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160 Yüzyilda Diyarbakir Sehrindeki

Ekonomik Faaliyetler

Fatma Acun *

17. yüzyila kadar sinirlari sürekli olarak genisleyen Osmanli Impara-
torlugu'nda, yeni kazanilan topraklarin kontrolü ve imparatorlugun bünye-
sine dahil edilmesi, idari ve askeri merkezlerin kurulmasini gerektiriyor-
du. Yavuz Sultan Selim'in (1512-1520) Dogu Anadolu sefer i esnasinda
Osmanli topraklarina katilan Diyarbakir (1515). eski adiyla Amid
sehrinin, yine ayni sefer esnasinda kazanilan topraklarin düzenlenmesiyle
olusturulan Diyarbakir Beylerbeyligi'nin idare merkezi haline getirilmesi
de. böyle bir ihtiyacm neticesiydi"!.

Bölgenin Osmanlilar'dan önceki idarecileri olan Akkoyunlular ve diger-
lerinin. Diyarbakir'i idare merkezi olarak seçmeleri bir tesadüf eseri degil-
di12'. Ana ulasim ve ticaret yollari üzerinde yer almasi ve kuzeyindeki
daglik yaylalari. güneyindeki ovalara baglayan konumda bulunmasi
Dlyarbakiri. ticari ve diger bakimiardan merkezi hale getiriyordu!3I. Bu
nitelikleri. Diyarbakir sehrini. Osmanli yöneticileri tarafindan, Diyarbakir
Eyaleti'nin idare merkezi olarak seçilmek üzere ön plana geçiriyordu. Iran
sinirina yakm olmasi da, sehre stratejik bir önem kazandiriyordu.
Nitekim. Diyarbakir. 16. ve 17. yüzyillarda Iran'a yapilan seferlerde
ordunun kislama yeri ve hareket üssü olarak kullanilmisti'41.

16. yüzyilda Anadolu genelinde görülen nüfus artisi ile birlikte seyre-
den sehirlesme sürecinde Diyarbakir'm da yer aldigi gözlenmektedir. Söz
konusu nüfus artisi neticesinde Diyarbakir. 16. yüzyilin ikinci yarisinda
(1564), 32.239'a varan nüfusuyla. Bursa ve Kayseri'den sonra.
LO)Hacettepe Üniversitesi Inkilap EnstitÜsÜ Ögretim Görevlisi.
(i) Diyarbakir ve civarinin Osmanli Ülkesine ~katilmasim saglayan ve o dönemde Erzurum

Beylerbeyi olan Biyikli Mehmet Pasa. Diyarbakir Eyaletl'nln tesekkÜlÜ Ile birlikte beyler-
beylIgine tayin edilmistir. Biyiki.. Mehmet Pasanin biyografisl ve faaliyetleri hakkinda
genis bilgi Için bkz. M. Mehdi llhan. "Diyarbakir Fatihi ve Beylerbeyi Biyikh Mehmed
Pasa", Atalürk ve Diyarbakir, Diyarbakir Universitesl Yayini, Diyarbakir 1981. s. 137-
161: Diyarbakir bölgesinde yap!lan !Ik Idari dÜzenlemeler hakkinga bkz. Nejat Göyünç.
"Diyarbakir Beylerbeyligl'nln llk Idari Taksimali", Istanbul Universitesl Edebtyat
Fakültesi Tarih Dergisi. 23( 1969), s. 23-34. Konu ile tIgili olarak asagida dipnot 6'da ve-
rtIen referanslara da bakilabilir.

(2) Martin van Bruinessen-Hendrlk I3oescholen. Eultya Çelebi In Diyarbeklr. E. J. Brill,
Leiden 1988, s. 37.

13) Beslm Darkot, "Diyarbakir". Islam Anslklopedisi. cllt:;i. s. 602.
14) Kanuni Sultan Süleyman'in 1535 ve 1554 yilinda Iran'a yaptigi seferler esnasinda

Diyarbakir'da konakladigi biltnmektedlr. Ayric;;i. LV Murad da Iran seferine (1638. )
J!lderken ve dönüste Diyarbakir'a ugramistir. ibrahim Yilmazçelik, XIX. Yüzyilin Ilk
Varsinda Diyarbakir (1790-1840) Fiziki. Idari ve Sosyo-Ekonomik Yapi, TÜrk Tarih
Kurumu, Ankara 1995. s. 8-9.
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Anadolu'nun üçüncü büyük sehri haline gelmistirIsi. Nüfusta görülen bu
büyüme. tabiatiyla. ekonomiye de yansiyarak 16. yüzyilda. özellikle de bu
yüzyilin ikinci yarisinda sehrin elmnomisinde büyük bir canlanmaya yol
açmistir.

Ancak. ekonomik faaliyetler. nadiren bagimsiz çalismalara konu
olmus. genellikle. sehir veya bölgeye dair çalismalar arasinda
bahsedilmistir. Bu nedenle. sehirle birlikte bölgenin ekonomisini bütün
yönleriyle ortaya koymak ve. uzun bir dönem boyunca gelismeleri takip
etmek henüz mümkün görünmemektedir(6). Bu boslugu bir ölçüde telafi
etmek üzere. bu çalismada. 16. yüzyila ait tahrir defterinde (TT 64 1518.
TT 200 1540 ve TT 155 1564)'7) yer alan verilerin isiginda. sehirdeki
ekonomik gelismelere dair gözlemlerde bulunulmaktadir'"). Sehirde
yapilan ve vergiye tabi her türlü ekonomik faaliyet hakkinda verilerin yer
(5) 16. yüzyilin Ikinci yarisinda (1564), Istanbul'dan sonra Anadolu'nun en büyük iki sehri

olan Bursa ve Kayseri'nin nüfuslari. sirasiyla 70.626 ve 35.319'dur. Uçüncü siracia yer
alan Diyarbakir'i, 29.392 kisilik nüfusuyla Ankara takip etmektedir. Bkz. M. Mehdi ilhan,
"Onaltinci Asirda Diyarbakir Sehrinin Nüfusu ve Mahailelere Dagilimi". Ziya Gökalp,
62(1991),5.66. Tablo 7.

(6) Diyarbakir sehri ve Diyarbakir Eyaletl ile ilgili çalismalarin, \dare ve nüfus konularina
yog;unlastigi ~örülmektedlr. Bkz: Nejat Göyünç, "16. Yüzyilin lik Yapsinda Dlyarbalm".
Be1geLerLe Türk Tarih Dergisi. 7( 1968 i. 5. 76-80: 1\1. Mehdi "llhan. "Tapu Tahrlr
Defterlerine Göre Amld Sancaginda Timar Dagihmi". Istanbul Universtles/ Edebiyat
FaküLtesi Tarih Enstitüsü Dergisi. 12( 1981.821. s. 85.100; Bayram Kodaman. "Osmanli
Devrinde Dog;u An~dolu'nun Idari Durumu", BeLgeLerLe Türk Tarihi Dergtsi. 25( 19871. s.
31.37; M. Mehdi Ilhan. "Onaltinci Asirda Diyarbakir Sehrinin Nüfusu ve Mahaliciere
Dagilimi", Ztya GökaLp. 62(1991). s. 49-72; Nejat Gç;yünç, "Yurtluk-Ocaklik Deyimieri
Hakkinda". Pro]. Dr. Bekir Kütükoglu'na Armagan, Istanbul 1991, s. 269-277; Nejat
Göyünç. "XVI. Yüzyilda Güney-Dogu Anadolu'da Yönetim ve Nüfus", Türk Kültürü.
370(1994). s. 77-86; Mehmet All Unal, "XVI. ve XVII. Yüzyillarda Diyarbekir Eyalellne
Tabi Sancaklarin Statüleri", X. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bt/diriler, V. cilt.
Ankara 1994, s. 2211.2210.

(7) TT 155 nolu Amld Sancagi mufassal tahrlr defteri, Tapu ve Kadastra Genel Müdürlügü.
Kuyud-i Kadlme Arsivi'nde (Ankra) bulunmaktadir. Mufassal defterin tarihi, Diyarbakir
kanunnamesinin yer aldigi kismin basinda, H. 975 Zilkade (M. 1568 Nisan) olarak. lalirlr
kayitlarinin yer aldiw kismin basinda Ise, H. 972 Rebilülahlr (M. 1564 Kasim) olarak
geçmektedir. Bu iki farkli tarih, defterin ~erçek tarihi konusunda arastiricilari tereddüde
düsürmektedlr. Defterde geçen ilk tarihin (1568 Nisan), ayni defterln icmaii olan TT
304'e atfedilen 1567 tarihinden daha sonra olmasi çeliskili bir duruin yaratmaktadir.
Biltndlgl üzere,lemal defter. mufassal defter tamamlandiktan sonra ve onun Içindeki bII.
gilere göre hazirlanmaktadir. Bu da, Icmal defterin tarihinin, mufassal defterin tarihlndcn
sonra olmasini gerektirmektedir. Defterde yer alan ilk tarih kabul edildiginde Ise. lam
tersi bir durum ortaya çikmakta,lemal önceki (1567). mu[assal ise sonraki (1568) bir
tarihe ait olmaktadir.
Amid sancagmin tahrlrlnln tamamlandigina dair. H. 972 zilhicce (M. 1565 Haziran) la.
rlhii bir mülilmme kaydi tahrlrln 1565 yili Haziran ayindan önce tamamlandigini açikça
göstermekte ve defterde yer alan Ikinci tarihi daha güvenilir ve kabul edilir hale gelirniek.
tedlr. Dolayisiyla, tahrlr kayitlarinin basinda yer alan, Kasim 1564'ü TT 155'ln tarllii
olarak kabul etmek mümkün görünmektedir. Bahsedilen mühimme kaydi aynen söyledir:
"Aksehir Beyl olub vilayet kliabetinde olan Musa Bey'e ve Çakircilar kalibl Arife hükiiin
ki, sen ki katlbsln mektub gönderüb Aniid sancagi tahrir olunub liva-i mezburun
zevaldln zuhur Idüb cümle sancaklar kliabet oluninaya tevakkuf olunursa külli nial za)1
olmak lazim gelür deyü sud de-i saadetlme gelmen babinda istlcaze ildügin ec ilden buyur
dum ki hükin-I serinm varicak sen ki müsarünleh sancak beylsin memur olduf,<uii lahrlr
hldmetinde kalub kalibini ol sancagin zevaidin ve alivalin arz arz ilmek içiiii Uva.1
mezbura müteallik lazim olan defterler ile isli'cal üzere sudde-i saadelinie göiiilercslii",
Mühlmme Defteri. cilt 6. no.l037. Bu kayda ve ilgili diger kayitlara dikkatimi çeken I'C
degerlendirmem için birer kopyalarini temin eden meslekdasini Yard. Doç. Dr. Alpay
Bizbirlik'e tesekkürlerimi sunarim.

:1

aldigi tahrir defterleri sehirlerin ekonomik durumlarini çalismak için ideal
kaynaklar olmaktadir. Defterlerin bas tarafina eklenen kanunnamelerde.
vergi türleri açiklanmakta ve miktarlari belirlenmektedir. Bu iki veri kay-
naginin, tahrlr defterleri ve kanunnamelerin bir arada degerlendirilmesi
iie. özelde Diyarbakir sehrinin. genelde ise Diyarbakir eyaletinin ekonomik
yapisinin daha iyi anlasilmasina katkida bulunulmasi amaçlanmaktadir.

16. yüzyilin ikinci yarisinda. Diyarbakir sehrindeki ekonomik
faaliyetlerden elde edilen gelirlerinin, bazi düsük miktardaki zirai vergiler
hariç. tamami padisah haslarina (hassa-i hümayun) tahsis edilmistir.
Sehirdeki ekonomik faaliyetlere ait rakamlar degerlendirildiginde. %90'ini
tlcari gelirlerin olusturdugu. bunu, %5.3 ile tarim ve hayvanciligin. %4.7 ile
endüstrinin takip ettigi görülmektedir (bkz. Tablo 1). Bu faaliyetler asagi-
da sirasiyla incelenmektedir.
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Tablo i. 1564 (TT 155) tarihinde ticaret. sanayi ve tarim
ve hayvanciliktan elde edilen gelirler ve yüzdeleri.

