayyib Gökbilgin, "15 ve 16. Asirlarda Eyilet-i Rüm", Vakiflar Dergisi, VI(I965), s. 53-54.

26 Selçulku dönemindeki idari düzeni ve kurumlar hakkinda genis bilgi için bkz. Tuncer

Baykara, "Türkiye Selçuklularinda Idari Birim ve Bununla Ilgili Meseleler", Vakiflar Dergisi,
XIX (1985), s. 49-60. Ayrica bkz. Osman Turan, Türkiye Selçuklulari Hakkinda Resmi Vesikalar.
Metin Tercüme ve Arastirmalar, Ankara 1988.
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Baslangiçtaki düzenlemeler, devletin önceligi, bölgenin güvenliginin sag-
lanmasina verdigini düsündürmektedir. Güvenli ve istikrarli bir ortamin sag-
lanmasinin, ekonomik ve sosyal gelismenin Ön sarti oldugu malumdur.

Fetih yillarinin ardindan geçen uzun süre sonunda, XVI. yüzyilin ilk ya-
risinda (1520-1523) bölgede, klasik Osmanli idare düzeni olan kaza sistemi-
nin kuruldugu görülmektedir27. Ilgili tahrirde bölge, "Kaza'-i Karahisar-i

Sarki" basligi altinda kaydedilmistir28. "Hasha'-i MirlIva-i Karanisar-i Sarki"
kaydi da, bölgenin tamaminin "lIva" olarak düzenlendigini gösterinektedir29.
Bu dönemde bölge halen Rum Eyaleti'ne bagli bulunmaktadir30. Döneme

dair bilgileri ihtiva eden tahrir defterinin (IT 387), timar dagilimina göre
düzenlenen Icmal türü olmasi nedeniyle, bölgenin idari yapilanmasi hak-
kinda verilenlerin haricinde ayrintili bilgi içermemektedir. Yine de, bu si-
nirli bilgilerden Karahisar'in kaza, dolayisiyla da bölgenin merkezi statüsüne
kavusmus oldugu sunucunu çikarmak mümkündür. Bunun çalismamiz

açisindan önemi ise, Karahisar'in devlet tarafindan sehir statüsünde bir yer-
lesim birimi olarak kabul edilmesidir. Devlet tarafindan Karahisar'a taninan

bu statü, agirlikli olarak bölgenin idaresi dolayisiyladir. Oldukça fazla sayida
(20) nahiyeden olusan genis bir sahanin, zaim ve seraskerler yoluyla ve uzak-
taki bir eyalete bagli halde idaresinin etkin bir idare sekli olmadiginin, bu

döneme gelindiginde farkina varilmis olsa gerektir. Bu nedenle, bölge
içinde düzenlemeler yapilarak, bölgenin merkezinde bulunan ve ilk dönem-
den beri bazi özellilderi ile diger nahiyeler arasinda yükselen Karahisar, dev-
let tarafindan, idare merkezi olarak tercih edilmistir. Bu tür bir tercih, Kara-
hisar'in idari özelliklerini ön plana getirmektedir. Diger bir ifadeyle Karahi-

sar, idari-askeri sehirdir31. Bölgede, kismen de olsa sehir özelliklerine sahip
baska bir nahiye merkezinin/ nefs bulunmamasi, Karahisar'a baska fonksi-
yonlar da yüklemektedir. Bunlara yeri geldikçe deginilecektir.

27Evliya Çelebi, seyahatiiamesinde Karahisar'dan bahsederken, Selim Han (YavuzSultan

Selim, 1512-1520) zamaninda tahrir edilerek sancak beyi tahti oldugunu bildirmektedir (Evliya
Çelebi, Seyahatname, II, Istanbul 1314, s. 384). 1520-1523 tarihli tahrir defterindeki bilgilerle
de teyit edildigi üzere bu, bölgede liva-kaza sisteminin kurulmasi anlamina gelmektedir.28 TT 387, s. 574.

29 TT 387, s. 574.
30 TT 387, s. 576.

31 Ortaçag sehirlerini inceleyen arastirmacilar, fonksiyonlarina göre sehirleri takip eden
kategorilere ayirmislardir: siyasi (idari ve askeri), ekonomik, ilmi ve dini. Bu kategorilerdeki
sehirler ve örnekleri için bkz. Sjoberg, Preindustrial City, s. 87-91.
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XVI. yüzyilin ortalarina dogru bölgede idari taksimat konusunda bazi
yeniden yapilanmalara gidildigi görülmektedir. 1547 tarihli ve Kanuni Sul-
tan Süleyinan döneminin (1520-1566) ortalarina rastlayan üçüncü tahrir def-
ierinde, çok iyi düzenlenmis bir Osmanli idari yapisi ortaya çikmaktadir.
Defterin bas kisminda bölge, "Liva'-iKarahisar-i Sarki olarak kaydedilmistir32.
Bu dönemde Karahisar-i Sarki, ayni adla anilan livanin merkez kazasidir.
Bölgenin idari yönden diger bir odak noktasini olusturan Koyluhisar ve na-
hiyeleri de, kaza birimi etrafinda düzenlenerek Karahisar'a baglanmistir.
Nefs-i Koyluhisar ise, civarindaki köylerle birlikte, nahiye-i Koyluhisar'i teskil
etinistir. Klasik Osmanli düzenine göre sekillenen idari yapi, sonuncu tah-
rirde de aynen muhafaza edilmistir. Bu defa, Karahisar-i Sarki'nin, Arz-i Rum
Beylerbeyligi'ne bagli oldugu belirtilmistir33, Bu tahrirde, "Kaza'i KarahIsar-

i Sarki, narn-i dIger KarahIsar-i Hasan Dirazi" seklinde bir kayda rastlanmak-
tadir34.Farsça'da uzun anlamina gelen Diraz ile, bölgenin önceki idarecisi ve
Akkoyunlu lideri olan Uzun Hasan'in kastedildigi açiktir35.

32 TT 255, s. 2. XVI. yüzyil baslarinda Karahisar LIvasi'nin Rum Eyaleti'ne bagli oldugun-

dan yukarida bahsedilmisti. Daha sonra Erzurum Eyaleti'nin kurulmasiyla buraya transfer edil-

mistir. Fakat kesin tarih bilinmemektedir. Erzurum Eyaleti'nin, Kanuni'nin Bagdat Seferi (1535)
sirasinda kurulmus olmasi, Karahisar LIvasi'nin bu tarihler civarinda Erzurum Eyaleti'ne bag-

landigini düsündürebilir. Erzurum Eyaleti'nin ihdas edilmesinin sebebi, Gökbilgin'e göre,

Trabzon ve Malatya'mn dahil edilmesiyle, Rum Eyaleti'nin haddinden büyük hale gelmesi, dola-

yisiyla idaresinin güçlesmesidir. Bu sebeple, yeni düzenlemeler yapilarak, Malatya ve civari yeni

ihdas edilen Dulkadir Eyaleti'ne, Karahisar ise, Kemah ve Bayburt'u kapsayan Erzurum Eyaleti-
'ne dahil edilmistir. Trabzon ve civari ise, müstakil bir eyaleti teskil etmistir (Bkz. Tayyib Gökbil-
gin, "XVI. Yüzyil Baslarinda Trabzon LIvasi ve Dogu Karadeniz Bölgesi", Belleten,

XXVI/I02(1962), s. 293-294; Tayyib Gökbilgin, "Eyalet-i Rum", s. 52). Diger yandan Suraiya Fa-

roqhi de, Kanuni Süleyman döneminin baslarinda, Karahisar'in Erzurum Eyaleti'ne baglandi-

gini belirtmekte, fakat kesin bir tarih vermemektedir. Bkz. "Population RIse and Fall in Anato-
lia 1550-1620", Middle East Studies, 15(1979), s. 328-329.

33 TT 478, s. 2. Tahrir defterinden kisa bir süre sonra düzenlenen 1550-1551 (H. 957-958)

tarihli Sancak Tevcih Defteri'nde de Karahisar-i Sarki LIvasi'mn, Arz-i Rum Vilayeti'ne tabi ol-
dugu görülmektedir. Bu tarihde bölgedeki sancakbeyi, Sinan Beyadli bir sahistir. Bkz. Feridun

Emecen-iIhan Sahin, "Osmanli Tasra Teskilatinin Kaynaklarindan 957-958 (1550-1551) Tarihli

Sancak Tevcih Defteri", Belgeler, Türk Tarih Kurumu Belgeler Dergisi, XIX/ 23 (1998), s. 53-
123.

