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OSMANLi IDARI ÖNCELIKLERI: KARAHISAR-I SARKI
SANCAGI'NDA GELIR ARTIRIMI ÖRNEGI

Fatma ACUN*

Giris

gj u çalismada, Osmanlilarin 15 ve 16. yüzyillarda sancak idaresinde öncelikle
takip ettikleri politikalar ve mesguliyetleri incelenecektir. Bir yandan mahalli
ve global sartlar, diger yandan da, Osmanlilarin idari öncelikleri incelenerek,
Osmanli idare mekanizmasinin isleyisinin daha iyi kavranmasina katkida

bulunulmasi amaçlanmaktadir.
Modem arastirmacilarin Osmanli müesseseleri ve bürokrasisi hakkindaki görüslerini,

Bati'nin klasik kaynaklari sekillendirmis ve zihinlerde, yüzyillar boyunca hiç degismeyenmües-
sese biçimleri ve bürokratik usullerin yer etmesineneden olmustur. Müesseseler, bu arastirmaci-
lar tarafindan, kesin biçimdeyapilanmis, belli normlarin disina çikmaya müsamaha göstermeyen
modeller olarak algilanmistir. i Bu görüslerin tesiriyle, Osmanli merkez idaresini çalisan bazi
arastirmacilar, merkezin tasra ile, ve dolayisiyla daha genis sosyal, ekonomik ve cografi çevre ile
olan baglantisini ihmal etmislerdir. Tasra üzerine, bölge çalismalari yapan diger bir grup arastir-
macilar da, bölgenin merkez ile olan baglantisini ihmal etmislerdir. Baslica tahrir defterlerine da-
yali olarak yapilan bu ikinci tür çalismalar, genellikle bir sancak üzerine yogunlasarak, etraftaki
bölgelerden, ve daha da önemlisi, merkezi idareden kopuk, "kendine yeterli bir dünya" yaratmistir.
Hem merkezi idare, hem de civardaki sancaklarla olan iletisim ve baglanti göz ardi edilmistir. 2 Bu
durum, ancak yakin dönemlerdedegismeye baslamistir. Imparatorlugun merkezi karar alma me-
kanizmasi ve sancak idaresinde bir tür "esneklikve dinamizm" oldugunun farkina varilmasi, bazi
arastirmacilari bu süreci çalismaya yöneltmistir.3

Osmanli devletinin, her biri kendi tekamül tarihine sahip, "yasayan birimleri ihtiva eden
dinamik bir sistem" oldugu, günümüzde genel kabul görmektedir. Ancak, ilgili çalismalar konu
itibariyla sinirlidir ve "istatistiki" veri yerine, "tesadüfi" veriler kullanilmaktadir. Halbuki,
Osmanli siyasi/idari sisteminin nasil isledigini geregi gibi anlamak için, istatistiki verilerle
desteklenen, sistematik ve tutarli bir yaklasim gerekmektedir.

Bu çalismada, siyaset bilimlerinde "sistem yaklasimi" adiyla bilinen bir yaklasim be-
nimsenmistir. Bu yaklasim, bir bütünü olusturan parçalar arasindaki etkilesim ve baglanti mo-
dellerini çalisilmasini mümkün kilmaktadir. Bu yaklasimdan hareketle, Osmanli idare meka-
nizmasini incelemek üzere bir kavramsal çerçeve gelistirdim. Bu kavramsal çerçevenin en ö-
nemli avantaji, bize, bir Osmanli müesseseni, diger müesseselerle, ve daha da önemlisi, çevre-

* Dr., HacettepeÜniversitesi
iRhoads Murphey, "Ottornan Census Methods In the Mid-Sixteenth Century. Three Case Histaries", Siudia Isldmica, LXXI

(1990), s. 117.
2Ayru yer.
3Suraiyya Faroqhi, Osmanli vergi ödeyenIerinin taleplerini Sultan'a duyurmak içIn kullandiklan dilekçe (arz-i hal) sürecini

ve Sultan'in idaresinin buna tepkisini çalisirustJr. Yazann su eserlerine bakiniz: "Political Activity Among Ottornan
Taxpayers andthe Problem of Sultanic Legitimisation (1570-1650), Journal of the Ecorwmic and Social History of the
Orient, XXXIV (1992), s. 1-39. Yeni baskisi içIn bak, Coping with the State, Political Conflict and Crime in the Oiiornan
Empire 1550-1720, The !sis Press Istanbul, 1995, s. 13-41; "Political Initiatives 'From the Bottom Up' in the Sixteenth-
and Seventeenth- Century Ottornan Empire: Same Evidence for their Existence", Coping with the State, Political
Conflict and Crime in the Oiiornan Empire 1550-1720, The !sis Press Istanbul, 1995, s.l-l1.
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siyle olan iliskisini gözden kaçirmadan çalisma imkani sunmasidir. Bahsedilen kavramsal çer-
çeve, baska bir çalismamda ayrintili olarak tarif edilmistir.4