Sehrin ekonomisinin temeli olarak ticaret

16. yüzyilin basindan itibaren ticaretin sehir ekonomisinde giderek
daha fazla yer kapladigi, 16. yüzyilin ikinci yarisina gelindiginde. gerek
hacim. gerekse de çesit olarak arttigi gözlenmektedir. Öyle ki. yüzyilin
basinda (1518) yedi çesit olan ve yalnizca 310.100 akçe tutan ticari gelir-
ler.yüzyilin ikinci yarisinda (1564), on üç çeside ve 6.700.932 akçeye yük-
selmistir. %2. 160'a ulasan bu artis. Incelenilen dönemde. Diyarbakir
sehrinin. çesitli mallara ait ticari islemlerin yapildigi, önemli bir merkez
haiine geldigini açikça göstermektedir (bkz Tablo 2).

Yukarida da isaret edildigi üzere, Diyarbakir. ana ticaret yollarinin

(81 1518 ve 1540 dönemlerine alt TT 64 vi: TT 200 nolu defterlerde yer alan veriler takip
eden eserlerden almmistir: M. Mehdi !lhan, Amid (Diyarbekt~) 1518 Tarhli Defter.t
Miifassa/, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2000, s. 5-6. M. Mehdi !lhan; "XVI. Yüzyilin Ilk
Yarisinda Diyarbakir Sehrinin N,'üfusu ve Vakiflari: 1518 ve 1540 Tarihli Tapu Tahrlr
Defterinden Notlar", Ankara Universltesi. Dil ve Tarih Cografya Fakültesi, Tarth
Arastirma/ari Dergisi, XVI(1994). s. 49-50. 1564 dönemine alt veriler için ise TT 155 ve
bii defterin Icmali olan TT 304 nolu defterlere müracaal edilmistir. TT 304 nolu defterde
yer al1ln Diyarbakir sehri ile ilgili veriler, taltip eden makalede kismen degerlendirilmistir.
Bkz. ibrahim Yilmazçelik, "Amid Sancagi, 1567 Tarihii Tahrir Defterine Göre", OsmanLi
AmstirmaLari, XVI (1996). s. 121-162.

203

Ticaret 6.700.932 %90

Tarim ve Hayvancilik 384.013 %5.3

Sanayi 354.184 %4.7

Toplam 7.439.129 %100
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1.1

üzerinde bulunan bir sehirdi. Iran'dan (Tebriz'den) gelen kervan yollarin-
dan biri Bitlis üzerinden Diyarbakir'a ulasiyor, buradan da Birecik ve
Haleb'e devam ediyordul91. Diger bir kervan yolu da, Musul ve Mardin
üzerinden Diyarbakir'a uzaniyordu. Kervanlarin takip ettigi ana yollardan
bir digeri de, Musul-Urfa-Halep güzergahi olup Diyarbakir'in güneyinden
geçiyorduIIO'.Diyarbakir, yalnizca bahsedilen güzergahlar Üzerinden geçen
kervanlarin ugradigi bir sehir degil, Dogudan gelen ve Van'in güneyinden
Osmanli topraklarina giren bütün kerval1larin gümrük vergilerini ödemek
zorunda olduklari bir gümrük merkeziydiIIli. Bu transit ticaretin,
Diyarbakir sehrine, maddi ve diger türlü faydalar sagladigi açiktir. Ancak,
bölgede zaman içinde gelisen ticari rekabetle birlikte, siyasi olaylarin da
transit ticareti etkiledigini hemen belirtmek gerekmektedir: Osmanli
Sultanlari ile Iran Sahlari arasinda, kesintiIerle 16. yüzyil boyunca süren
savaslar, seyahat eden kervanlarin güvenligini etkileyerek, zaman zaman
ticareti sekteye ugratmistir. Örnegin, Çaldiran Savasi (1514 )'nin akabinde,
Yavuz Selim'in Iran'a ambargo uygulayarak, ipek ticaretini durdurmaya ve,
sahi önemli bir gelir kaynagindan yoksun birakmaya çalistigi bilinmekte-
dir. 15IS tarihili tahrir defterinde, Diyarbakir sehrinin vergileri arasinda
ipekle ilgili bir vergiye rastlanmamasi, bahsedilen ticari ambargonun
sonucu olsa gerektir (bkz Tablo 2). Ancak. ambargo uzun süre basarili ola-
mamis, ipek ticareti Halep üzerine çevrilmistirII2'. 1555'de Iran ile imza-
lanan Amasya anlasmasiyla, 1514'den beri, kirk yildir süregelen kötü ilisk-
ilerin sona ermesi ve baris dönemine girilmesi üzerine. transit ticaretin
canlandigina sahit olunmaktadirlI"'. 1564 tarihli tahrir defterinde rast-
lanan, yüksek miktardaki gümrük gelirleri ticari canliligin delilidiI'.

Gümrük gelirlerinin, sehrin ekonomisinde önemli yer tuttugu ve

,~

(9) iran'dan gelen diger bir kervan yolu da Erzurum. Erzincan. Tokat ve Amasya üzerinden
Bursa'ya ulasiyordu. Erzurum, Iran ve Kafkaslar'dan gelen kervanlarm mutlaka
ugrad,~~I"vegümrük veri:(llerinlödedigi tran~lt ticaret merkeziydi. 18, yüzyilda Erzuruni
i:(Umrui:(Uhakkmda mUKataa defterleri degerlendirllerek yapilan bir çalisma için bkz.
Nese Erim. "Erzurum Gümrügü. as an International Transit Center and Some Probienis
of Administration". Osmanit Arastirmalari. XVI(l996). s. 189-197,

(LO) ~ejat Göyünç. "XVi. Yüzyilda Güneydogu Anadolu'nun Ekonomik Durumu". Tür/(Iye
Iktisat Tarthi Semineri."Metinlerrrartismalario-Haziran 1973. ed. Osman Okyar-Unal
Nalbantogiu, Hacettepe Universltesl Yayinlari, Ankara 1975. s. 86.

(ll) Suralyya Faroqhl. Towns and Townsmen ojOlioman Anal,oha. Trade. Crajts and Food
Production in an Urban Setting 1520-1650. Cambridge University Press. Cambridge
1984, s. 52.

(12) Brulnessçn. Evliya Çelebi. s. 37.
(13) Osmanli-Iran iliskileri ve Osmanlilar'in Dogu poiitikasi çesitli çalisinalara konu olmus-

tur. Bunlardan bazilari için bkz. Nejat Göyünç. "Kanuni Devri Baslarinda Güney-Dogu
Anadolu", Atatürk Konjeranslari, V.Türk Tarih Kurumu. Ankara 1875. s. 61-74; Sevket
Beysanogiu, "Kanuni Devrin<)e Amid (Diyarbakir) Sehri". V. Milletlerarasi Türkolqli
Kongresi, 23-28 Eylüi 1985 Istanbul, Tel?hgler. Istanbul 1986. cilt i. s, 139-154; Jean.
Louis Bacque-Grammont, "XVI.YÜ,zyilinIlk Yarisinda Osmanlilar ve Safeviler". Prof Dr.
Bekir Kütükoglu'na Armagan. Istanbul 1991. s. 205-219; Jean-Louis Bacque-
Grammont, "The Eastem Policy of Süleyman The Magnificient 1520-1533". SÜ,leyman
the Second and his Time, ed. by Halil Inaleik-Cemal Kafadar. The Isls Press, Istanbul
1993, s. 219-228; Rhoaqs Murphey. "Süleyman's Eastem Policy". Süleyman the Second

and his Time, ed. by Halil Ina1cik-Cemal Kafadar, The Isls Press, Istanbul 1993, s. 229-248

katkilar sagladigi muhakkaktirIl4'. Ancak, uzun mesafeden gelen kervan-
larin çesitli yollara bas vurarak Diyarbakir'da gümrük vergisi ödemekten
kaçindigina dair olaylar da yasanmamis degildir. Örnegin, Van'dan gelen
ve Diyarbakir üzerinden Haleb'e geçmesi gereken bir grup Iranli tüccar,
Diyarbakir'a ugramadan, Habur irmagini geçerek dogrudan Haleb'e
ulasmis ve mallarini burada satmistirll51. 1566 tarihinde vukua gelen bu
olayin, Diyarbakir gümrügünü zarara soktugu açiktir. Siki bir sekilde kon-
trol edilmediginde, özellikle de merkezden uzak ve kontrolün daha az
oldugu bölgelerde. kervanlar, resmi olarak belirlenen gümrük merkez-
lerinden kaçmayi basarabilmislerdiriiui.

16. yüzyilin ikinci yarisina (1564) ait ticari gelirler arasinda en büyük
payi. 5.610.666 akçe ile ipek (harir)'den alinan gümrük vergisi, Ergani ve
Siverek baci olarak da bilinen tamgay-i siyah ve kina (hinna) ve sabundan
alinan vergiler olusturmaktadir. Bu vergi grubunda birkaç vergi türü
bilesik halde verildigi için. ticareti yapilan metanin her birinin gelir mik-
tarini ve ticaret hacmini tespit etmek mümkün olamamistir. Yine de.
toplam miktar içinde, ipekten alinan gümrük vergilerinin en fazla yekünü
tuttugu tahmin edilebilirll?'. Tamgay-i siyah vergisine tabi olan ürünler
arasinda kumas türleri. tuz, seker, bakir, kalay, nisadir, deri (bulgar!), par-
füm (itriyye), çivit (nil), kursun (mül'deseng), tel, sac, demir, sabun, kuru
ve yas meyve (meyve-i husk ve ter), bal, balmumu, pamuk yagi (revgan-i
penbe) ve sade yag bulunmaktadirIl8'.
(14) 17. yüzyil baslarina gelindiginde. Diyarbakir üzerinden yapilan ticaretin hacminde önemii
ölçüde azalma meydana gelmistir. Bu dönemde Iran Sah'i olan Abbas, Ipegi deniz yoluyla direk
Avrupa'ya Ihraç etmeye baslamistir. Bu deneme uzun dÖnemde basarili olamamis fakat,
Diyarbakir'i ciddi sekilde tehdit etmistir. Ardindan, baskent Isfahan ipek alim merkezi haline
I(elmistir. Buradan Haleb'e giden en kisa yol, Irak ve kuzey Suriye'den geçerken, Bursa ve
izmir'e )?;iden ipek ise. Erzurum-Erzincan yolunu takip etmistir. Uluslararasi ticaret yolunun
Diyarbakir'dan uzaklastil(!ni gösteren bu deglsmeler. sehri 16. yüzyildaki "merkezi" konumun-
dan, 17. yüzyilda "kenar' konumuna indirgemistir. Bkz. Brulnessen, Evltila Çelebi. s. 37-38.
(15) Göyünç. "XVI. Yüzyilda Güneydogu Anadolu'nun Ekonomik Durumu, s. 86-87.
(16) Diyarbakir'dan geçen kervan yolunun Ihlali konusunda bk:? Faroqhl, Towns and
Townsmen oj Ottoman Anatolta. s. 52-53. Yilmazçelik, XIX. yüzyilin Ilk Yarisinda Diyarbakir.
s. 287-288.
(17) 1564 tarlhii kanunnamede ipekten alinan vergllerle il)?;ilikisim aynen söyledir: "Der beyan-
i bac-i har Ir ve resm-i kapan ve resm-i mizan: Bunun gibiae dahi kanun bu Imis ki yüz akçe-
Ilk harlr satilsa bac-i har ir 5 akçe alinir imis ve resm-i kapan geçer olsa her yükde iki akça ve
bunda satar olsa resm.i mizan iki b;itmanda bir akçe alinir Imis yine ol minva! üzere m.ukarrer
kilindi". TT 155, s. 3a. Karsilastir Omer LÜtfi Barkan, XV ve XVI. A,sirlarda Osmanli Impara-
iorlugu'nda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esaslqri, Kanunlar, Istanbul 1943. s. 136-137;
Ahmet Aki:(Ündüz. Osmanli Kanunnameleri, 5. cllt, Istanbul 1992. s. 466-467. .
(18) 15 U, tarihli tahrir defteri ve kanunnamesinde geçen tamgay-i siyah vergisi (bkz. ilhan.
Amid. s. 123.'. 1564 tarihll kanunnamede bae-i Er)?;ani ve Siverek Ile es aniamii olarak kul-
lanilmistir. "Zikr olunan tam)?;ay-i siyah defter-i atikoe tami:(ay-i siyah ki bac-i Erganl ve bac-i
Siverek dimckle meshurdur aeyü kayd olunub amma nefs-I Arii.ld'de almdigi paye-I serlr-I a'laya
arz olundukda Ergani ve Siverek tabiri rer olunub resm-I tamgay-i Amid kayd oluna bu ferman
olmagin dcfter-i ecdide vech-i mesru h üzere kayd olundi". TT 155, s. 3b. Vergi Ile IIgili
Kanunnamede yer alan kisim aynen söyledlr:"Der beyan-i tamgay-i siyah: Ki bac-i Eri:(anl ve bac-
i Siverek dlmeklc meshurdur çuka ve dülbcnd ve ravend ve sair akmlse kismmdan fier Osmani
batmaninda 6 akçe aliiiunnus ve kctende her yükde 20 akça ve nemekden ve sekerden ve sof.
dan ve ham bezden ve bakir ve kalay ve nisadir ve bulgari ve itrlye kismindan her yükde 12
akçe alinirmis ve bir kelle nilden 12 akçe alinirmis ve mürdeseng ve telden ve sacdan ve demür
yükünden her yük de 4 er akçe ve her deve yükü sabundan 6 akça ve 2 kalib sabun ve at yükün-
den 4 akça ve bir kalib sabun ve merkep yükünden 3 akça ve meyve-i huskdan yükde 1.5 akça
ve taze yemisden üç rub ve aselden ve sem-I aselden ve rev)?;an-i pembede ve revgan-i sadede
her batmandan ki Er)?;ani ve Siverek topragin basub gele ruo' akçe alinurmus yine ol uslüb
üzere mukarrer kilindi ve salr ecnasdan dahi öyle ahna". TT 155. s. 3b. Karsilastir Barkan,
Kanunlar, s. 137; Akgündüz, Osmanli Kanunnameleri. s. 467.