34 TT 478, s. 22.

35Osmanli kroniklerinde bu adla zikredilen Akkoyunlu liderinin, aradan yüzyil gibi uzun
bir zaman geçmesine ragmen, bölge ile birlikte anilmasi ilginç bir durum arz etinektedir. Kro-
niklerde geçen Hasan Diraz adi için bkz. Nesri, Kicib-i Cihan-nüma, yay. Faik Resit Unat-
Mehmet Altay Köymen, II. cilt, Ankara 1957, s. 813; Friedrich Giese (ed), Die A1tosmanische
Chronik des Asikpasazade, Osnabrück, 1972, s. 170-173 ve indeks s. 241.
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Bölgenin Osmanli idaresine geçisinden, XVI. yüzyilin ikinci yarisina ka-
dar geçen zaman içinde, ilk dönemdeki kabaca düzenlemelerden, takip
eden dönemlerdeki tafsilatli düzenlemelere dogru bir çizgi takip edildigi gö-
rülmektedir. Bu çizginin dönüm noktasi ise, bölgede kaza sisteminin yerles-
tirildigi, dolayisiyla Karahisar'in idari sehir statüsünü kazandigi XVI. yüzyilin
ilk yarisidir. incelenilen dönemde meydana gelen degismeler, ayni zamanda,
merkezi hükümetin temsilcileri olan idari elitin bölgeye gelmesinin asamala-
ridir. ilk dönemde bölgede, padisahin adli yetkilerinin temsilcisi olarak kadi,
örfi yetkilerinin temsilcisi olarak da, alt düzeyde serasker ve zaim görülür-
ken, XVI. yüzyil basinda kadiyla birlikte sancakbeyi tayin edilmistir. Devletin
daha üst düzeyde temsili anlamina gelen bu durum, zaman içinde bölgede
idari/askeri bir elit zümrenin olustugunu göstermektedir. Bu zümreye, san-
cakbeyi ve kadi ile birlikte defterlerde kaydi geçmeyen, fakat sehirde var ol-
malari gereken asayis ve güvenligi saglamakla sorumlu subasi ve ases; kalede
dizdar, kethuda ve kale erleri gibi sair devlet görevlileri dahil olmaktadir36.
Sehirlerin gelismesi, büyük ölçüde. idareci elitin yerlesmesi ve genislemesi
ile baglantilidir37. Sehrin ve bölgenin idaresi ile ugrasmalarinin yani sira, bu
elit zümre, bölgenin ekonomik kaynaklarini da kontrol etmektedir. Bölge
genelindeki üretimin vergiler yoluyla toplanmasi, maden ocaginin isletil-
mesi, hammaddelerin islenerek mamul esya haline dönüstürülmesi ve pazar-
lamasi için gerekli düzenlemelerin yapilmasi, buna dahil olmaktadir. Ayrica,
idareci elit, sehirde yasayan ve ziraatla ugrasmayan esnaf, zanaatkar ve ticaret
erbabi gibi gruplarla birlikte hinterlantda daha fazla üretim yapilmasi için
uyarici rolü oynamaktadir.

SOSYALDÜZENLEMELER VE DEVLET

Sehir toplumlari, yapilari itibariyla-buna teknolojik, idari ve sosyal yapi-
lar dahil olmaktadir-kirdan farklilasmakta, hatta tezat teskil etmektedir. Bu
tezatliga binaen, iki toplumu-sehir ve kir-ayri ayri ele alan açiklama model-
leri oldugu gibi, birlikte ve birbiriyle baglantili olarak inceleyen modeller de
mevcuttur. Bu ikinci modelde, her iki toplulugun birbirinden farkli yapilara

36Idari kadroda yer alan bu türden sivil ve askeri sahislara, diger bölgelerde de rastlan-
maktadir. Örnegin, 1530 tarihinde, Anadolu Vilayeti'nin sehirlerinde yer alan bu türden sahis-
lar ve sayilari hakkinda bkz. Mehdi Ilhan, "The Ottoman Province of Anatolia in 1530: Introdu-
cing "438 Numarali Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530)" Kütahya, Karahisar-i Sa-
hib, SultanoÖnü, Hamid ve Ankara Livalan", Al-Manarah, 3/1(1996), s. 125-127. Bu türden gö-
revliler ve sorumluluklari hakkinda bkz. Ergenç, Ankara ve Konya, s. 61-89.

37Sjoberg, Preindustrial City, s. 68-69.
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"ihip oldugu kabul edilmekte, ayni zamanda aralarindaki ilisliklere agirlik
verilerek, sehirlerin izole edilmis birimler olmadigi, etraflarindaki kir ile
hirlikte bir bütün teskil ettigi görüsü savunulmaktadir38. Sanayi öncesi sehir-
hwl tanimada daha açiklayici olan bu ikinci yaklasim, Karahisar örnegini ça-
fiomak için de uygun görünmektedir.

Farklilik açisindan bakildiginda, sehirleri kirdan ayiran en belirgin

özellikler büyüklügÜ, nüfus yogunlugu, heterojen yapiya sahip olmalari ve zi-
raat disi alanlara yönelen nüfusu barindirmalaridir. Yine, kirdan farkli ola-
rak, sehirler iyi tanimlanmis sinif yapisi ile yas, cinsiyet ve meslege göre be-
lirlenen is bölümüne sahip yerlesim birimleridir. Sehirlerin tanimlanma-
iiinda veya kirdan ayirt edilmesinde kullanilan bu ideal kriterler karsisinda,
bunlara ulasmak üzere, devletin takip ettigi politikalar ve gerçeklestirdigi

/losyaldüzenlemeler asagida incelenmektedir.

Osmanli ülkesinin dogusunda yer alan Karahisar bölgesi, uzun süre

uç/sinir olma özelligini korumustur. Koyluhisar 1461, Karahisar ise 1476 yi-
linda Osmanli topraklarina katilmistir. Dogusundaki Bayburt'un 1507 ve gü-

neyindeki Kemah'in 1515 tarihlerinde fethine kadar "sinir bölgesi" olma
özelligini devam ettiren Karahisar, bu tarihten itibaren "iç bölge" haline
gelmistir. ilk dönemlerdeki sinir konumu dolayisiyla Karahisar, doguya ya-
pilan seferlerde askeri üs olarak kullanilmistir39. Sinir konumu, bölgenin
uzun süre Osmanli-Akkoyunlu rekabetine sahne olmasina yol açarken, ma-
halli halki da olumsuz yönde etkilemistir. Bu arada, sinir toplumlarinin bir

özelliginden de bahsetmek gerekmektedir: Bunlar entegrasyona açik, hete-

38Sehir ve kirin birbirinden farkli oldugu görüsü daha çok sehirlerin sosyal yapilarini ça-
bianlar arasinda hakim olurken, birbiriyle baglantili bir bütün oldugu görüsü ise sehirlere
ekonomik ve ticari açilaradan yaklasanlar tarafindan ragbet görmektedir. Bu ve sehirler konu-

sunda gelistirilen diger teorik yönlendirmeler konusunda bkz. Sjoberg, Preindustrial City, s.
13-18.

39 i. Selim, 1514 tarihinde Çaldiran Muharebesi'nde Sah Ismail'i yendikten sonra, askeri
mühimmati Karahisar-i Sarki kalesinde birakarak, kisi geçirmek üzere Amasya'ya geçmistir. Er-

tesi yil da Kemah Kalesi'ni fetlietrnistir. Ardindan Karahisar, Bayburt ve yeni alinan Kemah
sancaklarinin idaresini Biyikli Mehmed Pasa'ya vererek, onu "serhaddin muhafazasi" ile görev-
lendirmistir (Ismet Miroglu, Kemali Sancagi ve Erzincan Kazasi 1520-1566, Ankara 1990, s. 7-
8). Bu bilgiler, iç-bölge haline gelmesine ragmen, Karahisar-i Sarki'nin hala sinir statüsünde ve
dolayisiyla güvenligi öncelikli olarak saglanmasi gereken yerlerden oldugunu göstermektedir.
Biyikli Mehmed Pasa'nin Karahisar ve civar bölgelerdeki faaliyetleri hakkinda bkz. Mehdi Ilhan,
"Biyikli Mehmed Pasa", Türkiye Diyanet Vakfi Islam Ansiklopedisi, VI, s. 116-117; Mehdi Ilhan,
"Biyikli Mehmed Pasa'nin Dogu Anadolu'daki Askeri Faliyetleri", Türk Tarih Kongresi. Bildiri-
ler, IX(1988) , s.808-809.
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rojen ve yarauci toplumlardir40. Karahisar-i Sarki bölgesi genelinde ve Ka-
rahisar özelinde böyle bir toplumla karsi karsiya bulunuldugu öncelikle be-
lirtilmelidir.

Ilk tahrirde ('IT37), bölgedeki köylerin yaklasik %38'inin ve mezraala-
rin %45'inin bos veya terkedilmis (harab veya harIeden) olarak kaydedil-
mesi, fetih sirasinda bölgenin oldukça tahrip olmus bir manzarasini sunmak-
tadit41. Bölgedeki nahiyelerin hemen hemen tümünde degisik derecelerde
görülen bu tahribata Karahisar nahiyesinde rastlanmamasi dikkat çekicidir42.
Ilk dönemde, tlKasaba-i Kebfuniyetl adiyla kaydedilen Karahisar'in, Müslim
ve gayrimüslimlerden meydana gelen heterojen bir nüfus yapisina sahip ol-
dugu görülmektedir. 70 nefer (63 hane, 7 mücerred) Müslim ve 180 nefer
(152 hane, 28 mücerred) gayrimüslimden meydana gelen kasaba toplumu,
bu dönemde iki ayri cemaat halinde yasamaktadir. Toplam 250 haneye varan
nüfusu ile bölgedeki en büyük ve yogun nüfuslu yerlesim birimi burasidir
(Bkz. Tablo 2). Sehirlerin en belirgin özelliklerinden olan mesleki isbölümü
hakkinda defterlerde veri mevcuttur. Yukarida, idari düzenlemelerin ele

alindigi kisimda da belirtildigi üzere, ilk dönemde kasabada kadi, serasker,
zaim, dizdar, kethüda V.s.gibi kimselerden meydana gelen küçük çekirdek
idareci zümre mevcuttur. Müslümanlar arasinda el-muaf kategorisi alunda
siralanmis 16 kisilik bir mülazirnan grubu da bulunmaktadir43. Karahisar'-
daki camide imam, hatib, müezzin V.s.olarak görevlendirilen bu sahislar ara-
sinda bir tane de ahi-zade görülmektedir. Din ve egitimle ilgili görevliler
arasina dahil edebilecegimiz bu gruba ilaveten üç sahis da mütekaid sipahi
olarak kaydedilmistir. Idare, din ve egitim islerini üstlenen bu sahislar, ka-
sabadaki elit tabakayi olusturmaktadir. Kasabayi ve ayni zamanda bölgeyi
kontrol eden bu tabaka, kale ve civarina yerlesmistir. Geriye kalan normal

40Tekeli, "Evolution of Spatial Organization", s. 245-246. Selçuklularin Bizans ucunda ta-
rih sahnesine çikan Osmanlilar, bu türden yapiya sahip bir toplumdular. Krs. Cemal Karadar,
Between Two Worlds The Construction of the Ottoman State, University of California Press,
Berkley-Los Angles 1995.