Bu çalismada, Osmanlilarin sancak idaresindeki öncelikleri, özellikle de, gelir artirimi
konusu incelenecektir. Bu tür bir çalisma, en iyi sekilde, belirli bir durumun incelenmesiyle
mümkün oldugundan, Karahisar maden bölgesi seçilmistir. Çalismada kullanilan Karahisar'a ait
dört tahrir defteri, 1485 ile 1569 arasi döneme aittir, (1485 tarihli, (Tapu Tahriri TT olarak
kisaltilmistir) TT37, 1520 tarihli TT387, 1547 tarihli TT255 ve 1569 tarihli TT478) ve
sirasiyla, II. Bayezid, i. Selim, Kanuni Sultan Süleymanve II. Selim dönemlerinerastlar.

Asil konumuza girmeden önce, Osmanli devletinin karakter ve karar verme sürecini et-
kileyen hedefleri hakkinda bazi önemli noktalari belirtmek, tasra idaresinde, Osmanlilarin önce-
liklerini belirlemede yardimci olacaktir. Osmanli Imparatorlugu Sultanin mutlak otorite ve tak-
dirine dayali olarak isleyen "patrimonial" bir devlet olarak tanimlanmistir. Ancak, örf, adet,
statü gruplari ve devlet felsefesi gibi, Sultanin mutlak otoritesini uzlastiran faktörler de mevcut
idi5 Bu faktörler, sartlara göre, degisen derecelerde, Sultanin otoritesini icrasinda etkili oluyor-
du. Bunlar arasinda, devlet felsefesi özel bir öneme sahipti, çünkü, karar verici sahislar olan
Sutlanlar ve devlet adamlarinin düsünce yapilarini sekillendiriyordu.6Bu felsefeye göre, devle-
tin asil amaci, Sultanin otoritesini ve iktidarini güçlendirmekti. Bunu gerçeklestirmenintek yolu
da, zengin gelir kaynaklari elde etmekti. Bu da, üretici siniflari varlikli kilacak sartlarin sag-
lanmasina bagli idi.? Daire-i adliye diye adlandirilan bu dairevi felsefede, Sutlanin otoritesi ve
gücü reayadan aldigi maddi ve manevi destege bagli idi. Bu felsefeye bagli olarak, "adalet"
kavrami, devlet idaresinde özel bir anlama sahipti: Sultan adina yetki kullanan görevlilerin rea-
yaya zulüm etmesini önlemek olarak tanimlaniyordu. Uzun tarihi tecrübe, zulüm eden bir dev-
letin, reayanin üretici kapasitesini, dolayisiyla da devlet gelirlerini, azaltacagini gösteriyordu.
Alternatif politika, reayayi, devlet görevlilerinin zulmünden korumaktl.s Esas konu ise, reaya
arasinda menmuniyetsizlikyaratmadan, ve reayanin refah düzeyini düsürmeden, devlet gelirle-
rini artirmaktl. Bu suretle, gelir artirimini Devletin ana hedeflerindenbiri olarak belirleyebili-
riz. Devlet felsefesinden kaynaklanan, zengin gelir kaynaklari elde etme düsüncesi, devletin
basarili bir sekilde idare edilmesi için de gerekli idi. Bunu hedefi gerçeklestirmek üzere, Os-
manlilar gelir artirma stratejileri gelistirdiler. Bunun yani sira, tasra idaresinde, belli bir sirayla
ele alinmasi gereken, problemler ve endiseler de mevcuttu. Bu problem ve endiselerden bazila-
rini, bu çalismada incelemeyeçalisacagiz.

4Patma Acun, Ottoman Administratian in the Sancak of Karahisar-i Sarki(1485-1569): An Analysis Based on Tahrir
Defters, Basilmanus doktora tezi, The University of Biriningham, Aralik 1993; Fatma Acun, "A Systems Approach to
Study the Ottoman Provincial Administration: A Case Study of ProvInce of Karaliisar-i Sarki in North-Central Anatoha",
2-6 Haziran 1998 tarihinde Moskova'da düzenlenen II. Uluslararasi "Avrasya ve Kuzey Afuka Uygarliklarinin Tarihi
Kaynaklan: Bilgisayar Yaklasimi" konulu konferans bildirileri arasinda basilacaktir.

5 Halil Inalcik, "Comments on "Sultanizm": Max Webers Typification of the Otloman Polity", Princeton Papers on Near
Eastem Studies, 1, 1992, s. 49-72.