ilf''i
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BahsedilenIerin yani sira, üzüm ve hurma pekmezi (dusab), kizil boya,
fitiI yagiimum yagi (revgan-i çerag). badem. sap. neft, kalay, kirmizi boya

. (zencerf) ve pamuk gibi nesneler de. transit ticarete konu olan mallar
arasindaydi. Bu mallar sehirden transit geçtiginde, yük veya agirlik (bat-
man/men) hesabi üzere yük vergisi (tamgay-i himl). satildiginda ise, satin
alandan resm-i kapan adi altinda vergi aliniyordu. Bunlar arasinda, yal-
nizca pamuktan sehirde satildiginda vergi alinmayip, transit geçtiginde
aliniyorduOO/.Kanunnamede, "tamgay-i himl ve bac-i ubur ve kapan der
arasa" adiyla geçen bu vergilerin, 16. yüzyilin basindaki (1518) 70.000
akçelik mütevazi miktarindan, 16. yüzyilin ikinci yarisinda (1564) 316.666
akçeye ulasmasi, transit ticaretin hacmindeki artisin neticesidir.

Sehirden yalnizca transit geçerek Istanbul'a giden kervanlardan, güm-
rük yerine. yalnizca "tamga-i kayseriyye"'201adi altinda geçis vergisi alin-
maktaydi'2II. Pamuklu veya yünlü dokumalar (akmisc). çuha. dülbend.
küIah, ipeksiz alaca bez, pestemal (futaJ. ham bez, keçeden yapilmis giye-

(19) Bu vergi Ile ilgili kisim, 1564 tarihli kanunnamede aynen söyledir:" Der beyan-i tamgay-
i himl ve bac-i ubur ve kapan der arasa: Bunun dahi kanunu buymus ki. meyve-I husk-
dan ve terden ve dusabdan ve her yükde getürenden 1.5 akça tamgay-i himl ahnub ve
satuldugu hlnde aJandan 20 akçada 1 akça resm-I kapan almub ve revgan-i sade ve asel
ve kizil boya ve sem-I asel ve revgan-i çerag ve badem ve sabdan ve mürdesengden
getürenden her batmanda tamgay-i himl ve rub akça alunub ve satuldugu hlnde aJan
kimesneden 20 akçada 1 akça resm-I kapan aJinurmus ve nil ve seker ve kalay ve
zencerf ve esbab-i itrdan taingay-i himl aJinmayub bac-i ubur deyü her mende alandan
4.5 akça alinurmis ve eger satar olsa resm-I kapan dcyü 20 akçada bir akçe alinub ve
penbe sehirde satilsa nesne alinmayub amma ubur itse her deve yüküne 12 akçe alina
ve at yüküne 8 akça ve sair demür yüküne ve nal ve Illürdeseng ve neft cinsi olsa satul-
dukda 20 akçe de bir akça aJinub nemekden ve deve yüküne 1.5 akça alinurmis yine ol
mlnval üzere mukarrer kilindi". TT 155, s. 4a. Karsilastir Bari,an, Kanun/ar. s. 137-138;Akgündüz. Osmanli Kanunnamelerl, s. 468.

(20) Bu vergi ile ilgili kisim 1564 tarihli kanunnarnede aynen söyledir: "Der beyan-i bac-i ubur
ve kayseriyye: Bunun dahi kanum bu Imis ki, akmlse kismindan her ne cins akmise
satilirsa 20 akçede 1 akça alinurmis ve ubur eder olsa Osmani balmanda 50 akçe
aJinurmis yine ol uslüb üzere mukarrer kilindi amma çuha ubur lise her Osman i bal
manda 13 akçe-I Osmani ve dülbend ve külah ve cilkava her men-i Osmanide 24 akçe-
i Osmani ve HaJeb kumasindan ol akmise ki kulni ve atlas ve iskenderani ve cins-I harir
ola Osmani batmanda 50 akçe ve eger harirsiz alaca bez ve futa ve sair bunlarin emsali
ola yükünden 100 akçe-i Osmanl ve harn bezden 50 akçe ve bicad ve keten yükünden
200 Osmani ve ak esirden 50 akçe ve kara esirden 25 akçe alina ve yagdan ve baJdan ve
kizil boyadan ve sabdan ve katrandan ve ziftden ve kara sakizdan ve ak sakizdan ve
çerag yagindan menn-I Osmanide nlm akçe-I Osmani alina ve terencübin Osmani bat-
manda LOakçe ve zaferan yirmide bir akça ve kepenek ve kepe yükünden 100 akça ve
itrlyyeden her menn-I Osmanide buçuk ve carn ve bakir yükünden 25 akçe-I Osmani
aJina ve tutiya ve pulad ve neft ve bulgari yükünden 6 Osmani alina. TT 155, s. 3b.
Karsilastir Barkan, Kanun,lar. s. 137; Akgündüz. Osmanli Kanurinameleri. s. 467-468.

(21) Uzun mesafeden gelen ve Istanbul'a giden kervanlarin gümrügü Istanbul'qa alinmasina
ragmen, Diyarbakir'da gümrük talep edildigi durumlar da vaki olmustur, Ihlalleri önle-
mek arnaciYi,a Diyarbakir ~ümrügünün koydugu bu yaptirim, ÇO!:.fUzaman Diyarbakir
gümrügü ile Istanbul gümriigü aras,inda anlasmazliklara neden olmustur. Nihayette, söz
konusu kervanlarin gümrüklerinin istanbul'da aliiiinasina, Diyarbakir'da ise yalnizca bir
geçis vergisi (bac-i ubur) tahsil edilmesine karar verilmistir. Diyarbakir gümrügü ile
Istanbul gümrügü arasinda vuku bulan ~u anlasmazliklar çogunlukla 18. yüzyilda yasan-
mistir. BKz. Yilmazçelik, XiX. Yüzyilin Ilk Yarisinda Diyarbakir, s. 14, 288, 1564 tarih
11kanunnainede. &tiimrük ve geçis vergilerinin ayri ayri açiklanmis olmasina ragmen,
Incelenilen dönemde de, bu türden sorunlarin yasandigi tahmin edilebilir. Ancak. anlas-
mazliklarin. Diyarbakir &tiimrügünün fazla vergi (geçis yerine, gümrük vergisi) talep
etineslnden ziyade. sehirden transit geçen kervanlarin, daha az vergi ödeme yollarina basvurmasindan kaynaklandigi düsünülebilir.

cek (kepenek), keten, çizgili dokunmus kilim/aba (bicad), ipekli kumas
çesitleri (kutni, culfak, atlas ve iskenderani) ve deri (bulgari). terencübin
(helva), cam, bakir, çinko (tutiya), çelik (pulad), safl'an (zaferan). ak sakiz
ve kara sakiz gibi ham maddeler. uzun mesafeden gelen kervanlarla Istan-
bul'a tasinmaktaydi.

Bahsedilen mallardan alinan vergilerin miktarinin her iki dönemde de
yaklasik miktarda olmasi (1518'de 50.000 akçe ve 1564'de 55.013 akçe)
sehirden transit geçerek Istanbul'a götürülen mallarin miktarinin fazla
degismemis olmasindan ziyade. söz konusu mallardan bazilarinin ayrica
vergiye tabi tutulmasindandir. Örnegin. 1564 tarihli kanunnamede. ubur-i
kayseriyye alinacak nesneler arasinda bahsedilmesine ragmen. ayni tarih-
li defterde. esirlerden alinan vergiler. atlarla birlikte (esb ve usera) ve
"bac-i bazaroi esb ve usera" adi altinda, ayrica tahsil edilmistir. Ilk
dönemde 7.000 akçe olan bu vergi 16. yüzyilin ikinci yarisinda 87.036
akçeye yükselmistir. Bu iki vergi (tamga-i kayseriyye 55.013 akçe; bac-i
bazaroi esb ve usera 87.036 akçe) bir arada degerlendirildiginde. sehirde
satilmayan. yalnizca transit geçen mallardan alinan vergilerin. 1564 tari-
hinde. 142.049 akçe gibi oldukça yüksek bir rakama ulastigi görülmekte.
dir.

,.
Uluslararasi transit ticaretin yani sira. Diyarbakir sehrinde. bölgele)

arasi ve bölge dahilinde yapilan ticaret de önemli yer tutmaktadir. Bi
konuda, öncelikle, Diyarbakir'in surlarinda yer alan dört kapidan geçerej
sehre satilmaya gelen mallardan ve bunlardan alinan kapi vergisinden bal
setmek gerekmektedir'"2I, 16. yüzyilin ilk ve Ikinci yarisindarastlanan ,
resm-i ebvab-i erbaa adiyla anilan bu vergi zahire. koyun. sigir. peynir. sir.
haril', akmise. kavun, karpuz, hiyar, ot. odun. kürüm (bag kütü~). kami
meyve ve yünden alinmaktaydi. Adi geçen mallar. genellikle. Diyarbal<
halki haricinde kisiler tarafindan sehre getirildiginde vergiye tabiyi
Örnegin. Klgi, Aluci ve Resi asiretleri koyun. peynir ve zahire getirdigin
ve Diyarbakir reayasi haricindekiler zahire getirdiginde, belirli oranlar
vergi aliniyordu. Yine, sehir halkindan. kendi ihtiyaçlari için bagiarind
getirdikleri meyvelerden vergi alinmiyor, fakat. pazara satmak I.
getirdiklerinden aliniyordu'2"'. Pamuk Ipligi ve pamuk. (riste ve penl
(22) Diyarbakir sehrindeki bu dört kapi (Bab-i Tel/Mardin Kapi. Bab-i CebeIIDag Kapi. I

i Rum/Urfa Kapi, BaJü'I-Ma/Yenl Kapi), ilk dönemdeki dört mahaJleyt olusturmakt:
16. yüzyil boyunca Diyarbakir'daki maliaJlelerln geçlrdtgi evreler ve nüfusu hakk
bkz. lIhan. "OnaJtincl Asirda Diyarbakir Sehrlntn Nüfusu ve MahaJlelere Dagilirni". i
72. Diyarbakir kaJesi ve kapilarinin tasvlrl için bkz. Yilmazçelik, XIX. Yüzyilu
Yarisinda Diyarbakir, s. 17-23.