41Acun, Ottoman Administration, s. 62-63.

42Bu durum, belki de, Karahisar'in fetih sekli ile ilgilidir. Kemalpasazade'nin bildirdigine
göre, fazla muharebe yapilmadan, kale komutani Dara Beyaman dileyerek teslim olmustur.
Kasaba halkini yerinde birakan Osmanlilar, bin kadar askeri kalede birakarak bölgeden ayril-
mislardir. Bkz. Colin Imber, The Ottoman Empire 1300-1481, The Isis Press, Istanbul 1990, s.
217.

43"El-muaf mülaziman-i cami' der nefs-i Kebfuniye kadimlik yurtlariyla", TT37, s. 820.
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i'(my" ise, bu merkezin çevresinde yasamaktadir44. Defterdeki vergilerden
ililll\slldigi üzere, normal reaya arasinda ticaretle ugrasan sahislar oldugu

Mlbl,mum yapimi ve kumas boyaciligi isleriyle ugrasan mesleki profesyonel-
ki dt" bulunmaktadir. Kalan re aya ise, çift resmi kategorileri dahilinde çift,
('khilli, bennak vs. olarak tasnif edilmistir. Ilk dönemde rastlanan ve Osman-
hliir'm ilk düzenlemelerini yansitan, nüfusun çesidi kategorilere göre tas-
11111,mesleki is bölümünün varligi ve heterojen bir etnik yapida olmasi, ka-
imhimmileride tam teskilatli bir sehre dönüsmesi için gerekli sosyal alt yapiya

!Iiihipoldugunu göstermektedir 45.

XVI. yüzyilin ilk yarisinda bölgede meydana gelen degismelere yönelik
fazla bilgi mevcut olmamasi nedeniyle-bu döneme ait özet bilgi ihtiva eden
yalnizca icmal türü defterler günümüze ulasmisur-ilk dönemde yapilan dü-
zenlemeleri takip eunek mümkün olmamaktadir. Su kadarini belirunekte
fayda vardir, nefs-i Karahisar halki, halen Müslim ve gayrimüslim cemaatleri
halinde yasamaktadir. Cemaatlerden Müslim nüfus 84hane 18 mücerrede
gayrimüslim nüfus ise 213 hane, 34 mücerrede ulasmisur (bkz Tablo 3) 46.
Müslüman cemaatin içinde 16 hanelik bir mülazirnan grubu da kaydedil-
mistir. Bu grup, Karahisar'da bulunan camide, Persembe ve Cuma günle-
rinde Kur'an okumalari karsiliginda tasarruflarindaki baglarin ve bahçelerin
behre (ösür anlamindadir) ve rüsumu ile avariz vergilerini ödememekte-
dir 47.Bu dönemde kale görevlilerinin sayisi, 191'i kale erleri olmak üzere

toplam 279'dur48. Toplam 349 neferden mütesekkil kasaba nüfusuna ol-
dukça yakin olan bu sayi, kasabanin bölgenin güvenliginin saglandigi yer
olmasi dolayisiyla, askeri fonksiyonunu ön plana çikarmaktadir. Ayrica ka-
lede, yakinlardaki madenci köylerde çikarilan sabin depolanip saklandigini

44 Evliya Çelebi, 17. yüzyilda sehirde dokuz mahalle bulundugunu, bu mahallelerin kale-
nin varoslarinda yer aldigini bildirmektedir (Evliya Çelebi, Ayni eser, II, s.82).

45 Karahisar'daki nüfus kategorilerinin (vergi ödeyen ve ödemeyenler buna dahildir),

diger bazi Anadolu sehirlerine göre oldukça sade oldugu göze çarpmaktadir. Bu hususla ilgili
olarak Anadolu vilayetindeki sehirlerin nüfusu ve nüfus kategorileri arasinda mukayeseler için
bkz Ilhan, "Ottoman Province of Anatolia", s. 132-140.

46 TT387, s. 574.
47 TT387, s. 575'deki kayit söyledir:"Mülaziman-i cami' der nefs-i Kebfuniye, Cuma gün ve

Düsenbe gün bir cüz Kur'an tilavet idüp gah olur iki cüz olur tasarruflarinda olan baglarinin ve
bahçelerinin ve yerlerinin behrelerin ve avarizlarin viregelmemisler, eda-i hizmet eylemeyenIe-
rin behreleri ve rusumlari ve amizlari alina".

48 TT387, s. 574. Ilgili kisimda, kalede bulunan silahlar, zahire v.S. de kaydedilmistir. Ev-

liya Çelebi, (Ayni eser, II, s. 384) kalede yüz elli kadar timarli askerin oldugunu bildirmektedir.
17. yüzyil için verilen bu rakamin gerçek olup olmadigini tespit etme imkanina sahip degiliz.
Ancak, fethin ardindan, Kemalpasazade'nin bildirdigine göre, kalede bin kadar asker görevlen-
dirilmisdir(bkz. yiikarida dipnot 42).

Beneten C. LXV; 12
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da akla..getirmektedir49. Defterlere fazla yansimamasina ragmen, Karahisar
ile civardaki madenci köyler arasinda yakin baglantilarin oldugu muhakkak-
tir. Yine, yakinlardaki köylerden birinin tüm halki, sehirde bulunan hamam,
kale, suyolu ve sUyuna hizmete tayin edilmistir5O. Sehrin bakimi ve halkina
çesitli hizmetler sunulmasi için gerekli tedbirlerin alinmasi anlamina gelen
bu durum, ayni zamanda sehir ve çevresi/kir arasindaki yakin iliskinin ör-neklerindendir.

XVI. yüzyilin ortalarina dogru (1546), Karahisar büyük degisikliklere
sahne olmaktadir: Ilgili tahrir defterinde (IT 255), resm-içift kategorilerine
göre tasnif edilen sehir halkinin, mahalleler halinde düzenlendigi görül-
mektedir. Mahallelerin tesekkülü, daha düzenli bir sosyal hayatin varligini
göstermektedir. Islam sehirlerinin en önemli özelligi olan etnik ve-dini grup-
lara göre semtlere ayrilma durumuna Karahisar'da da rastlanmaktadir51. Bu

dönemde, Müslüman nüfus, Balaban ve Haci Halim adli iki mahallede ya-
sarken, gayrimüslim nüfus Suva, Miyane, Güngörmez, Kilise ve Doka adla-
rindaki bes mahallede sakin bulunmaktadir. Belirgin bir etnik ve dini ayrimi
yansitan bu ayri yasama gelenegi, heterojen yapiya sahip sehirlerin özelligi-
dir. Müslim ve gayrimüslim nüfusun bir arada yasadigi karisik mahalleler Ka-
rahisar'da mevcut degildir52.

Ilgili kayit,lar incelendiginde, özellikle Müslüman maliallelerin meydana
gelisleri hakkinda fikir edinmek mümkün olmaktadir. Haci Halim mahal-
lesi sakinleri arasinda, Haci Halim oglu Ahmed ve Ebu'l-Kasim adlarinda iki
sipahi-zadeye rastlanmaktadir. Adindan ve ogullarinin statülerinden anlasil-

49Evliya Çelebi, kalenin muhkem bir yer oldugunu, gece ve gündüz muhafizlarin bekledi-
gini çünkü, Karadeniz'e yakin köylerin halkinin, Kazaklarin korkusundan kiymetli esyalarini
kaleye sakJadik1anni anlatmaktadir. Bkz. EvliyaÇelebi, Ayni eser, II, s. 385.

50TT387, s. 579'daki ilgili kayit aynen söyledir:"Karye-i Alt Kebfuniye'de bina olan hama-
mm ve sehrin ve kal'anin suyolunun meremmetine ve suyuna hizmet idüp ve bir yarar ati es-
babi ile sefer vaki' oldukda eskünci virüp avarlZ-idivaniyyeden eminlerdir".

51Ayri yasama Islam ve Osmanli sehirlerinin genel bir karakteristigi olmakla beraber, bu
durum sehirdeki etnik ve dini gruplarin birbirlerinden tamamen ayri ve kapali cemaatler ha-
linde yasadiklari anlamina gelmemektedir. Bu konu ve Osmanlisehirlerinde mahallenin fonksi-
yonu konusunda genis bilgi için bkz. Özer Ergenç, "Osmanli Sehrindeki "Mahalle"nin Islev ve
Nitelikleri Üzerine", Osmanh ArastIrmalari, IV(l984) , s. 69-78.

52 Genelde, gayrimüslimlerin küçük yerlesim biriinlerinde çogunlugu olusturduklari, bü-
yük yerlesim birimlerinde (kasaba ve sehirlerde) ayri mahallelerde yasadiklari, mahallelerde bir
arada yasamanin ise belirgin bir hayat tarzi olmadigi görülmektedir. Örnegin, Canik Sancagi-
'nda, elli neferden az nüfusa sahip yerlesim birimlerinde gayrimüsliinler çogunlugu teskil et-
mektedirler. Bkz. Mehmet ÖZ, XV ve XVI. Yüzyillarda Canik Sancagi, Türk Tarih Kurumu Ya-
yini, Ankara 1999, s. 71. Karahisar'a komsu olan Harput Sancagi'nin merkezinde ise, sehirdeki
Müslümanlar 14, gayrimüslimler 4 mahallede oturmakta, karisik nüfusun bir arada yasadigi
mahalleler bulunmamaktadir. Bkz. Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyilda Harput Sancagi (1518-1566) , Türk Tarih Kurumu Yayini, Ankara 1989, s. 62-63.
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(Ii~i üzere, Haci ve sipahi olan Halim adli bu sahis etrafinda bir mahalle te-
't'kkül etmistir. Diger Müslüman mahallesi ise, Balaban adli mescit çevre-
.Inde sekillenmistir. Mahalle sakinleri arasinda Balaban mescidinde görevli
lili imam ve iki müezzine rastlanmaktadir. Mahalli halkin camiler veya mes-
('llIer etrafinda toplanarak buralarda yerlesim birimleri olusturmasi, Müslü-
,iiiin toplumlarda görülen genel bir özelliktir53. Gayrimüslim mahallelerinin
Ii~,ckkülü hakkinda fikir yürütmek mümkün olmasa da, konumlari hak-
kiiida bazi tahminlerde bulunmak mümkün olmaktadir: Mahalle-i Miyane,
,\ilindan da anlasilacagi üzere, sehrin ortalarinda bir yerde bulunmaktadir.
nÜngörmez mahallesinin, sehrin günes almayan tarafinda yer aldigi; Kilise
mahallesinin ise gayrimüslimlerin ibadet yeri olan kilise etrafinda tesekkül
ettigi söylenebilir. Suva ve Doka adli mahalleler hakkinda bir tahminde bu-
lunmak simdilik mümkün görünmemektedir.

Bu dönemde, Haci Halim mahallesinde 44 hane (bunlardan 6'si sadat-
dir) ve 5 mücerred, Balaban mahallesinde ise 43 hane ve 4 mücerredden
ibaret Müslüman nüfus bulunmaktadir. Bunlarin haricinde, II. Mehmed ve
Yahya Bey camilerine hizmet eden 27 ve 6 kisi olmak üzere toplam 33 kisilik
iki mülazirnan grubu da mevcuttur. Bu suretle, sehirdeki Müslüman nüfus,
120 hane ve 9 mücerred olmak üzere 129 nefere ulasmaktadir (bkz Tablo
4). Bu arada, Müslümanlar arasinda ön plana çikan bir özellikten bahsetmek
gerekmektedir. Oldukça dikkate deger sayida sahis, sehirde bulunan cami,
mescit, suyolu v.S. nin bakimi veya çesitli hizmetlerde bulunmalari karsili-
ginda avariz türü vergilerden muaf tutulmuslardir 54.Gayrimüslim mahalle-
leri nüfus itibariyla daha kalabaliktir. En büyügünde 78 (Doka), en küçü-
gÜnde 59 (Kilise) neferin yasadigi mahallelerdeki nüfus 265 hane ve 79 mü-
cerred olmak üzere toplam 344 nefere ulasmaktadir (bkz. Tablo 4). Müslü-
man nüfusun üç katina yakin olan bu sayi ile gayrimüslimler, ilk dönemdeki
sayica üstünlüklerini korumaktadir. Gayrimüslim nüfus yakindan incelendi-
ginde, aralarinda birbiriyle akraba olan 5 sahsin-bir baba ve dört ogul- Kani
Köprüsü'nü tamir etmeleri karsiliginda avariz-i divaniye ve tckaiif-i örfiyeden
muaf tutuldugu görülmektedir. Bunlarin disinda kalede haddad olarak çali-

53 Mahallelerin bu sekilde adlandirilmasi gelenegine Anadolu'nun pek çok yerinde rast-
lanmaktadir. Örnegin, 1540 tarihinde Diyarbakir sehrindeki mahalleIerin tamaminin adlarini
mescit veya cami adlarindan aldigi görülmektedir. Bu konuda bkz. Mehdi Ilhan, "Onaltinci
Asirda Diyarbakir Sehrinin Nüfusu ve Mahallelere Dagilimi", Ziya Göka1p DergIsi, 62 (1991), s.
53. Ibadet yerleri olmalarinin yani sira cami ve mescitler, merkezden gelen haberlerin duyurul-
dugu, toplantilarin yapildigi yerlerdir. Cami ve mescitlerin fonksiyonlari hakkinda genis bilgi
için bkz. Ergenç, Ankara ve Konya, s. 151. Ayrica bkz. Oleg Grabar, "The Architecture of the
Middle Eastem City from Past to Present: The case of the Mosque", Middle Eastem CIlIes, Ira
Lapidus (ed.), University of California Press, Berkeley-Los Angelos 1969, s. 26-46.

54 TT 255, s. 10011'de ilgili örnekler mevcuttur.
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,
san iki, madende ve yine Kani köprüsünde görev yapan birer sahis daha ava-
rizdan muaf tutulmuslardir55. Gayrimüslimler arasinda 5 ve Müslümanlar
arasinda mülazimanlarla (bunlar 33 kisidir) birlikte sayilari 65 olan muaflar,
normal sehir nüfusu arasinda imtiyazli grubu teskil etmektedir (Bkz Tablo
4). Müslüman nüfusa, daha çok da dini görevleri dolayisiyla bahsedildigi gö-
rül.en imtiyazli statüsü-Müslümanlarin yaklasik yarisi bu statüdedir-onlari
desteklemek ve sehri cazip hale getirerek nüfus çekmek için devlet tarafin-
dan bu derece genis tutulmus olmalidir.

Sehrin, yalnizca Müslümanlara degil, gayrimüslimlere de cazip geldigi
söylenebilir. XVI. yüzyilin ikinci yarisinda (1569), sehirde beliren yerlesim
modelinden bu sonuca varmak mümkündür. Bu dönemdeki sehir nüfusuna
bakildiginda, her iki cemaatin de, sayica arttigi ve mevcut gruplarin daha da
çesitlendigi görülmektedir. Müslüman mahalleleri olan Haci Halim mahal-
lesinde 79 hane ve 19 mücerred; Balaban mahallesinde ise 82 hane ve 16

mücerred bulunmaktadir. Bu sayilar, bir önceki deftere göre yaklasikikiye i

katlanmis bir artisi yansitmaktadir. Durum, gayrimüslim mahalleleri için de
asagi yukari aynidir. Suva'da 49 hane, 65 mücerred; Miyane'de 64 hane,
(mücerred yok); Güngörmez'de 79 hane 30 mücerred; Kilise'de 72 hane 27
mücerred ve Doka'da 125 hane (mücerred yok) bulunmaktadir. Nüfusu
69'dan 64'e düsen Miyane haricindeki gayrimüslim mahallelerinin bazila-
rinda iki katina varan artis kaydedilmistir. Bu suretle toplam gayrimüslim nü-
fus 516 nefere ulasmaktadir (bkz. Tablo 3 ve 4). Sehir nüfusunda görülen bu
artisin nedeni nedir? Devletin bunda bir rolü var midir?

Döneme ait tahrir defterindeki (TT478) bir kayit bu konuya açiklik ge-
tirmektedir. ilgili kayda göre, sehir halkinin tamami-Müslim ve gayrimüslim
ayirt edilmeksizin-sehirde bir takim hizmetler görmelerinin karsiliginda,
avariz ve tekaiif-i örflyeden muaf tutulmuslardir. Bu kayitta, bir önceki dö- ,
nemde sehir halki arasindan 50 Müslüman ve 100 gayrimüslim hanenin ayni
göreve tayin edildigi, fakat bu sayi yeterli olmadigi için, sehrin tamaminin
göreve dahil edildigi bildirilmektedir56.

ilk tahrirde yalnizca bir kisim Müslüman halka sinirli olan, takip eden
tahrirde biraz daha genisletilen ve son iki tahrirde, sehir halkinin giderek

55 TT255, s. 11-13.

56 TT478, s. 22'deki kayit aynen söyledir:"Nefs-i sehirde olan Müslümanlardan elli hane ve
ka.firlerden yüz hane madem ki Kara-i Karahisar'da olan ambarlara ve cebehane mahzenlerine

ve sehirde olan sarayda hizmet edeler, avarizdan emin olalar deyü defter-i atikde mukayyed olup
lakin zikr olan eshas-i mezkilr hizmetde muinet olub ol kadar kimesne uhdesinden gelmeme-
gin ihbar-i... olmayiib haiiya cümle ehl-i sehr ber vech-i mesrilh üzere anbarlara ve cebehane

mahzenlerine ve sehirde olan sarayda ve kaI'aya giden yolun meremmetin idüp avariz ve teki-
lif-i örfiyeden emin olmak üzere defter-i cedide kayd olundi".
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U..iiiiinini kapsayan vergi muafiyeti bagislamanin, devlet tarafindan sistemli
ve!uZun dönemde benimsenen bir politika oldugu görülmektedir. Bu kadar
K~iils muafiyeti çok sayida kisiye bagislamanin amaci, sehri mevcut halk için
i'iihnt yasanilir hale getirirken, haricdekiler için de cazip hale getirerek nüfus
çekmek olmalidir. Nitekim son defterde, gayrimüslimler arasinda Erzincani,
Tmbzoni, Sivasi lakaplariyla kayitli on yedi hane görülmektedir. Anilan böl-
Kclerden geldigi belli olan ve çogunlukla Suva mahallesinde yasayan bu sa-
hislar en az bir-iki ogul ile birlikte kaydedilmistir. Akrabalik baglarinin ol-
dukça siki oldugu anlasilan Suva mahallesi, sehre yeni gelenlerin ikamet ye-
ridir57.