(23) Bu vergi ile ilgili kisim 1564 tarihli kanunnarnede aynen söyledir: "Der beyan-i ri
ebvab-i erbaa: Amid reayasindan gayri talfe galle getürüb satar olsa her yükünden
akça alinurmis ve kassab getürdigi koyunda üç koyuna Iki mangir. ki bir rub akça
aJurlar imis ve Kürd getürdigi koyundan her koyuna bir mangir, ki nlm rub olur. a
imis ve tasradan gelüb satilan sl!:.fjrdan her sigira 1 akçe ahnur Imis ve bir yük sii
bir parça sarab alinur Imis harlr ve akmlse yükünden rub-I Osmani sehre gelene!
gidenden alinur imis ve nahlye-i Amid karyelerlnln reayasi ve sehirlüsü getürdigi J
ve karpuz yükünden I kavun ve i karpuz alinur Imis ve hiyar yükünden 1 mangir
Imis amma Mardinden gelse yükde rub' akçe alinur Imis ve bir yük otdan bir bui
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karisik renkli ipek (harir-i elvan) ve çesitli deriler (gön, sahtiyan ve me sin)
de sehirde satilan mallar arasindaydi. Bunlar asagida. sehirdeki endüstri
kollarinin incelendigi kisimda ayrintilariyla ele alinmaktadir. Burada su
kadarini söylemekle yetinilebilir. Sehir ve civardaki halk kendi ürettigi
ürünlerini pazarda satabilmektedir. Bu türden satislardan alinan

veriglerin 54.787 akçe gibi oldukça önemli miktara ulasmasi, sehir
ekonomisinde mahalli ticaretin de önemli bir yer tuttugunu göstermekte-
dirl24) .

Bölgeler arasi çapta ticareti yapilan mallar arasinda ise. miktar olarak
en büyük payi bugday ve diger hububat türleri almaktadir. Bunlarin, ölçü
birimi olan kile ile alinip satilan meta olmasi nedeniyle. vergileri de resm-

i keyyaliye (kilenin çogulu) adiyla kile üzerinden tahsil edilmektedir. Deve,
at. katlr. sigir ve merkep yükleri ile sehre hububat türü nesneler getir-
ilmektedir. Belirtilen yüklerin büyükten küçüge dogru degisen ölçülerde
olmasi, ticaretinin yani sira. hububatin. halkin ihtiyacini karsilamak üzere

sehre getirildigini göstermektedir. Sehir halki veya sipahi kendi tüketimleri
için disaridan bugday getirdiklerinde vergi alinmamakta. yalnizca. satmak
üzere getirdiklerinde vergi alinmaktadirl25J. Evliya Çelebi'nin. Silvan'a
(Mifarikin) dogru uzanan Diyarbakir ovasinda bol miktarda üretiminin

yapildigini bahsettigi bugdayin, sehirde ticareti yapilan mallar arasinda en
fazla yekünü tutmasi. ilkimi müsait olmayan civar bölgelere sevk edildigl-

ve odun yükünden bir odun ve kamis yükünden bir bag kamis alinurmis ve sair meyve eger
Mardin'den ve gayri yerlerden gelse rub' akça alinur imis eger sehirlü taifesi baglarindan
kendiller yemek lçün meyve getürse nesne alinmaya ve bazarda satmak içün getürseler sair
reaya gibi vireler asiret-I Kigi ve Aluci ve Resi cemaatleri koyun ve peynir ve galle getürsc!.
er nesne virmeyüb yilda Mardin kapisina hancden haneye bir iiügi yag virürlermis yine ol
uslüb üzere mukarrer kilindi. Vekürüm ve yün yükünden 2 maiigir alinur imis ve sair hubu.
batdan dahi kanun-i sabiklari üzere mukarrer kilindi ve resm-i bevvabi virdükden sonra
aseslye deyü nesne alinmaya". TT 155. s. 4a. Karsilastir. Barkai1, Kanunlar. s. 138-139:
Akgündüz, Osmanli Kanunnameleri. s. 469.
(24) Anadolu'nun çesitli sehirlerinde deriler islenmekte ve ayakkabi. terlik. çizme ve çesitli
esyalarin yapiminda kullanilmaktadir. Bu derilerin en kalitelisi sahtiyan olup. saray için
geneiiikle Manisa sahtiyanindan yapilan ayakkabilar satin alinmaktaydi. Bu konu ve deri
türleri ve kullanimi hakkmda genis bilgi için bkz. Faroqhi. Towns and Townsmen oj
Ottoman Anatolia, s. 161-170.
(25) Bu vergi ile ilgili kisim, 1564 tarihli kanunnamede aynen söyledir:"Der beyan-i resm-I
keyyallye-I Amld: Kile ile ölçülen nesne sehre gelüb satilsa her deve ve at ve katir ve sigir
yükünden rub' kile-I Amld resm-i keyyallyye alina ve merkeb yükünden nim rub kile-I Amld
alma ve eger sipahi ve eger sehirlü taifesi kendüleri yemek içün tasradan bugday ve sair klle
ile ölçülür nesne getürseler nesne alinmaya, eger getürüb satsalar sair reaya gibi resm.1
keyyaliye vireler". TT 155, s. 4b. Karsilastir. Barkan, Kanunlar, s. 138: Akgündüz. Osmaiili
Kanunnameleri. s. 468.
(26) Evliya Çelebi'de geçen Diyarbakir Ovasi. bugün de önemli bir bugday üretim merkezidir.
Bruinessen, Evliya Çelebi, s. 39. Diyarbakir'da bol miktarda üretilmesine ragmen, bugdayin
Dogu ve Güneydogu Anadolu'nun uzak kesimlerinesevkiyatmin, iklim sartlari nedeniyle zor.
hatta bazen mümkün olmadigi tecrübe edilmistir. Ornegin, 1577 tarihinde ordunun ihtiyaci
için. Diyarbakir'dan Van'a 10.000 kile bugday gönderirmesi istenmistir. Ancak. 1.200.000
akçe tutarinda olan bugdayin nakli için. 1.500.000 akçe masraf edilmesi gerekmistir.
Nakliye masrafinin çok yüksek olmasi nedeniyle. yalnizca 2.000 kile gönderilebilmistir. Bu
miktardaki bugdayin nakli bile. büyük bir organizasyonu gerektirmistir. B!u. Bruinessen.
Evliya Çelebi In Dlyarbeklr. s. 39-40. Nakliyatinin güç olmasina ragmen, Iran'a yapilacak
olan sefer planlarinin bir parçasi olarak. uzak bölgelerden, nüzul usulü ile bugday getirilerek
sehirde depolanmaktadir. 9öyünç, "XVI. Yüzyilda Güney Dogu Anadolu'nun Ekonomik
Durumu". Tartisma Kismi. O. Lütfi Barkan'in notu. s. 102.

ni düsündürmektedir(26). Nitekim, sonraki dönemlerde (19. yüzyilda),
Bagdat'ta kitlik oldugunda. Diyarbakir'dan bugday ve arpa istendigine dair
kayitlar mevcuttur. Bugday ve arpanin önemli bir kismi da, bölgedeki
askerin ihtiyacinin karsilanmasina ayrilmistir(27).

Bölgeler arasi ticaretle ilgili olarak, nehir nakliyeciliginden de bahset-
mek gerekmektedir. Dicle nehri üzerinde, Diyarbakir ile Musul ve Bagdat
arasinda çesitli mallarin nakli yapilmakta ve bu yolla ticareti yapilan mal-
lardan bac-i ubur-i kelek adiyla vergi tahsil edilmekteydi. Nakliye isinin
ke1ek adi verilen sallarla yapilmasindan dolayi bu adi alan verginin, 2.000
akçe gibi cüzi bir miktar olmasi dolayisiyla, nehir yolunun fazla kullanil-
madigi, veya belli tür mallarin tasinmasina sinirli tutuldugu tahmin
edilmektedir'28) .

Ilk dönemlerde (1518 ve 1540) saraptan vergi tahsil edilmesine rag-
men, bu vergiden ilgili kanunnamelerde bahsedilmemesi dikkat çekicidir.
Yalnizca, 1540 tarihli kanunnamede. sehre disaridan sarap getirmenin
yasaklandigina. getiren kisinin cezalandirilacagina dair bir kayit mevcut-
tur. Bu kayitta, yalnizca sira (üzüm suyu) dan vergi alinacagi belir-
tilmistir'29'. Tahrir defterleine yansidigi kadariyla, sarap vergisi, tamgay-i
hamr. 1518 tarihinde 120.000 akçeden. 1540 tarihinde 270.000 akçeye
yükselmistirI3O'.

Sehre ugramadan geçen kervanlardan, ilk dönemde bac adi altinda
vergi aliniyordul3lJ. Ancak, sonraki dönemde bu vergiye rastlanmamasi,.
anilan verginin kaldirilmasindan ziyade. bac-i ubur-i kayseriyye adi altin-
da tahsil edilmesiyle açiklanabilir. '

Çarsi ve pazarlardaki faaliyetlerden ve esnafin denetiminden alinan
Ihtisab türü vergiler, bir sehirdeki ticaret hacmini yansitmaktadir. 16.
yüzyilin baslarinda 17.000 akça olan ihtisab gelirlerinin, yüzyilin ikinci

(27) ilgni kayitlar hakkinda bkz. Yilmazçelik, XIX. Yüzyilin Ilk Yarisinda Diyarbakir. s. 281-
282.

(28) Dicle ve Firat nehirlerinde, zahire ve esya nakliyatinda kullanilan kelekler. koyun veya
keçi derisinden yapilan, yalnizca nehrin akisi Istikametli:ide gidebilen vasitalardir. Konu
hakkind<i.genls bilgi için bkz. Cengiz Orhanlu, OSmanli Imp<lfatorlugunda Sehlrcillk ve
Ulasim Uzerine ArastirIT\alar. derleyen Salih Ozbaran. izmir 1984. s. 123-125.
Yilmazçelik;, xiX. Yüzyilin Ilk Yarsinda Diyarbakir. s. 13-14.

(29) 1564 tarihii kanunnamede de sarap vergisi ile Ilgili bir kayda rastlanmamistir. 1540 ta-
rihii kanunnamede meyhane vergisi ile Ilgili kisim aynen söyledlr:"Der beyan-i meyhane:
Bunun dahi sirenin batmani dörde alindikda sekizer üzere satila ve bese alindikda ona
satila ve kara sigir salgini derler bir salgin olurmus rer olundi ve kura halkinin kefere-
sine sen slreyl yabandan getürüb içersin deyü taaddiidüb akçe alirlarmis rer olundi min
bad alinmaya amma tasradan bir klmesne sehre hamr getürüb ol hamr hangi köyden
alindiise ol köyün hamri girift olub getüren klmesne dalii haline ~öre cürümlene cür-
mün dalll nihayet! meyhanenln bir günlük kisti ola ziyade alinmaya' . Barkan. Kanunlar.
s. 138: Karsilastir Akgündüz. Osmanli Kanunnameleri. s. 468.

(30) Sarap vergisine ait olan 270.000 akçe geliri. Göyünç. 1540 tarihli TT 200 nolu (s. 58)
lahrlr defterine istinaden vermektedir. Bkz, "XVI. Yüzyilda Güneydogu Anadolu'nun
Ekonomik Durumu", s. 90.

(31) Bu vergi ile ilgili kisim, 1518 tarihli kanunnamede aynen söyledir: "Ve karban gelüb
Amid'e ugramayub geçüb gitse giru bu düstur anlarun dahi baci alinir imis". Ilhan.
Arn/d, s. 123.
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karisik renkli ipek (harir-i elvan) ve çesitli deriler (gön, sahtiyan ve me sin)
de sehirde satilan mallar arasindaydi. Bunlar asagida, sehirdeki endüstri
kollarinin incelendigi kisimda ayrintilariyla ele alinmaktadir. Burada su
kadarini söylemekle yetinilebilir. Sehir ve civardaki halk kendi ürettigi
ürünlerini pazarda satabilmektedir. Bu türden satislardan alinan

veriglerin 54.787 akçe gibi oldukça önemli miktara ulasmasi, sehir
ekonomisinde mahalli ticaretin de önemli bir yer tuttugunu göstermekte-
dirl24) .