Yukarida, nüfusun artisiyla birlikte çesitlendiginden de bahsedilmisti.
Hu son dönemde, Müslümanlar arasinda sehirde, baslangiçtan beri mevcut
olan mülazimanlarin sayisi 60'a çikarken, bir önceki tahrirde Haci Halim
mahallesi sakinleri arasinda kaydedilen 6 sadat (Peygamber'in soyundan ge-
lenler)'in sayisi ll' e yükselmis ve ayri bir grup halinde kaydedilmistir. ilk
iahrirde yalnizca 1 kisi olan, takip eden defterlerde rastlanmayan ahi-zade
Ise, son tahrirde 5 kisilik bir grup halinde ve Ahi ihvanan kaydi altinda kar-
oimiza çikmaktadir. Bunlardan baska, ayrica, 5 kisilik bir gayrimüslim cebeci-
yan grubu da bulunmaktadir58. Belirtilenierin haricinde, sehir nüfusu ara-
iiinda çesitli dini (müezzin, hatib, imam vs.) ve diger türlü (haddad, ferras
vs.) meslekleri icra edenler de yer almaktadir. Sayilari toplam 119'a ulasan
bu gruplar, dönemin basindan beri sehirdeki imtiyazli grubu olusturmakta-
dir (bkz. Tablo 4). Zaman içerisinde idari-askeri grubun yani sira, Karahisar-
'da, din ve egitimle ilgili elit bir zümrenin tesekkül ettigini gösteren bu du-
rum, ayni zamanda Karahisar'in kasabadan sehire dogru gelisme çizgisini
yansitmaktadir59. Diger kriterlerin yani sira, Faroqhi'nin koydugu limitlere
göre, 400'ün üzerinde vergi nüfusuna sahip yerlesim birimleri sehir (küçük
ölçekli sehir) olarak nitelendirilmektedir6O. Karahisar bu nüfus düzeyine

57 XVI. yüzyilda, Akdeniz dünyasi ile birlikte Anadolu'da büyük ölçüde nüfus artisi mey-
dana geldigi ve ayni yüzyilin ikinci yansindan itibaren artan kirsal nüfusun sehirlere göç etmeye
basladigi bilinen bir olgudur. Köylerden sehirlere göçün daha erken tarihlerde gerçeklesmeye
basladigi durumlar da mevcuttur. Örnegin 1518-1568 tarihleri arasinda gayrimüslim nüfusunda
%235.3'lük bir artis görülen Diyarbakir sehri, XVI. yüzyilin ilk yarisindan itibaren göç almaya
baslamistir. Bu konuda bkz. Ilhan, "Diyarbakir Sehri", s. 55-56.

58 TT478, s. 27. "Cebeciyan ... zikr olan bu bes nefer kimesneler mademki KaI'a-i Karahi-
sarda olan cebelere ve türenklere meremmim lazim oldukca meremmim ideler avariz-i divaniyye
ve tckalif-i örfiyye ve ispençeden muaf olalar".

59 Sehirlerde rastlanan meslek gruplarina örnek olarak Diyarbakir sehri için bkz. Mehdi
ilhan, "XVI. Yüzyilin Ilk Yarisinda Diyarbakir Sehrinin Nüfusu ve Vakiflan: 1518 ve 1540 Tarihli
Tapu Talirir Defterlerinden Notlar", Tarih Arastirmalan Dergisi, XIV/26 (1994). s. 48-49.

60 Faroqhi, Towns and Townsmen olOttoman Anatolla, s. 10-12.
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ancak, XVI. yiizyilin ortalarina dogru ulasabilmistir61. Sehir nüfusu Ö. L.
Barkan'in teklif ettigi sekilde hesaplandiginda da Karahisar'in müte~i bir
sehir oldugu gözlenmektedir (bkz Tablo 1)62.

Müslüman ve gayrimüslimlerden meydan gelen heterojen yapisi, döne-
min basindan itibaren giderek artan nüfusu ve bu nüfus içerisinde beliren
mesleki farklilasmalar, isbölümü ve tabakalasma ile Karahisar, merkezini
yaptigi kirdan farkli, fakat onunla baglantili, tam manasiyla sehir karakte-
rinde bir yerlesim birimi haline gehnistir. Bu gelismenin bütün asamalarinda

devletin tesvik unsuru olarak vergi muafiyeti politikasi takip ederek, sehri ya-
kin ve hatta uzak çevrede yasayanlara cazip hale getirdigi söylenebilir. Devle-

tin bu yaklasiminin, kasabada yasayan halki-mesleki ve diger yönlerden-çesit-
lendirerek, sehirlere has, karmasik bir toplum yapisi meydana getirme ama-
cindan kaynaklanmis olmasi muhtemeldir. Nitekim, zaman içinde sehirde
degisik meslek ve tabakalara mensup insanlar yasamaya baslarken, mevcut

gruplarin da sayilari artmistir. Sehirde, devlet eliyle yapilan zorunlu iskana,
yani sürgüne dair bir delile rastlanmamaktadir. Diger yandan, nüfus artisi-
nin yalnizca dogal artisla açiklanmayacak kadar fazla oldugu da açiktir. Bu
durumda, bölge dahilinde gerçeklesen bir nüfus hareketliliginden söz etmek
mümkün olabilmektedir. Civar köylerden birinin halkinin sehirde çesitli
hizmetler görmek üzere tayin edilmesi, bu tür hareketliligi yaratan firsatlar-
dan biri olarak degerlendirilebilir63.

61 Anadolu'daki sehir agini inceledigi çalismasinda Faroqhi ve Erder, sehirleri nüfus
(nefer) esasina göre hiyerarsiye tabi tu lmaktadir. Bu hiyerarsinin en alt kademesinde yer alan
Karahisar, 400-999 vergi nüfusuna sahip, küçük ölçekli sehir kategorisine girmektedir. Bkz. Su-
raiyya Faroqhi, "The Development of the Anatolian Urban Network During the Sixteenth Cen-
tury", Journal of EconomIc and Social History of the Orient, 23/3(1980), s. 265-303, s.273'deki haritaya bkz.

62Barkan'in teklif ettigi metoda göre, hane sayisi 5 rakami ile çarpilmakta, elde edilen ra-
kama, tahrire dahil edilmeyen idari ve askeri vazifeliler için %10 eklenmekte, böylece toplam
nüfusa ulasilmaktadir. Bu hususda bkz. Ömer L. Barkan, "Tarihi demografi Arastirmalari ve
Osmanli Tarihi", Türkiyat Mecmuasi, X(1951-53), s. 12. Karahisar'in nüfusunu, XVI. yüzyilda
bazi Anadolu sehirlerinin nüfuslarina dair rakamIarla karsilastirmak için bkz. Ilhan, "DiyarbakirSehrinin Nüfusu", s. 66-67.

63Bkz. yukanda dipnot 50.
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.blo 1: Karah' üfusu (Hane x 5 +%10)

'ablo 2: Karah' Ln nüfusu (nefer olarak)

'i .

_u

Tarih Müstim . üslim Toplam +%10 Genel Toplam
1485 315 760 1075 107,5 1182,5
1520 420 1065 1485 148,5 1633,5
1547 600 1325 1925 192,5 2117,5
1569 1170 1970 3140 314 3454

- ---
Tarih Müstim . ÜaUm Toplam (nefer)
1485 70 180 250

1520 102 247 349

1547 129 344 473

1569 269 516 885

----- _. - --- ---- --_u_u -_u_-- --_u- -- U_-- ----,,_U__H
Müslim GayrimüaUm

Tarih Hane Mücerred Toplam Hane Mücerred Toplam (nefer)
1485 63 7 70 152 28 180

1520 84 18 102 213 34 247

1547 120 9 129 265 79 344

1569 234 35 269 394 122 516

-- -- - -

154'1 1569

Hane Mücerred Toplam Hane MüceJTed Toplam
Haci Halim 44 5 49 79 19 98

Balaban 43 4 47 82 16 98
Cemaatler 33 - 33 73 - 73
Suva 53 14 67 49 65 114

Mivane 49 20 69 64 - 64

Güni;törmez 51 20 7i 79 30 109
Kilise 49 10 59 72 en 99
Doka 63 15 78 125 - 125
Cemaatler - - - 5 - 5
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Tablo 5: Sehirdeki af

EKONOMIK DÜZENLEMELER VE DEVLET

Sanayi öncesi dönemde, sehirlerin gelismesinde, siyasi iktidarlarin tica-
retten daha etkin roloynadigi düsünülmekte, sehir ve ticaret arasindaki
baglanti ise ikinci plana konulmaktadir. Bu görüsteki arastirmacilar, siyasi
sistemin idame ettirilmesi için ticari organizasyonun gerekli oldugunu inkar
etmemekte, fakat çogu tarihçilerin inandigi gibi, hayati öneme sahip oldu-
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Alliiiiellidüsünmemektedir. Degisik kültürlere ait tarihi örneklerde, yalnizca
ih,iii'cil yoluylagelisen sehirlere rasdanmamasi, bu görüslerin dayanak nokta-
lIIIIIohlotUrmakta ve onlari, ileri düzeyde ekonomik gelismenin, ancak, iyi
1/,111IIhIIIISbir devlet düzeni ile gerçeklesebilecegidüsüncesine yöneltmekte-
dli n.i,nil anlayis dogrultUsunda düsünüldügÜnde, Karahisar-i Sarki Sancagi'-
11111iiiC'i'kcziolan Karahisar, ekonomik yönden gelismesi için, gerekli idari

yiii, i liii iiiiaya sahip görünmektedir. Diger bir ifadeyle, kasabanin gelisme-

iiliiele iiyiinci ve tesvik edici rolü oynayacak olan devletin temsilcileri haliha-
i,liei,. ol'lldadir.

i t\oa~ida, Karhisar'da yürütülen ziraat, imalat ve ticari faaliyeder ince-

1

1"IIi'r~k, devletin kasaba ve ayni zamanda bölge ekonomisini gelistirmek
/I:<rl't'takip ettigi politikalar, varsa tesvikler tespit edilmeye çalisilacaktir. Ko-

Iiiiiyii girmeden önce bazi hatirlatmalarda bulunmakta fayda görülmektedir.
ICmihisar-i Sarki Sancagi, civar bölgeler ile ulasim ve iletisimine engel teskil

('elen yüksek daglarla çevrilidir. Tabiatin koydugu bu engel, bölgeyi kapali
hlr ünite haline getirmekte ve büyük ölçüde kendine yeterli olma durumuyla
knl'si karsiya birakmaktadir. Bu ünitenin merkezi olan Karahisar, bölgede
biiokabir nefSin bulunmamasi nedeniyle, ekonomik yönden beslenebilecegi
oldiikça genis bir hinterlanda sahip bulunmaktadir. Ticaret ve imalat faali-
y"tl(:ri ve çesidi hizmederin sunulmasi (egitim, adalet vs.) konularinda hin-
(c'i'landin taleplerinin karsilanacagi tek yer de burasi olmaktadir.

Ticaret konusunda bölgede genis çapli, uluslararasi ve bölgelerarasi ti-
min:tten söz etmenin mümkün olmadigini, mevcut ticaretin, daha az oranda

hi\lgderarasi ve daha çok oranda bölge dahilinde gerçeklestigini öncelikle
hnlll'tmek gerekmektedir. Ticari faliyeder, bölgesel pazarin kuruldugu yer
olim Karahisar'da yürütülmektedir. Bölgesel ticaretin gelismesine büyük öl-
~i\c\ckatkida bulunan bölgesel pazarlar, vergilerin toplandigi ve köylüler ile
iiliilU'sahiplerinin zirai ürünlerini paraya çevrdigi yerler olmaktadir65.

Ilk dönemde bölge dahilindeki ticarede ilgili olarak baslica Aksehira-

i,n.i nahiyesinden getirilen mallar (Mc-i nili-i .AMd-i Aksehir: '5.000 akçe) ve
hububat ticaretinden (Mc-i galle: 2.000 akçe) söz edilebilir. Sehre getirilen

M Bkz. Sjoberg, The Preindustrial City. s. 7f>.77.
O~Anadolu'da bu türden bölgesel markeder hakkinda bkz. Suraiyya Faroqhi. "Sixteenth

i J"iiiiii')' Pcriodic Markets in Various Anatolian Sancaks: Içel. Hainid. Karahisar-i Sahibi Aydin
iinil Miiinlcsc". Journal of the Economic and Social History of the Orient. 22/1 (1980). s. 32-80.

--- ---- ,...--.----

1485 1520 1547 1569

Hatib 1 - - 1

Imam 1 - 2 3

Muallirii 1 - - 1

Müezzin 1 - 3 7

Mülazim 6 16 33 60

Ferras 1 - 2 4

Hafiz 3 - - -

Ahi ihvanan 1 - - 5

Mütekaid sipahi 3 - - -

Sipahi-zade - - 6 -

Siidat - - 6 II

Pir-ilani - - 3 -

Muhassil - - 1 -

Meremmetci - - 7 12

Haddad - - 2 2

Kayyum - - - 1

Cüzhan - - - 4

Hizmetkar - - - 2

Emin - - - 1

Cebeciyan - - - 5

Toplam 18 16 65 119
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kumaslardan alinan tamga vergisi (10.000 akçe), Ihtisab (600 akçe) ve ha-
mam-i KebfunIye (4.600 akçe) de ticari faaliyetlerden alinan vergiler olarak
bu gruba dahil edilebilir. 1520 tarihinde ticaret ve imalat gelirlerinin bir
arada verilmesi nedeniyle (mukataa-i mumhane, mahsul-I Ihtisab, mahsul-I
bozahane: 18.5000 akçe, bkz Tablo 5), bu genel toplam içinde, ticarete ait
olan miktari tespit etmek mümkün olamamaktadir. ilk tahrirde rastlanan
bac gelirlerine bu tahrirde rastlanmamaktadir.

Takip eden 1547 ve. 1569 tarihli tahrirlerde konulan vergilere yansidigi
kadariyla, ticari faaliyetlerde fazla bir gelisme kaydedilmedigi, hatta durak-
lama meydana geldigi görülmektedir. Aksehir'den getirilen mallardan alinan
vergi 5.000 akçeden 2.500 akçeye düserken, bir sonraki 1569 tarihli tahrirde

az bir yükselmeyle 3.000 akçeye çikmistir. Tamga vergisinde sayisalolarak
düsüs kaydedilmemistir. Fakat, meydana gelen az miktardaki artisin
(sirasiyla, io.OOO'den 12.000 ve 13.000 akçeye), dönemdeki diger gelismeler
ve nüfus artisina oranla, gerçekte bir düsme oldugu görülmektedir. Pazarla

ilgili olan ve 1547 tarihinde ilk kez görülen mahsul-I IhzarIyenin getirdigi
5.000 akçe gelir, takip eden tahrirde de ayni kalmistir. Pazara getirilen hu-
bubatin ticaretinden alinan biic-igallenin miktari, ilk tahrirden üçüncü tah-
rire iki katina varan bir artis kaydedilmis, fakat son tahrirde ayni artis hizi
devam ettirilememistir: Sirasiyla, 2.000 akçeden 4.000 ve 5.000 akçeye yük-
selmistir (bkz. Tablo 5). Ticari gelirlerde görülen en büyük artis, ilk tahrir-

deki 600 akçeden, 1547 ve 1569 tarihlerinde sirasiyla 3.000 ve 5.000 akçeye
yükselen mahsul-I Ihtisabda kaydedilmistir. Ticari faaliyetler arasina dahil
edilen hamam vergisinde de kayda deger bir yükselme gözlenmektedir:
4.650 akçeden, sirasiyla 7.500 ve 10.000 akçeye yükselmistir (bkz. Tablo 5).

Zaman içinde görülen yeni vergiler ve faaliyetler, bölgedeki ticaretin

kapasitesinin artisinin birer delilleridir. Ticaret yalnizca bölge dahilinde ger-
çekleserek, her türlü alim satim isi, büyük ölçüde bölgeye sinirli olmaktadir.
Bölgelerarasi ticaret konusunda ise, Karahisar ile Giresun arasinda faal bir

ticaret yolunun açik oldugu görülmektedir66. Ancak, bac vergisinden elde
edilen gelirin miktarinin oldukça düsük olmasi (yalnizca 150 akçe), yolun ti-
cari amaçla fazla kullanilmadigini düsündürmektedir. Bu yolun, daha çok
sap madeninin kara yoluyla tasinarak kiyiya, Giresun'a ulastirilmasi için kul-

66 Giresun'a ait 1515 tarihli mufassali defterde rastlanan "Bile an nih-i Karahisar-i Sarki"
kaydi, bölgelerarasi ticaretin varligini göstermektedir (Bkz. TT 52, s. 608).
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Iiiiiildigi tahmin edilebilir. Devlet tarafindan isletilen, gelirleri de tamamiyla
tlC'!vleteait olan sap madeninin ihraci, bölgeler arasi ticarete girmektedir.
Ancak, sap ihracinin bölge ticaretine katkisinin tespiti, veri yetersizligi yü-
illhiden mümkün olmamaktadir.

XVI. yüzyilin ortalarina dogru, ticari faaliyetlerde meydana gelen ge-
lismelerin, nüfus artisiyla birlikte, Karahisar kasabasinin küçük ölçekli bir
,ehir haline dönüsmesi sürecini hizlandiran etken oldugu gözlenmektedir.
Ayni yüzyilin ikinci yarisinda, ticari faaliyetlerin kapasitesinde artis kayde-
dilmis, ancak faaliyetlerin türünde bir degisme gözlenmemistir. Diger yan-
dan, Amasya ve Tokat'tan gelen uluslararasi ticaret yolunun, Koyluhisar ve
Karahisar'dan geçerek Erzurum'a ulastigi bilinmektedir. Bu yolun öneminin,
XVI.yüzyilda azalmasi, Karahisar'i daha ileri düzeyde gelismesi için gerekli
olan hayati bir dinamikten mahrum birakmistir57.

ilk dönemden itibaren Karahisar'da yürütülen endüstriyel faaliyetler

arasinda sap madeninin çikarilmasi ve islenmesi ilk sirayi almaktadir. Böl-
gede 'bir maden endüstrisinin bulundugu muhakkaktir. Ancak, defterlerde
madenden elde edilen gelirlerin miktari ve tahsisi disinda bilgi mevcut de-
~ildir. ilk tahrirde 150.500 akçe olarak tespit edilen sap madeni geliri, bu
dönemde Karahisar mirlivasinin hassina tahsis edilmistir58. ikinci defterde

(TI387) üçe katlanarak 456.000 akçeye ulasan maden gelirleri Sultan hasla-
ima aktarilmistir59. Takip eden dönemlerde de, sap madenindenelde edilen
gelirler, sap üreten köylerin geliri ile birlikte Sultan haslarina tahsis edilmis-
tir. Ancak, bu dönemlere ait sap madeninin üretim miktari ve geliri hak-
kinda defterlerde bilgi mevcut degildir. S. Faroqhi'nin, Karahisar'daki sap
madeni ile ilgili, mühimme kayitlarinda yaptigi tespitlere göre, 1570'lerde
madende 47.622 men sap üretilmektedir7O. 1520'lerde sap madeninden elde
edilen gelirin (14,500 men) üç katindan fazla oldugunu gösteren bu rakam,

57 Bahsedilen ticaret yolu hakkinda bkz. Franz Taeschner, Das Anatolische Wegenetz nach

Osmanischen Quellen, II, Leipzig 1926. Kitabin sonunda yer alan haritaya bakiniz.