Bölgeler arasi çapta ticareti yapilan mallar arasinda ise, miktar olarak
en büyük payi bugday ve diger hububat türleri almaktadir. Bunlarin, ölçü
birimi olan kile ile alinip satilan meta olniasi nedeniyle, vergileri de resm-

i keyyaliye (kilenin çogulu) adiyla kile üzerinden tahsil edilmektedir. Deve,
at, katlr, sigir ve merkep yükleri ile sehre hububat türü nesneler getir-
ilmektedir. Belirtilen yüklerin büyükten küçüge dogru degisen ölçülerde
olmasi, ticaretinin yani sira, hububatin, halkin ihtiyacini karsilamak üzere

sehre getirildigini göstermektedir. Sehir halki veya sipahi kendi tüketimleri
için disaridan bugday getirdiklerinde vergi alinmamakta, yalnizca, satmak
üzere getirdiklerinde vergi alinmaktadirl25J. Evliya Çelebi'nin, Silvan'a
(Mifarikin) dogru uzanan Diyarbakir ovasinda bol miktarda üretiminin

yapildigini bahsettigi bugdayin, sehirde ticareti yapilan mallar arasinda en
fazla yekünü tutmasi, ilkimi müsait olmayan civar bölgelere sevk edildigl-

ve odun yükünden bir odun ve kamis yükünden bir bag kamis alinurmis ve sair meyve eger
Mardin'den ve gayri yerlerden gelse rub' akça alinur imis eger sehirlü taifesi baglarindan
kendüler yemek lçün meyve getürse nesne alinmaya ve bazarda satmak içün getürseler salr
reaya gibi vireler asiret-I Klgi ve Aluci ve Resi eemaatleri koyun ve peynir ve galle getürsc!.
er nesne virmeyüb yilda Mardin kapisina haneden haneye bir nügl yag virürlermis yine ol
uslüb üzere mukarrer kilmdi. Vekürüm ve yün yükünden 2 maiigir alinur imis ve sair hubu.
batdan dahi kanun-i sabik1ari üzere mukarrer kilindi ve resm-i bevvabi virdükden sonra
asesiye deyü nesne alinmaya". TT 155, s. 4a. Karsilastir, Barkai1, Kanunlar, s. 138-139:
Akgündüz, Osmanli Kanunnameler!, s. 469.
(24) Anadolu'nun çesitli sehirlerinde deriler islenmekte ve ayakkabi. terlik. çizme ve çesitli
esyalarin yapiminda kullanilmaktadir. Bu derilerin en kalitelisi sahtiyan olup, saray için
geneiiikle Manisa sahtiyanindan yapilan ayakkabilar satin alinmaktaydi. Bu konu ve deri
türleri ve kullanimi hakkmda genis bilgi için bkz. Faroqhi, Towns and Townsmen oj
Ottoman Anatolia. s. 161-170.
(25) Bu vergi ile ilgili kisim, 1564 tarihli kanunnamede aynen söyledlr:"Der beyan-i resm.1
keyyallye-I Amld: Kile Ile ölçülen nesne sehre gelüb satilsa her deve ve at ve katir ve sigir
yükünden rub' kile-I Amld resm-I keyyaliyye alina ve merkeb yükünden nlm rub kile-I Amld
alina ve eger sipahi ve eger sehirlü taifesl kendülerl yemek lçün tasradan bugday ve salr klle
Ile ölçülür nesne getürseler nesne alinmaya, eger getürüb satsalar sair reaya gibi resm.1
keyyallye vireler". TT 155, s. 4b. Karsilastir, Barkan, Kanunlar, s. 138: Aki"fÜndüz,Osmaiili
Kanunnameleri, s. 468.
(26) Evliya Çelebi'de geçen Diyarbakir Ovasi, bugün de önemli bir bugday üretim merkezidir.
Bruinessen, Evliya Çelebi, s. 39. Diyarbakir'da bol miktarda üretilmesine ragmen, bugdayin
Dogu ve Güneydogu Anadolu'nun uzak kesimlerinesevkiyatinin, iklim sartlari nedeniyle zor.
hatta bazen mümkün olmadigi tecrübe edilmistir. Ornegin, 1577 tarihinde ordunun ihtiyaci
için, Diyarbakir'dan Van'a 10.000 kile bugday gönderirmesi istenmistir. Ancak, 1.200.000
akçe tutarinda olan bugdayin nakli Için, 1.500.000 akçe masraf edilmesi gerekmistir.
Nakliye masrafinin çok yüksek olmasi nedeniyle, yalnizca 2.000 kile gönderilebilmistir. Bu
miktardaki bugdayin nakli bile, büyük bir organizasyonu gerektirmistir. B)<z.Bruinessen.
Evliya Çelebi tn Diyarbekir, s. 39-40. Nakliyatinin güç olmasina ragmen, Iran'a yapilacak
olan sefer planlarinin bir parçasi olarak, uzak bölgelerden, nüzul usulü ile bugday getirilerek
sehirde depolaninaktadir. Çiöyünç, "XVI. Yüzyilda Güney Dogu Anadolu'nun Ekonomik
Durumu", Tartisma Kismi, O. Lütfi Barkan'in notu. s. 102.

ni düsündürmektedir(26). Nitekim, sonraki dönemlerde (19. yüzyilda),
Bagdat'ta kitlik oldugunda, Diyarbakir'dan bugday ve arpa istendigine dair
kayitlar mevcuttur. Bugday ve arpanin önemli bir kismi da, bölgedeki
askerin ihtiyacinin karsilanmasina ayrilmistir(27).

Bölgeler arasi ticaretle ilgili olarak, nehir nakliyeciliginden de bahset-
mek gerekmektedir. Dicle nehri üzerinde, Diyarbakir ile Musul ve Bagdat
arasinda çesitli mallarin nakli yapilmakta ve bu yolla ticareti yapilan mal-
lardan bac-i ubur-i kelek adiyla vergi tahsil edilmekteydi. Nakliye isinin
ke1ek adi verilen sallarla yapilmasindan dolayi bu adi alan verginin, 2.000
akçe gibi cüzi bir miktar olmasi dolayisiyla, nehir yolunun fazla kullanil-
madigi, veya belli tür mallarin tasinmasina sinirli tutuldugu tahmin
edilmektedirI2") .

Ilk dönemlerde (1518 ve 1540) saraptan vergi tahsil edilmesine rag-
men, bu vergiden ilgili kanunnamelerde bahsedilmemesi dikkat çekicidir.
Yalnizca, 1540 tarihli kanunnamede, sehre disaridan sarap getirmenin
yasaklandigina, getiren kisinin cezalandirilacagina dair bir kayit mevcut-
tur. Bu kayitta, yalnizca sira (üzüm suyu) dan vergi alinacagi belir-
tilmistir129'. Tahrir defterleine yansidigi kadariyla, sarap vergisi, tamgay-i
hamr. 1518 tarihinde 120.000 akçeden. 1540 tarihinde 270.000 akçeye
yükselmistir!3O'.

~

Sehre ugramadan geçen kervanlardan, ilk dönemde bac adi altinda
vergi aliniyordul3lJ. Ancak, sonraki dönemde bu vergiye rastlanmamasi,.
anilan verginin kaldirilmasindan ziyade, bac-i ubur-i kayseriyye adi altin-
da tahsil edilmesiyle açiklanabilir. '

Çarsi ve pazarlardaki faaliyetlerden ve esnafin denetiminden alinan
IhUsab türü vergiler, bir sehirdeki ticaret hacmini yansitmaktadir. 16.
yüzyilin baslarinda 17.000 akça olan ihtisab gelirlerinin. yüzyilin ikinci

(27) Ilgili kayitlar hakkinda bkz. Yilmazçelik, XIX. Yüzyilin Ilk Yarisinda Diyarbakir. s. 281-
282.

(28) Dicle ve Firat nehirlerinde, zahire ve esya nakliyatinda kullanilan kelekler, koyun veya
keçi derisinden yapilan, yalnizca nehrin akisi Istikametii:ide gidebilen vasitalardir. Konu
hakkindil.genls bilgi için bkz. Cengiz Orhanlu, OSmanli Imp<lI'atorlugunda Sehlreiiik ve
Ulasim Uzerine Arastirn:ialar, derleyen Salih Ozbaran, izmir 1984, s. 123-125.
Yilmazçelik;, xiX. Yüzyilin Ilk Yarsinda Diyarbakir. s. 13-14.

(29) 1564 tarihli kanunnamede de sarap vergisi ile ilgili bir kayda rastlanmamistir. 1540 ta-
rihli kanunnamede meyhane vergisi ile ilgili kisim aynen söyledlr:"Der beyan-i meyhane:
Bunun dahi sirenln batmani dörde alindikda seklzer üzere satila ve bese alindikda ona
satila ve kara sigir salgini derler bir salgin olurmus rer olundi ve kura halkinin kefere-
sine sen slreyi yabandan getürüb içersin deyü taaddi idüb akçe alirlarmis rer olundi min
bad alinmaya amina lasradan bir kimesne sehre hamr getürüb ol hamr hangi köyden
alindi Ise ol köyün hamri girift olub gelüren kimesne danl haline ~öre cürümlene cür-
mün dal1i nihayeti meyhanenin bir günlük kisti ola ziyade alinmaya' . Barkan, Kanunlar,
s. 138: Karsilastir Akgündüz. Osmanli Kanunnameleri, s. 468.

(30) Sarap vergisine ait olan 270.000 akçe geliri. Göyünç. 1540 tarihli TT 200 nolu (s. 58)
lahrlr defterine istinaden vermektedir. Bkz, "XVI. Yüzyilda Güneydogu Anadolu'nun
Ekonomik Durumu", s. 90.

(31) Bu vergi ile ilgili kisim, 1518 tarihli kanunnamede aynen söyledir: "Ve karban gelüb
Amld'e ugramayub geçüb gitse giru bu düstur anlarun dahi baci alinir imis". nhan.
Arn/d, s. 123.

"('on



yarisinda 66.666 akçaya yükselmesi, ticaret hacminin artisi ile birlikte
büyüklügünü de göstermektedir(32). Ülkelerarasi ve böigeler arasi ticaretin
yani sira, sehirde üretilen pek çok ürün de, bölge içi ticarete konu olmak-
tadir. 1564 tarihinde icare-i dekakin adi altinda deri dükkaniarindan ali-
nan kiralarin düsük miktari, bu konuda yaniltici olmamalidir. Dükkanlar

genellikle vakiflara bagli olarak isletildigi için kayitlari, ayrica düzenlenen
vakif defterlerinde veya tahrir defterlerinin vakiflarla ilgili kisminda yer
almaktadir. 1540 tarihli tahrir defterinin vakif kayitlarindan. sehirde 15
civarinda çarsi ve bunlarin içlerinde çok sayida dükkanin mevcut oldugu
bilinmektedirI33). Evliya Çelebi, sehirde 366 çesit ticaret ve zanaatin icra

edildigini ve 200B adet dükkanin bulundugunu söylemektedir. Evliya
Çeleb1'nin anlattiklarina göre, zengin tüccarlarla dolu olan çarsi ve
pazarlarda en kaliteli mallar ve çesitli ülkelerden gelen en pahali
mücevherler satilmaktadir(34). Evliya Çeleb1'nin bahsettigi müstahkem han-
lar, canli ticaret hayatinin birer göstergeleridir(35).