58 TT37, s. 88S'deki ilgili kayit söyledir:"Mahsul-i sebIiane der nahiye-i mezbure hassa-i inIr-
Hci-i Karahisar".

59 TT387, s. 576'daki ilgili kayit kayit söyledir: "Hasha-i padisah-i alem-penah der kaza'-i
Karahisar, mahsUl-i sebhane ri sene-i kamile 456.000 men sab:14.500 beher men 20; nakden
16.000".

70 Suraiya Faroqhi, "Alum Production and Alum Trade in the Ottoman Empire (About
1560-1830), Wiener Zeitschrift fur Die Kunde des Morgenlands, 71 (19799, s.162. .
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aradan geçen yaklasik elli yillik süre zarfinda, sap üretiminde büyük gelisme

kaydedildigini göstermektedir 71.

Boyacilik faaliyetinin, dönemin basinda bölgede Karahisar'in merke-

zinde yalnizca bir adet boyahane bulunmasi nedeniyle oldukça sinirli dü-

zeyde yapildigi söylenebilir. Elde edilen gelir de, o ölçüde sinirli kalmistir:
5.000 akçe. Bölgede yapilan pamuk ve keten üretiminin artisina paralel ola-
rak, xvI. yüzyilda iki tane daha kurulmasiyla, sayilari 3'e çikan boyahanele-

rin geliri, bölge gelirleri arasinda yüksek rakamlara ulasmaktadil' Karahisar-
'in merkezindeki faaliyetler arasinda en hizli gelisen endüstrinin boyacilik

oldugu görülmektedir: 1547 tarihinde 10.000 akçe ve 1569 tarililnde 15.000
akçe (bkz. Tablo 6) 72.Mum imalati da sehirdeki faaliyetler RI'ltiiiiida önemli

yer tutinaktadir. Ilk dönemde, boyahane ile ayni düzeyde ge'lir gN,lrcn mum
hane (5.000 akçe), onun kadar gelisme kaydedemeyerck, HrIIri 1547'de
1.000 ve 1569'da 2.000 akçe düzeyinde kalmistir, (bkz, Tablo (», Ilk dö-

nemde rastlanmayan boza üretiminin, Xvi. yüzyilda mum imalanna benzer

kapasitede yapildigi, konulan vergilerin miktarindan Riilasihiiaktadir:
1547'de 1.000 ve 1569'da 2.000 akçe (bkz. Tablo 6). Son olfll'llk, s('hir mer-
kezinde ilk defa 1520 tarihinde rastlanan meyhaneden (iiiiikiiimi-i mey-

hane) bahsedilebilir. Alkollü içecek üretimi ve tüketimine isii\'(:t.edc'n bu fa-

71Diger yandan, daha erken döneme ait sap üretimi ile ilgili elimlzil~ blailstlk mevcuttur.
Buna göre, 1340 tarihinde Karahisar'daki sap madeninden yilda 700,000 kg.(-IM8 Iiigiiiztonu)
sap çikarulmaktadir (Bkz. Anthony Bryer, "The Question of Byzantlne Mlnes Iii tlie Pontos:
Chalybian lron, Chaldian Silver, Koloneian Alum and the Mumy of Cherbuia", Alililolilin Stu-
clies, 32(1982). s.148-149). Tahrir defterlerinden elde edilen 1520'1i yillimi ait rakamin 14.500
men olduguna yukarida deginilmistl. Dogu Anadolu'nun büyük bir !uslIliiida 7.5 kg.'a tekabül
eden agir men kullanilmaktadir (Faroqhi, "Alum Production", s. 162). Buradan, 1520 yilinda
üretilen sabin miktari 14.500x7.5=108.750 kg. olarak tespit edilebilir. Göri\ldü~ü gibi bu miktar
1340 tarihi için verilen 700.000 kg'in çok alundadir. Tahrir defterlerindeki rakamlarin, bir sey-

yahin (Pegolotti) verdigi rakamlardan daha güvenilir oldugu kabul edilelimr. Çünkü defterler-
deki rakamlar, kaynaginda tespit edilmistir. Ancak, Pegolotti'nin rakamliiri nereden aldi~i meç-
huldür. Pegolotti'nin rakamlarini kullanan Bryer, önce "Eger Karahisar tnb'i çok kaliteli ve bu
kadar büyük miktarda, Giresun yoluyla ihraç edilmis olsa idi, Grand Komncnoi'ye bir servet sag-
lamis olmaliydi" diyerek süphesini belirunekte, fakat daha sonra, "PegoloUi 1340'da Karahisar-
'da çikarilan sabin kalitesi ve miktarini belirtirken muhtemelen do!';ruydu" demektedir (bkz.
"Byzantine Mines", s. 148-149). Eger Pegolotti'nin rakami dogru kabul edilirse, XVI. yüzyilda
sap üretiminde meydana gelen 6 kat azalma için bir açiklama bulmak gerekmektedir. Bu du-
rumda, Pegolotti tarafindan verilen rakamlarin abarulmis olabilece!';i düsüncesi daha makul
görünmektedir.

72 1520 tarihli icmal defterinde (TT 387) imalat ve ticari faaliyetlerden elde edilen gelirle-
rin bir arada ve tek bir rakam halinde verilmesi nedeniyle, belirtilen faaliyetlerin gelismesini

takip eunek mümkün olamamisur. Vergilerden elde edilen gelir, bilesik halde 18.500 akçedir.
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aliyet, 5.000 akçe gibi oldukça yüksek miktarda gelir getirmektedir. Ancak,
müteakip tahrirlerde bununla ilgili kayitlara rastlanmamaktadir.

Karahisar'daki ziraI faaliyetlerin, ticarI ve endüstriyel faaliyetler düze-
yinde, hatta belki daha fazla oldugu tespit edilmistir. Sehir nüfusunun 1569
tarihine kadar defterlerde çift resmi kategorilerine göre kaydedilmesi ve zi-
raatla ilgili vergiler, Karahisar halkinin tamaminin, su veya bu sekilde zira-
atla ugrastigini göstermektedir. Bugday ve arpa (hmta ve sair) üretiminin
yani sira, civardaki baglar, zirai üretimin önemli bir kismini olusturmaktadir.
Ilk tahrirde 2.200 akçe olan arpa ve bugday üretimi, 1547 tarihinde büyük
bir artis kaydederek, 13.490 akçeye yükselmis, takip eden 1569 tarihlerinde
ise, ayni düzeyde yani 13.665 akçe olarak kalmistir. Bu durum, nüfusun arti-
sina paralel olarak, civardaki ekilebilir arazinin genisledigi ve/veya yakinlar-
daki bir kaç köyün sehre dahil oldugu ihtimalini akla getirmektedir. Bag-
lardan elde edilen gelir ise, dönemin basinda yalnizca 1.000 akçe iken,
1547'de 14.960 akçeden 1569'da 19.870 akçeye yükselmistir. Baska hiç bir
üretim faaliyetinde rastlanmayan bu asiri artis, sehir halkinin giderek daha
fazla ziraata yönelmesi anlamina gelmektedir. Defterlerden, çogunlukla se-
hirdeki gayrimüslim nüfusa aIt oldugu tespit edilen baglarda üzüm ile bir-
likte çesitli meyvelerin yetistirildigi tahmin edilebilir. Ilk dönemde, civardaki
yaylaklardan (300 akçe) ve kus besiciliginden (300 akçe) alinan vergiler de,
zirai faaliyetler arasina dahil edilebilir. Yaylaklardan alinan vergiye daha son-
raki dönemlerde rastlanmazken, çakir, balaban ve atmaca gibi kuslarin besi-
ciligi yalnizca 1547 tarihinde görülmektedir (700 akçe).

Bahsedilen faaliyetlerin sehir ekonomisindeki agirliklari yüzde olarak
hesaplandiginda söyle bir tablo ortaya çikmaktadir: Dönemin basinda, ticarI
faaliyetler sehirdeki toplam gelirlerin %54'ünü olusturmakta, bunu %29 ile
enqüstri, %17 ile ziraat takip etinektedir. XVI. yüzyilin ortalarina dogru bu
yüzdeler ve siralamada degisme meydana gelmistir: Ticari gelirler %45'e
düsmesine ragmen ilk siradaki yerini korumus, %38'e yükselen zirai gelirler
ikinci siraya yükselmis ve %15'e düsen endüstriyel gelirler de üçüncü sirayi
almistir. XVI. yüzyilin ikinci yarisinda ise, %47 ile ticaret biraz yükselme,
%34 ile ziraat de bir miktar düsüs kaydetmis, fakat siralamada ayni kalmis-
lardir. Endüstri yükselme kaydetmesine ragmen, %19 ile sehirdeki faaliyetler
arasindaki üçüncülük sirasini korumustur. Verilen bu yüzdelerden, genelde
ticari ve ziraI faaliyetlerin ön plana çiktigi, bunlari imalatin takip ettigi gö-
rülmektedir. Bölgesel pazarin kuruldugu ve çesitli ticari faaliyetlerin yürü-
tüldügü yegane yer olmasi dolayisiyla, ticaret sehrin gelirleri arasinda önemli
yer tutinaktadir. ZiraI gelirlerin ikinci sirada ve oldukça yüksek miktarda 01-
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masi, Karahisar'a zirai sehir özelligini vermektedir. Imalat faaliyetlerinin, di-
gerlerine oranla daha az yekun tutarak son sirada yer almasi ise, sehirlerin
önemli özelligi olan ziraat disi üretim faaliyetlerinin, Karahisar'da daha dü-
sük düzeyde gerçeklestigini göstermektedir73.