Tarim ve hayvancilik

Sanayi öncesi dönemde Avrupa sehirlerinin belli ölçüde tarim ile
ugrastigi, hatta nüfusunun %90'inin geçimini ziraatten saglayan birimlerin,
kanunen sehir olarak adlandirildigi bilinmektedir(36). Tarimla ugrasan

sehirler yalnizca Avrupa'ya mahsus bir olgu olmayip, Akdeniz dünyasi ve
Osmanli Anadolusu'nda da görülmektedir. Sehirlerin etrafindaki baglar.

bahçeler ve ekilebilir araziler, sehir halkinin yiyecek ihtiyacini karsilarna.

i:;,

~i.
(32) Ihtisab ile ilgili kisim, 1564 tarihli kanunnamede aynen söyledir: Der beyan-i Ihtisab:

Vilayet-i Dlyarbekir'de olan sehirlerde ve kasabatda ihtisab hususunda ziyade bld'al1er
olurmus ve ihtisab-i nevahi deyü defter-i atikde bir kalem olub her nahiyeye birer mik.
dar hasil takdir olunub birer amil olub nahiyeslnde kura ahalisine nice türlü bahane iie
zulm-I taaddl ve hayf eylemislermis Ihtisab-i nevahi hiç bir vilayetde 'olmayub bld'al ve
zulm-I sarlh olmagin ref olunub defter-I cedldde kimesneye hasi! kayd olunmadi min'
bad Ihtisab-i nevahi deyu reayadan bir akçe ve bir habbe alinmaya ve sehirlerde vr
kasabatda olan Ihtisabin dahi bld'atleri ref olunub kanun-i Osmani üzere kiyineldM
olub dlrhemle satilan meta'dan eksük satandan, dirhem basina bir akçe cerlme ahna
ve her sale marlfet-I kadi ile nice defa narh vlrülse bir miktar narhçelik alunub zlyadr
nesne alinmaya ve dirhem ile satilmayub az kiymetlüden dahi haline göre bir mikdar
cerlme alina ve ekmekçilerln ve asçilarin kabin ve kacagin temiz tutmayanlardan hal.
lerine göre bir mlkdar cerlme alinur". TT 155, s. 2b. Karsilastir, Barkan, Kanunlar.
s.134.

(33) Ilhan, "XVI Yüzyilin Ilk Yarisinda Diyarbakir Sehrinin Nüfusu ve Vakiflari", s.50.SI.
1540 tarihli tahrir defterindeki vakif kayitlari için bkz. Ayni makale, s. 64- 82.

(34) Brulnessen, Evliya Çelebi' s. 154.
(35) Evliya Çelebi, Melik Pasa ve Hasan pasa hanlariyla birlikte, sehirde tüccarlara ve seya.

hat edenlere hizmet veren pek çok hanin bulundugunu söylemektedir. Brulnessen.
Evliya Çelebi, s. 152,155.1540tarihli tahrlr defterlnde, gelirleri çesllli medreselere {;ih.
sis edilen han ve bezzazlst,an kayillari mevcuttur. Bunlardan bazilari Atik. CemaL. Sai:Jr
ve Keblr hanlaridir. Bkz. ilhan. "Diyarbakir Sehrinin Nüfusu ve Vakiflari", s. 52. ()I~rr
yandan, Evliya çelebi'nin bahsettigl iki kervansaray, Diyarbakir valilerinin adamlari ilr
doludur. Eskiden uzun mesafeden gelen kervanlarin konakladigi bu kervansaraylarin
baska amaçlarla kullanilmasi, 17. yüzyilda Diyarbakir'dan geçen ticarelin hacminin
azalmasi ile açiklanabilir. Bkz. Bruinessen. Evliya Çelebi in Diyarbakir, s. 152

(36) Max Weber, The Clty, Translated and edited by Don Martindale and Gertrurl
.Neuiwrth, The Free Press, London 1958, s. 74.
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Tablo 2. 1518 (TT 64) ve 1564 (TT 155) tarihlerinde Diyarbakir sehrinde yapilan ticari
faaliyellerden alinan vergilerin türleri ve miktarlari,

ii:,

Bu vergi, 1518 tarHiii (TT 64) defterde, "Tamgay-iliiml ve arasa ve kapan" seklinde
geçmektedir. '-,. Bu miktara, ayri halde yazilan ve 14.000 akçe olan. "maktu'.u cebbanan resm.i
bevvabi"(peynlr vergisi) de dahij edilmistir.

... Bu vergi, 1518 !arililnde (TT 64), '''ramga-i usera ve devvab" (esir ve, yük ve binek
hayvani vergisi) sekiinde geçmektedIr.

,.., Bu vergi 1518 tariliinde (TT'64), "Ihtlsab-i sehr ve vilayet", 1564 !arililnde (TT
155) Ise "Mahsul-I ihtlsab.i nefs-I Amtd" seklinde geçmektedir.

'''''Bu vergi 1518 tarihinde yalnizca tabakhane gelirlerine, 1564'de Ise yalnizca
tabakhane dükkaniari kirasina atttlr.

da önemli olmaktadir. Sonuçta, sehirde yasayanlarin çogu, evlerinde kendi
yelistirdiklcri ürünleri tüketinekte, böylece, markete bagimliliklari azal-
maktadir'37'. Incelenilen dönemlere ait vergiler degerlendirildiginde, rakam-
lara yansidigi kadariyla, Diyarbakir sehri halkinin, endüstriden biraz daha
fazla oranda, tarim ve hayvancilikla ugrastigi (sirasiyla, %4.7 ve %5.3), ve
kendi ihtiyaçlarini karsilamaya yönelik bir ekonomik yapilanmaya gittigi
görÜlmektedir.

Sehirde tarimi yapilan ürünler arasinda, pirinç (çeltük) ekilJli ilk sirayi

almaktadir. Sehir ve bölge halkin~n ihtiyacini karsilamak üzere, sehir
civarinda üretimi yapilan pirinçten elde edilen gelir, 151B'de BO.OOOakçe
Iken, 1564'de 103.033 akçeye yükselmistir (bkz. Tablo 3). 151B tarihli
kanuniiarnede yer alan kayda göre sehre satilmaya gelen pirinçten, ekildigi
madrablara görc vergi aliniyordu (madrab basina bir Amid müdü)138'. 16.
137) Faroqlii, Towns and Town5T11enoj Olloman Anotolia, s. 242
1381 'Ve çellÜk iiiadrablanndan dahi her bir madrabdan birer Amid inüdü resm.i bevvabl

aliiiiir imis". Ilhan. Amid, s. 125. Diger yandan, Evliya Çelebi. Silvan yakinlarmdaki
Mlhraiii'de pirinç yelislirildiginden bahsetmektedir. Brulnessen, Evliya Çelebi in
DiyariiafGr. s. 40.

Ver!"1Türü 1518 1564

Mahsul-i gümrük ve mlzan-i harlr ma bac-i Erganl ve Siverek - 5,610.660
ma tamay-i sabun ve hinna
Mahsul-I mukataa-i kevvallve - 400.000
Mahsul-i mukataa-i kapan-i arasa' 70.000 316.666
Bac-i ebvab-i erbla 41.000" 100.104
TamQav-1esb ve usera'" 7.000 87.036
Mahsul-Ilhtlsab"" 17.000 66.666
Tamgay-i slyah!ramQav-1 kavserlvve 50.000 55.013
Bac-ibazar-i rlste ve penbe - 27.770
Tamgay-i harlr-i elvan ma' tamf!av-i!iön ve sahtlvan ve mesln - 27.017
Icare-I dekakln-I tabakhane"'" 100.00 8.000
Mahsul-i mukataa-i ubur-i kelek - 2.000
Tamgay-i hamr 120.000 -
Resm-Ikabzane an karbanan 5.100 -
Toplam 410.100 6.700.932
Arlis orani +%1.633



yüzyilin ikinci yarisinda pirinç üretimi mukataa usulü ile ve sinirli miktar-
da (85 müd) yapiliyordu. Ancak, mültezimler, belirtilen miktardan fazla

pirinç ekmeye, hatta pirinç tarlalarinin ayagina pamuk ekerek, pirinç için
ayrilan suyla pamuklari sulamaya basladilar. Bu durumda da, tarlalarim
sulamaya yetecek su kalmayinca, sehir halki konuyla ilgili sikayetlerini
Istanbul'a bildirdiler. Bunun üzerine,pirinç ekimine sinirlama getirileriek,
mültezimlerin belirtilen 85 müd tohumdan fazlasini ekmemeleri ve halkin

suyuna müdahale etmemeleri karara baglandi139!.

Dicle nehri ile sehrin surlan arasindaki, bag ve bahçelerle kapli

arazide, sehir halki çesitli ürünler yetistirmekteydi. Bugün de, Evsel
bahçeleri adiyla anilan bu arazide kavun, karpuz, pamuk ve bugdayin yam
sira, çesitli sebze ve meyveler yetistiriliyordu. Yetistirilen bu ürünler, yal-
nizca, satilmak üzere pazara getirildiginde vergiye tabi oluyor, evde
tüketilrnek üzere ayrilan miktardan vergi alinmiyord UI4O!.

Tanmla ilgili faaliyetler kategorisine çayir ve mezralar da dahil
edilmistir. Otlak olarak kullanilan çayirlarin yani sira, mezralar, çesitli
ürünlerin küçük çapta ziraatinin yapildigi, sehrin disinda fakat yakininda

yer alan arazilerdir. Oldukça mütevazi gelirleri olan 2 çayir (Degercik ve
Çevlik çayirlari) ve 4 mezraa (Seyran Tepesi, Develü, Kal'a, Hoca Halil ve
Devecik) mir-i miran haslanna tahsis edilmistir.

Bölgenin daglik yapisi, hayvancilik için mükemmel bir ortam sunmak-
tadir. Bu nedenle Erzurum ile birlikte Diyarbakir, Anadolu sehirlerinin,
gerektiginde Istanbul'un et ihtiyacini saglayan bölgelerden biri haline
gelmistir'4!}.Bölgede yasayan Boz Ulus ve Dulkadiriye asiretlerine ait sürü-
lerin 16.. yüzyilin ortasinda 2 milyon bas oldugu tahmin edilmektedir''''.
Sehre satilmak üzere gelen koyunlardan bir koyuna 2 akçe alindigi
düsünülürse, defterde 111.000 akçe olarak geçen koyun vergisinin.
(39) Ilgili kayit aynen söyledlr:"Mukataa-i mezburenln tohumu kadimden 65 müd Iken 50.160
akçeye vtrülüb sonra 20 müd dahi ziyade ekilmek ile mültezlmln yine 5.478 akçe ziyade Ilc
kabul eyleyüb hallya 103.033 akçaya füruht olunmustur çeltük düsen karyelerln ahaisi 85 mÜd
tohumdan ziyade ekmek ile ve çeltük ayaklarina mültezlmln pembe eklb mlrl çeltüge kliayetten
ziyade penbelerlne su vtrilmek Ile kadimden sulanigelen tarlalarimiza su vlrülmeyüb ve 85 mnd.
dan ziyade tohum tarh olunmak Ile yerlerimize zarar olunub bize kül1l gadr olunur dedikleri
ecliden hallya takdir olunan 85 müdden ziyade ekilmeyüb ve hakk-i slrblerl olan karyclerln
reayasina hakk-i slrblerl vlrülmek için mesruh kilindi". TT 155. s. 56b.
(40) Ilgili vergi. 1518 tarihli kanunnamede aynen söyledlr:'Ve Evsel bostanindan her bostan
basina eger çOKve ger azdir dörder kavun alinir Imis begllk ve ikisi sahnelik imis ve Evseldehasil
olan ganavatdan her Amid müdü galleden bir kile-I Amid galle alinir Imis ösr alinmaz Imis \'t
bir tarla penbeden bir men çekirdeKlü penbe alinur Imis,vener bag dan 18 akçe Karaca. akçe
~ahnellk alinur Imis ki hisabda 6 Osmani akçesi olur". lhlan. Amid. s. 124. Ayrica bkz. ilhan.
'Diyarbakir Sehrinin Nüfusu ve Vakillari". s. 51-52.
(41) Diyarbakir'in da yer aldigi. Anadolu koyun ticaret! ve ct Ihtiyacinin karsilanmasi
konusunda bkz. Faroqhl. Towns and Townsmen oj Attornan AnataZia. s. 221-241.
(42) Bruinessen. Evllya Çelebi in Diyarbakir. s. 41.
(43) Bu vergi Ile ilgili kisim. 1564 tarihli kanunnamede aynen söyledir: "Der beyan-i tamga.i
agnam: Sabika koyun basina 6 pul ki üç rub olur 01alinub koyunun basi ve ayaklari ve derl.i
ve iç yagi ve bögri beyllge rayegan alinnub mücerred et! kasaba virülüb hayf olurmus defter.1
at!kde bu cümle ref olunub anlarin mukabeleslnde koyun alan kassaba bir akça Iki pul ve ko)',"
satandan 6 pul ki cümle bir koyuna iki akça olur eyle kayd olunub ve sehlrlü ve sipahi taifr.i
yemeklik için aldigi koyundan nesne alinmayub heman satandan 3 rub alina deyü kayd olun.
mag;in defter-I cedide dahi veeh-I mesruh üzere kayd olundi". TT 155. s. 3b. Karsilastir Barkan.
Kanun/ar. s. 136.