Karahisar'daki ekonomik faaliyetler konusunda yukarida verilen rakam-
larda, özellikle de ticaret ve imalat faaliyetlerinin gelirlerinde dikkate deger
azalmalar meydana geldigi gözlenmektedir. Incelenilen dönem boyunca,
bölge genelinde ve Karahisar özelinde yaklasik iki katina varan nüfus artislari
ile birlikte düsünüldügünde, bu azalmalarin, gerçekte rakamlara yansi-
digindan çok daha fazla düzeyde oldugu ortadadir. Bu durum ise, yukaridan
beri çizilen "gelisen sehir" profili ile uyusmamaktadir. Devletin, sehirlerde
yürütülen faaliyetleri daha az oranda vergilendirdigini düsünmek, durumu
daha açiklayici görünmektedir. Sehirleri gelistirmenin ve zenginlestirmenin
bir yolu olarak, devletin bu tür politika takip etmesi mümkün olabilmekte-
dir. Sehirdeki siradan halka bahsedilen ve dönemin basindan beri giderek
genisletilerek, son tahrirde avariz ve tekalif türü vergileri de içine alan mu-
afiyet karsisinda, sehirdeki ticaret ve zanaat erbabinin düsük oranda vergi-
lendirilmesi yoluna gidilmis olmasi ihtimali oldukça yüksek
görünmektedir74. Zirai vergilerle ilgili olarak, baglarda yetisen ürünlerin her
birinin türlerine göre degil de, baglarin arazi olarak miktari üzerinden (bir
kita, iki kita gibi) vergilendirilmesi, buralardan alinacak vergilerin
ayrintilariyla hesaplanmayip, genel bir yekun halinde talep edildigini
göstermektedir. Baglarin vergilendirilmesi konusunda diger bölgelerde de
rastlanmakla beraber, bu usül düsük vergilendirmeye atifta bulunmaktadir.
Diger yandan, sehirdeki alkollü içecek tüketiminden alinan vergiye yalnizca
bir defa rastlanmasi, bu tür içeceklerin üretiminin durduruldugunun isareti
olarak kabul edilebilmekle birlikte, bu faaliyetten devletin vergi almamasi

73 Faroqhi'nin koydugu kriterler uygulandiginda, %40'1 asan ticari gelirleri ile Karahisar,
"bölgelerarasi market merkezleri" kategorisine girmektedir. Zirai gelirleri %40'in üzerinde olan
sehirleri, "zirai market sehirleri" olarak niteleyen Faroqhi, "ticari sehirler" için ise, ticari gelirle-
rin oranini %70'de sinirlandirmaktadir. Bkz. Suraiyya Faroqhi, "Taxation and Urban Activities
in Sixteenth Century Rural Anatolia", Internationaljournal of Turkish Studies, 1/1 (1979-80), s.
36. 1520-1531 tarihleri arasinda çesitli Anadolu sehirlerinde, zirai, ticari ve endüstriyel faliyet-
lerden alinan vergilerin miktarlari ve oranlari hakkinda bkz. Faroqhi, Ayni makale, s. 43.

74Sehirdeki faaliyetlerin düsük düzeyde vergilendirildigine dair Karahisar Sancagi kanun-
namelerinde herhangi bir kayda rastlanmamistir. Ilgili kanunnamelerin karsilastirmali yayini
için bkz. Bahaeddin Yediyildiz, Ordu Kazasi Sosyal Tarihi (1455-1613), Ankara 1985, s. 149-167.
Sehir merkezlerini düsük oranda vergilendirirken, hinterlandi daha yüksek oranda vergilen-
dirmenin, sehirleri gelistirmek üzere, günümüz devletleri tarafindan da benimsenen ve sikça
uygulanan bir politika olmasi, geçmiste de böyle bir yolun takip edilmis olabilecegini akla ge-
tirmektedir. Bu konuda bkz. Keyfitt, "Urbanization in South and Southeast Asia", s. 277-278.
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seklinde de yorumlanabilmekledir75. Sehirdeki gayrimüslimlerin artan sayisi
ve baglarin çogunlukla onlar tarafindan ziraat edildigi düsünülürse, ikinci
ihtimal daha kuwetlenmektedir.

Tablo 6. Tahrir defterlerine göre muhtelif tarihlerde Karahisar nefsinde

* Belirtilen miktar, Tamga-i Kebfuniye'nin yani sira, mukataa-i mumhane ve mahsu1-i boza-

haneyi de kapsamaktadir.

** Bu rakam, mukataa-i mumhane, mahsu1-i ihtisab ve mahsul-i bozahaneyi kapsamaktadir.

*** Bu kisim defterde tahrip oldugu için okunamamistir.

75 Karahisar Sancagi kanunnamelerinde konuyla ilgili kayda rastlanmamaktadir. Bkz. Yedi-

yildiz, Ayni eser, s. 149-167.

--- -- _n_- -n,.,___--

Vergi Türü 1485 1520 1547 1569

Cizye/Ispençe 4475 - - 12700

Çift resmi 1406 - - -

Hin ta ve sair 2200 - 13490 13665

Boyahane-i nefs-i Karahisar 5000 - 10000 15000

Hamam-i Kebfuniye 4600 - 7500 10000

Tamga-iKebfuniye *10000 - 12000 13000

Bac-igalle 2000 - 4000 5000

Mukataa-imumhane 5000 - 1000 2000

Mahsul-i ihtisab 600 **18500 3000 5000

Mahsul-i bozahane - - 1000 2000

Bac-i rah der .Abad-iAksehir 5000 - 2500 3000

Asiyane-içakir,balaban,atmaca 300 - 700 -

Mahsul-i ihzariye - - 5000 5000
Mahsul-i ....*** - - - 1500

Ösr-i baat 1000 - 14960 19870

Resm-iyaylak 3000 - - -

Beytü'l-malveyava-ivilayet-iKa- 1000 5000 - -
rahisar

Mukataa-imeyhane - 5000 - -
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SONUÇ

Karahisar'in, XVI. yüzyilda, nüfus ve ticaretin arusiyla beraber seyreden
Anadolu sehirlerinin gelismesi sürecinde yer aldigi ve bu süreçte, kasabadan
"küçük ölçekli" bir sehre dogru gelisme kaydettigi gözlenmektedir. Baskent
Istanbul'dan oldukça uzakta bulunan ve civar bölgelerden oldukça tecrit
edilmis halde bulunan Karahisar'in gelismesindeki asil itici güç, içinde yer
aldigi ünitenin (bu ünite Karahisar-i Sarki Sancagi'dir) idare merkezi olarak
devlet tarafindan tercih edilmesi olmustur. Bölgenin ilk dönemde sinirda
bulunmasi, idari ve askeri yönlerden güçlü pozisyonda olmasini gerektirdi-
ginden, Karahisar'in konumu itibariyla bölgenin müsait kisminda yer almasi
ve kalesinin bulunmasi, bu tercihin nedeni olmustur. Diger bir neden ise,
oldukça yüksek miktarda gelir getiren ve devletin yakindan kontrol eunek is-
tedigi sap madeninin, Karahisar'in hemen yakinlarinda bulunmasidir.

Baslangiçtaki küçük kasaba, idari, sosyal ve ekonomik sahalarda uygula-
nan politikalar ve yapilan düzenlemeler sonucunda, zaman içinde fonksi-
yonu, sosyal yapisi ve kurumlariyla geliserek, sehir haline dönüsmüstür. Idari
düzenlemeler arasinda, bölgede ilk dönemde uygulanan seraskerlik ve ze-
amet sistemlerini, XVI. yüzyilin ilk yarisinda, klasik Osmanli idari sistemi
olan kaza sistemi takip eunis, bu düzenlernelerin ardindan Karahisar, kanu-
nen bölgenin merkezi haline gelmistir. Idari elitin bölgeye gelisi ve diger
mesleki ve hizmet gruplarinin olusmasiyla birlikte, zaman içinde mahalli nü-
fus arasinda tabakalasma ve is bölümü meydana gelmistir. Bu gelismeler ve
Müslim ve gayrimüslim nüfusun mahalleler halinde düzenlenmesi netice-
sinde Karahisar, tam manasiyla bir sehir görünümü kazanmis Ur. Sehri daha
da gelistirmek üzere uzun dönemde devletin vergi muafiyetini politika ola-
rak benimsedigi ve sehir nüfusunu giderek artan oranlarda vergiden muaf
tuttugu gözlemlenmektedir. Ayni sekilde, ekonomik gelismeyi desteklemek
üzere, sehirdeki faaliyetleri daha az oranda vergilendirdigi ve vergileri genel
yekfin halinde toplama yoluna gittigi söylenebilir.

Karahisar örneginde, sehirlerin gelismesinde idari ve siyasi faktörlerin
büyük ölçüde etkili oldugu görülmektedir. Devletin yapugi düzenlemeler ve
destegi ile gelisen Karahisar, idari ve askeri fonksiyonlarinin yani sira, ticaret
ve imalatin yapildigi, egitim, dini, adli v.s. hizmetlerin sunuldugu, Karahisar-
i Sarki Sancagi'nin yegane sehir merkezi haline gelmistir.