55.000 adet koyundan alindigi tespit edilebilir'431. Bölgede yetistirilen
koyunlarin önemli bir kisminin Diyarbakir'da pazarlandigini gösteren bu
durum, ayni zamanda sehri, önemli bir canli hayvan ticaret merkezi kon-
umuna getirmektedir. Defterlerdeki vergilerden ve 1564 tarihli kanun-
nameden anlasildigina göre, yalnizca asiretler degil, yerlesik köylüler ve
sehir halki da, hayvancililda ugras mak ta dir. Alinan vergiler üzerinden
hesaplandiginda, 153.000 adet koyuna ulasan bu miktar, hayvanciligin
sehir halkinin ugraslari arasinda önemli bir yer tuttugunu göstermekte-
dir'44I.

Bir timar arazisine kislamaya gelenlerden, resm-i kislakçiyan adiyla
alinan verginin, Diyarbakir'da 10.980 gibi yüksek bir rakama ulasmasi, bu
tür kisilerin sayilarinin da oldukça fazla oldugunu göstermektedir1451.
Bunlar, eger koyun sahipleri iseler, resm-i kisi ak adiyla, 300 lmyundan
olusan bir sürüden, bir koyun alinmaktadir. Dolayisiyla, defterde, resm-i
kislak adinda bir vergiye rastlanmamasi, kislamak üzere gelenlerin sürü-
lerinin olmadigi anlamina gelmemelidir"'"'. Resm-i kisi ak benzeri bir vergi
de. resm-I yaylaktir. Ilk dönemde Karacadag'da yaylak kabul edilen yerlere
gelen sürülerden alinan bu vergiye sonraki dönemlerde, baska ad altinda
da olsa, rastlanmamistirl47J.

'"j>.
Tarimsal faaliyetler ile hayvancilik karsilastirildiginda, sehir halkinin

ugrasi olarak hayvanciligin daha ön plana geçtigi görülmektedir. Bu durum
Ise, tamamiyla, bölgenin tarimdan çok hayvanciliga elverisli olan cografi
yapisiyla ilgili olmalidir.

(44) Ilgiii verginin defterde. adei-I agnam-i Amid seklinde kaydedilmis olmasi, sehir
halkinm da koyun beslediginl göstermektedir. 1564 tarihli kanunnamede. resm-i agn.am
Ile ilgili kisim aynen söyledir:"Der beyan-i resm-i agnam: reaya talfesine Iki koyuna bir
akça res m-i agnam. ahnmak üzere kayd olunmustur amma çoban beyi alinmaya
reayadan çoban beyi alinmayub. göçer ulus taifeslnden alinur", TT 155, s. 2,
Karsilastir. Barkan. Kanun/ar. s. 133

145) Resin-i kislakciyan ile Ilgili. 1564 tarihli kanunnamede yer alan kayit aynen söyledir:
"Dcr beyan-i kislakciyan: Bir kimse sipahinin timannda kislasa 6 akçe resm-i kislak
alina. ki resm-i duhan dirler ve mücerred olandan 3 akçe alina ve kislayan klmesne
kisladugi yerde ziraat iderse resm-i zemin virüb resin-i kisi ak virmeye kislakci olan
klinesne dahi üç yila degin resni-i kislak virüb. üç yildan ziyade otursa salr reaya

gibi resm-i ~ennak alin~: ziyade nes~ie alinmaya. reayaya i,:iuhalif nesne teklif olunmaz,
ini ininval uzere olmag!çun defter-i cedide kayd olundi. TT 155. s. 2b Karsilastir
Barkan. [(anunlar, s, 134.

146) Resin-i kislak Ile ilgili. 1564 tarihli kanuniiamede yer alan kayit aynen söyledir: "Der
bcyau-i res in-i kislale 13eriyyeden gayri resm-i kislak baglanan yerlerde haricden bir
sÜrÜ koyun. ki 300 res olur, gelüb Kislasa bir a'la I<oyun resni-I kisi ak ahnur ve zaman-
i kislak itibar zeinheriyyedir zcmheride kimin yerinde bulunsa ol ala ve kendü loprak-
larinda oturan kimselerdeii alinmaya. haricden gelenden alina". TT 155, s. 2a.
Karsilastir Barkan, Kanunlar. s. 134.

147) Hesni-i yaylak ile ilgili. 1564 tarihli kaiiunnaniede yer alan kayit aynen söyledir:"Der
beyan-i resin-i yaylak: l~esm-i yaylak baglanan mevazide bir sürü koyun ki üç yüz
koyundur yaylasa resm-i yayi ak bir a'la koyun alina ve hancden haneye bir nügi yag alina
ki iki yüz dirhem olur amma ugrayub geçer olsa andan resm-i yayi ak alinmaz meger ki
bir ymdda üç gece yatur ola anun gibilerden alinur ve res m-i yaylak baglanan yerlerde
oturan kimesnelerden resni-i yaylak alimnayub haricden gelenden alina Boz ulus
taifcsinin resin-i yaylagi Murad Suyu üzerinde alinub anlarin kanunnamesi mufassal
mahallinde yazilmistir ana gör" arnel oluna". TT 155. s. 4b. Karsilastir Barkan,
Kw,wilar. s, 134.
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Tablo 3. 1518 (TT 64) ve 1564 (TT 155) tarihlerinde Diyarbakir sehrinde görülen

tarim ve hayvancuikla ilgiU vergi türler! ve yillik miktarlari.

.Bu vergi. 1518 tarihli 'I'T; 64'dc "Tamgay-i agnam", seklinde geçmektedir.
"Bu miktar. tamga-i agi1am der nesf.! sehir (14.000 akçe) ve adet-i agnam cüz.1

Ekrad (10.000 akçe) adlariyla koyunlardan alinan Ik! tür vergtnin toplanmasiyla elde
edilmistir.

... Bu miktar. il 1.000 akçe tamgay-i agnam ile, 76.500 akçe olan adet.1 agnain
vergisinin toplanmasiyla elde edilmistir.

.".Mahsul-I bostanhay-i Evsel (30.000 akçe) ve mahsul-i bostanhay-iÇay der Ainld
(l0.000 akçe) adlariyla alinan Ik! vergi birlestirilmistir.

Endüstriyel faaliyetler

Sehir halkinin ugraslari arasinda üçüncü sirada yer alan endüstriyel
faaliyetler. tipik bir Osmanli sehirde bulunan türdendir. Bu faaliyetler
konusunda Diyarbakir için dikkati çeken nokta. ilk dönemde görü!cii
%217.5'lik artisin ardindan. son dönemde görülen %41.7'lik azalmadir
(bkz. Tablo 4). Bu azalmanin. degisik oranlarda ve genelde bÜtiili
faaliyetlerde görülmesine ragmen, en fazla darphane gelirlerindeki dÜsme.
den kaynaklandigini hemen belirtmek gerekmektedir.

Sehirdeki endüstriyel faaliyetler arasinda kumas ve iplik boyaeiligi ilk
sirayi almaktadir (bkz Tablo 4). 19. yüzyilda Diyarbakir'a gelen Avrupali
seyyahlar. sehirde dokunan, kirmizi renkli pamuldu kumaslarin.
Macaristan, Polonya ve Rusya'da büyük talep gördügünden bahsetmektc.
dirI4"). Evliya Çelebi'nin kirmizi bez adiyla bahsettigi bu kumaslarin yani
sira. sehirde ipekli, pamuldu ve yÜnlÜ kumaslar. hali. kilim. keçc vs.
dokunmaktadiri''"'. Evlerdeki tezgahlara kadar yansiyan dokumaciligin
sonraki dönemlerde de devam ettigi ve, örnegin IS. ve 19. yÜzyillarda da

(48) Brulnessen. Evliya Çelebi in' Diyarbelcir, s. 37.
(49) Eviiya Çelebi. dokumacilik isinden kiliç. liançer, biçak ve kuyumcu islerinden soiira

fakat. dericilikten önce bahsetmektedir. Bruinessen. Evliya Çe/ebi in Diyarbelcir,
s. 170.

,-,

ordunun ihtiyacini karsilamak üzere Diyarbakir'dan çadir bezi ve kirbas
gönderildigi bilinmektedirISO).

Endüstriyel faaliyetler arasinda Ikinci sirayi alan darphane gelirleri,
16. yüzyil boyunca inisli çikisli bir seyir takip etmektedir. 1518'de 90.000
akçeden, 1540'da 650.000 akçeye yükselen gelir. 1564'de 68.333 akçeye
düsmüstür. Bu seyri açiklamak oldukça güç olmakla birlikte. sunlar
söylenebilir. Öncelikle, Osmanlilar stratejik önemi olan madenlerle yakin-
dan ilgilenmisler. hatta fetihlerin yönünü onlara göre tayin etmislerdir.
Altin gümüs gibi degerli madenIerin yanlarina da. birer darphane kur-
muslardir'5". Diyarbakir'da bulunan darphanenin varligi Memlüklüler
zamanindan 'beri bilinmektedir. Bölge Osmanlilar'a geçince burada para
basilmaya devam edilmistir. Diyarbakir'in kuzey-batisinda yer alan
Ergani'deki altin ve gümüs madeninin isletilmeye baslanmasi. ancak 17.
yüzyilin sonlarina rastlamaktadir'52'. Bundan önce islenrnek üzere
darphaneye gelen degerli madenIerin nereden getirildigi konusunda kesin
görüsler. olmamakla beraber. söz konusu dönemin Amerikan gümüsünün
Dogu'ya intikal ettigi zamana rastlamasi nedeniyle. darphanede Amerikan
gümüsünün islendigi sanilmaktadir'53'. Diyarbakir darphanesinin faaliyeti
genellikle düsük seyir takip etmistir. En çok faaliyet gösterdigi dönem. 16.
yüzyilin ikinci yarisi ile 17. yüzyilin baslaridir. Bu durumda, darphane
gelirlerinin 650.000 akçaya çiktigi 1540 tarihindeki yükselmeyi açikla-
mak daha da güçlesmektedir. 1548'de Kanuni Sultan Süleyman (1520-
1566) Iran'a yapacagi seferin finansmani için. sefer planlarinin bir parçasi
olarak. Imparatorlugun diger bölgelerinden Diyarbakir'a degerli maden
getirilerek para bastirilmis olmasi, en makul açiklama olarak görünmek-
tedlr'541.

Sehirdeki diger endüstri kollarindan olan. mum ve kiris yapimi, deri
Islenmesi ve bashane (kelle ve paça pisirilen ve servisi yapilan lokanta) için
gerekli olan ham maddeler sehirde kesilen hayvanlardan saglanmaktaydi.
Kaiiunnamede de belirtildigi üzere. koyun ve keçinin iç yagi mum yapimin-
da kullanilmak üzere semhaneye, bagirsaklari yay yapiminda kullanilmak

150) Dlyarbakir'qa dokunup, iki yilda islenmesi tamamlanan ve iv. Murad'a hediye edilen
Ipekli çadir istanbul'da çok begenilmlstir. Sevket Beysanogiu, Diyarbakir Tarihi. II. cm.
Aiikara 1990. s. 676.677. Diyarbakir'da dokunan klrbas (pamuklu veya keten"kumas)
devlet tarafmdan satin alinmakta ve çesitli ihtiyaçlar Için kullanilmaktaydi. Omegin.
mehlerhanede, liva ve ser-asker takimlari!1da devamli olarak Diyarbakir klrbasi kul-
laniliyordu. Yilmazçelik, XIX Yüzyilin Ikincl Yarisinda Diyarbakir. s. 313-3i4.
Diyarbakir mer~ezi ve eyaletinde dokumacilik faaliyetleri hakkinda bkz. Yilmaz Kurt.
':XVI. Yüzyilin Ikinci Yarisinda Diyarbakir Eyaletinde Sanayi ve Ticaret". Tarih
Incelemeleri Dergisi. V( 1990). s. 191-200.

(5 i i Osiiiaiili liiiparatorlugu'nda madenierin ekonomik yönden öneml ve kullanimi hakkin
da bkz. Rlioads Murphey, "Ma'dln". Encyclopedta of Is/am. 2. edltion. s. 974.

(52) i H.yÜzyilda Erganl madeninin üretim düzeyi hakkmdakl rakamlar için bkz. Murphey.
"Ma'dlii", s. 977.

1531 GöyÜnç ."XVI. Yüzyilda Güney Dogu Anadolu'nun Ekonomik Durumu", Tartisma Kismi.
Halil Sahillloglu'nun notu. s. 99.

(54) Darphanede. ii. Selim ve takip eden sultanlar döneminde paralar basilmistir. Bkz.
Deysanoglu, Diyarbakir Tarihi, s. 532-535. 590-592, 664-673.

1551 ilhan, Amid . s. i25.
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Veri!! Türü 1518 1564
Bac-i bazaroi ai!:nam. 24.000" 187.500."
Mahsul-! madrabahay-i çeltük 80.000 103.033
Mahsul.! bostan.." - 40.000
Mahsul-! bazhav-i balaban ve seyfi ve çakir - 30.000
Mahsul-i ösr-! baJi:at-! seh!rUvan - 7.000
Mahsul-i çayir 2.300
Mahsul-i mezraa 4.200
Resm-i kislakcivani nefs-i Amid - 10.980
Resm-! vavlak-i Karacada;! 3.000 -

Toplam 107.000 385.013
+%359.8



üzere kirishaneye. bas ve ayaklari pisirilmek üzere bashaneye. derisi de
tabaklanmak üzere tabakhaneye gönderiliyordu'55}. Genellikle mütevazi
gelirlere sahip olan bu endüstriler arasinda en dikkati çekeni. Ilk
dönemdeki (1518) yüksek miktardan. sonraki dönemlerde (1540 ve
1564) düsük miktara inen deri islemeciligidir. Diyarbakir'a gelen
seyyahlarin Avrupa'da büyük talep gören en önemli ticari meta olarak baq.
setti~ kirmizi boyali derinin (sahtiyan) üretiminin yapildigi ve sehir
halkinin yaklasik dörtte birinin ugrasisi olan der.i endüstrisinin. son iki
dönemdeki (1540 ve 1564) düsük gelirlerini açiklayacak yeterli delil
bulunmamaktadir. Bölgede yapilan hayvanciliga paralelolarak. deri isle-
mecili~nin oldukça gelismis düzeyde yapilmasina ragmen. ayni oranda
Defterlere yansimamasi ilginçtir. Dericilikten elde edilen gelirlerin düsük
görünmesinin asil sebebi. defterdeki rakamlara. ilk dönemde. dükkan
kiralari ile birlikte. tabakhiille gelirinin dahil edilmesi. son iki dönemde
ise. yalnizca düsük miktardaki dükkan kiralarinin kaydedilmis olmasidir.
Diger bir ifadeyle. bu dönemlerde tabakhane gelirleri kaydedilmemistir.
Deri \irünlerinin ticaretinden alinan vergi ayrica ve ipek ile birlikte. tam-
gay-i gön ve sahtiyan ve mesin adi altinda talisil edilmistir. Yine de. toplam
27.017 akça olan bu miktara. 8.000 akçelik kira eklendiginde dahi
(35.017 akça). ilk dönemdeki yüksek tutara ulasmadigi görülmektedir. Bu
durumda. söz konusu dönemde dericilik isinin geriledigi veya gelirlerinin
baska bir yere tahsis edildi~ akla gelmektedir.

Üretilen derinin gön. mesin ve sahtiyan gibi tür ve kalite olarak çesit-
leri bulunmakta ve ayakkabi. terlik. çizme. kosum takimi yapiminda kul-
lanilmaktadir. Diyarbakir'da islenen deri ve bunlardan yapilan ürünlerin.
sehir ve bölge halkinin ihtiyacina yönelik oldugu tahmin edilmektedir.
Diyarbakir sahtiyani adiyla bilinen ve. seyyahlarin 19. yüzyilda Avrupa'da
büyük talep gördügünü söyledikleri. renkli boyali ve cilali derinin gerçek-
te ihraç edilip edilmedigi konusunda bilgi mevcut degildir. Harplerle Ilgiii
malzemelerden olmasi nedeniyle. 16. yüzyilda imparatorluktan iliraci
yasaklanan maddeler arasinda sahtiyandan sikça bahsedilmesi. inecle-
nilen dönem için bu ihtimali zayiflatmaktadir(56). Evliya Çelebi'nin gül-sef.
tali sahtiyani adiyla bahsettigi ve bundan yapilan ayakkabi. mes ve çiz.
menin çok kiymetli oldugunu söyledigi derinin istanbul'a gönderildigi de
kesin degildir. Sarayda ise. genellikle. Manisa sahtiyanindan yapilan
ayakkabi. terlik vs. kullanilmaktadir(57).

Boza yapilan. boza hane ve macun üretilen macun hanenin geiirlcrl.
1564 tarihinde sirasi:yla. 3.666 ve 9.666 akçedir (bkz. Tablo 4). Geiirlerln
oldukça düsük düzeyde olmasi. bu faaliyetlerin yalnizca sehir ihtiyacini
karsilamaya yönelik olugunu düsündürmektedir. Sehirdeki endüstri dal.

(56) Faroqhl. Towns and Townsmen oj Ottoman AnatoHa. s. 167-168.
(57) Deri türleri ve Anadolu'da yapilan deri üretimi konusunda genis bilgiiçin bkz. Faroqlil.

Towns and Townsmen oj Ottoman AnatoHa. s. 160-167.

,..I'

lari hakkinda son olarak. degirmenlerden bahsedilebilir. iii< iki dönemde
(1518 ve 1540) rastlanmayan degirmenler su ile çalisan (asiyab) türünden
olup. yilin tamaminda veya alti ayinda hizmet vermektedir. 1564 tarihinde
2.510 akçelik geliri olan degirmenlerin sehir halIuna hizmet verdigi tah-
min edilebilir (bkz. Tablo 4)"'.).

Tahrir defterlerine yansiinayan fakat. sehirde yapildigi bilinen çesitli
zanaatlar arasinda metal (bakirci. kazanci. biçakçi nalbant vs.) tekstil
(kumas boyacilari. hallac. dokumaci) ve insaat (neccar. sivaci. duvarci)
isleriyle ilgili olanlar bulunmaktadirI59'. Evliya Çelebi Diyarbakir'da yapilan
kiliç. hançer. biçak ve kuyumculuk islerinden bahsetmektedir. Metal
islerinin sehirde bu derece geiismis olmasi. yakinlardaki Ergani bakir
madeni ve Kigi demir madeni ile ilgilidir. Maden ocaklarina yakin olmasi
dolayisiyla. ordunun ihtiyaci için çesitli askeri malzemeler yapmak üzere.
madenler Diyarbakir'a getirilerek islenmektedir(6O). Ergani'deki gümüs ve

Tablo 4. 1518 (IT 64). 1540 (TT 200) ve 1564 (IT 155) tarihli taMir defterlerinde.
Diyarbakir sehrinde rastlanan endüstri kuruluslari ve yillik vergi miktarlari.

.Bu miktara. dükkan kiralari da dahil edilmistir. "Tabakhane ma Icare-I dekakin".
.. Bu miktarlar. yalnizca. tabakhane dükkanlarinin kirasina aittir: "Icare-Idekakin

labakhane".

(58) 1540 larlhli kanuniiainede elegirlUen vergisi ile ilgili I<isim ayn~n söyledlr:''Yil yürlyen
deglrinenden altmis. alli ay dönenden otuz akç~ alinur". lIhan. Am.id. s. 127.

(59) Sehirde icra edilen meslelderln bir listesi için bkz. lIhan, "XVI. Yüzyilin lik Yarisinda
[)iyarbakir Sehrinin Nüfusu ve VakiOari". s. 48.49. 885.

(60) Ornegin Musul'da insa edilmekte olan kalenin demir kapilan Diyarbakir'da yapilmistir.
Hhoads Murphcy. "Thc ConstrucUon of a I'ortress at Mosul In 1~31". Spctal and
Ecoiwmic History oj Turkey (1071. 1920). ed. Osman Okyar-Halil Inalcik. Ankara
l!JHO. s. 164-5, 176.
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Endüstri Kurulusunun Adi 1518 1540 1564
Boyahane 150.000 142.000 213.617
Darphane 90.000 650.000 68.333
Semhane - 25.000 .30.000
Kirlshane 15.000 2.500 13.396
Macunhane 15.000 8.000 9.666
Tabakhane 100.000. 8.000" 8.000"
Bashane 15.000 8.000 4.666
Bozahane 5.000 5.000 3.666
Aslyab - - 2.510
Toplam 390.000 848.500 353.684
Artis orani +%217.5 .%41.6



altin madeni de sehirde kuyumculugun gelismesi
maddeyi saglamaktadir.

için gerekli ham

Sonuç

16. yüzyilin ikinci yarisindaki ekonomik faaliyetlerin incelenmesi neti-
cesinde. Diyarbakir. transit. bölgeler arasi ve bölge içi ticaretin yogun
olarak yapildigi. ticari bir sehir niteligiyle ön plana çikmaktadir. Ticareti
zaman zaman sekteye ugratan siyasi ve diger türlü olaylara ragmen, sehrin
16. yüzyilda ticaretten büyük karlar elde ettigi defterdeki rakamlardan
görülmektedir. Ihmal edilemez düzeyde bulunan ticari faaliyetlerin
bölgedeki diger sehirlerin gelismesine de katkida bulundugu muhakkaktir.
Ticaretin sehir ekonomisinde en büyük payi almasina karsin. sehir
halkinin büyük bir kisminin ticaretle ugrastigi düsünülmemelidir. Çünkü,
söz konusu ticaretin en önemli kismini. kervanlarla yapilan uzun mesafe
ticareti olusturmaktadir. Dolayisiyla. ticareti yapanlar da, çogunlukla,
sehirden transit geçen tüccarlar olmaktadir. Sehirde ticaretle ugrasan belli
bir tüccar kesimi de mevcuttur. Ancak, sehir halkinin büyük bir kismi, böl-
genin cografyasinin müsait olmasi dolayisiyla. tarim ve hayvancihkla ve
çesitli ham maddelerin islendigi endüstri kollari ile ugrasmaktadir.

Ticaret yollarinin üzerinde oln:iasi dolayisiyla kolay ulasilabilen bir
konumda bulunan Diyarbakir. Irak bölgesinin ihtiyaci olan. baslica bugday
olmak üzere. çesitli ham maddeleri saglamaktadir. Anadolu sehirlerinin
ve, gerektiginde Istanbul'un. et ihtiyacini karsilayan bölgenin merkezi olan
Diyarbakir'in. Anadolu sehirleri ile ticari baglantilari da güçlüdür. 17.
yüzyilda. uluslararasi ticaret yollarinin degismesinden dogan gelir kay-
binin. bölgeler arasi ve bölge içi ticaretin güçlenmesi ile telafi edildigi
görülmektedir. Bu haliyle Diyarbakir, ticari basta olmak üzere, tarim ve
hayvancilik ve endüstriyel faaliyetlerin icra edildigi. bulundugu bölgeye ve.
daha da ötesine hizmetler sunan tipik bir Osmanli sehri özelliklerini
göstermektedir.