~u felsefe, Yakin Dogu Imparatorluklarinda, Eski Çaglardan beri süre gelen, devlet ve toplum ile ilgili geleneksel düsünce-
den kaynaklamyordu. 1069 yilinda yazilan Kutadgu Bilig, bu felseteyi ifade eden en iyi kaynaktir: "Devleti idare etmek
için büyük bir ordu gerekir. Orduyu beslemek için zenginlik gerekir. Bu zenginligi saglamak için halkin varlikli olmasi
gerekir. Halkin varlikli olmasi için de kanunlarin adaletli olmasi gerekir". Takip eden eserden alirurustir; Halil Inalcik, The
Ottoman Empire The Classical Age (1300-1600), trans1ated by Norinan Itzkowitz and Colin hnber, London, 1973, s. 65-
66. Bak ayin yazar, "Turkish and Iranian Political Theories and Traditions in Kutadgu Bilig", The Middle East and the
Balkans Under the Ottoman Rule, Essays on Economy and Society, Bloomington, 1993, s. 1-18;

7 Halil Inalcik, "The Otloman Econoniic Mind and Aspects of Otloman Economy", Studies in the Economic History of the
Middle EastFrom the Rise o/Isldm to the PresentDay, ed. byM.A.Cook, London, 1970, s. 217.

s Halil Inalcik, "State and Ideo10gyunder Sultan Süleyman 1", The Middle Easi and the Balkans Under the OttOlnan Rule,
Essays on Economy and Society, Bloomington, 1993, s. 71.
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Karahisar-i Sarki Sancaginda Gelir Artirimi

Ilk tahrir defterinin düzenlendigi tarihten (1485) on sene önce fethedilen Karahisar böl-
gesi, Osmanlilara pek çok firsatla birlikte, yine pek çok sorunlar ve sikintilar sunuyordu. Orta-
lama yüksekligi 1500 ila 2000 metreye ulasan, sert kara iklimine sahip daglik bir bölge idi.
Tarim yapilacak alanlarin kitligina karsin, toprak, degisik madenIer, özellikle de sap madeni
bakimi zengindi. Bölge Ortaçaglarda dünyadaki en kaliteli sap madenine sahipti. 9

Karahisar, Türkmen Beylikleri döneminden beri sürekli çatismalara sahne olan bir
yerdi. Osmanli-Akkoyunlurekabeti bölgede tahribata yol açarak, halkinin büyük sikintilar çek-
mesine neden oldu. Bütün bu sartlar, herhangi bir tedirginlik durumunda derhal hareket etmeye
hazir bir simr toplumunun gelismesine yol açti. Osmanli fethinin akabinde bölgenin durumu da
bunu gösteriyordu; köylerin %38'i, mezraalann ise %45'i tamamen bostu veya terkedilmis hal-
deydi.lODiger yandan, bir nefs ve II köyden olusan Karahisar kasabasmda benzeri bir duruma
rastlanmiyordu.11Bunun nedeni ise, büyük çoguidugu gayri müslimlerden olusan Karahisar
kasabasi ve yakinindaki madenci köylerin, herhangi bir çatisma olmadan teslim olmasiydi.i2
Dolayisiyla, Osmanlilann, bölgenin idaresindeki acil önceligini, terk edilen köyler ve
mezraalarin yeniden iskan edilmesi ve sap madeninin devlete en faydali olacak biçimde isletil-
mesi teskil ediyordu. Bu durumda, Osmanlilarin stratejisi, vergileri düsük tutmak ve haliha-
zirda bölgede yasayanlara cömert vergi muafiyetleri bagislamak oldu.13Osmanlilann idarelerini
bölge halkina, kabul edilebilir ve cazip hale getirmek için takip ettikleri bir baska politika da,
vakif ve mülk sahipleri, ve müsellemler gibi mahalli çikar gruplanmn önceki statü ve haklarim
onaylamakti. i4

Baris yoluyla teslim olan madenci cemaatinin sadakatini kazanmak için gelistirilen stra-
teji ise, Eski çaglardan beri yapmakta olduklari madencilik isine devam etmelerine izin vermek-
ti. Bu madenci cemaatinin, maden isinde istihdam edilmesi, fethin o belirsiz, ilk dönemlerinde,
Osmanlilarin mahalli sartlari benimsemesinin tipik bir örnegidir. Bu tür bir politikanin takip
edilmesi, üretim ve gelirin kesintiye ugramamasim da garanti etmistir. Osmanlilar, yeni feth
ettikleri bölgelerdeki yerlesik gelenek ve usullere direk muhalefet göstemieyecek kadar realistti.
Madenci cemaatine, sap madeninde çalismalari karsiliginda, genis kapsamli muafiyetler bagis-

9Anthooy Bryer, "The Question of Byzantine Mines in the Pontos: Oialybian Jron, Oialdian Silver, Koloneian Almn and
the Mmnmyof Oieriana", A1wtolian Studies, 32 (1982), s. 148.

i~aha yüksek oranda bos köylere komsu Bayburt ve Kemali sancaklannda rast1anmaktadir. Buralarda köylerin, sirasiyla,
0/042.9 'u ve %67.7'si bostur. Bos köylerin oranmm bu derece yüksek olmasinin asil nedeni, Osmanli-Akkoyunlu ve Os-
man1i-Safevi arasinlaki savaslardir. Bu konuda bak: Ismet Miroglu, 16. Yüzyilda Bayburl Sancagi, Istanbul, 1975, s. 29-
35; Ismet Miroglu, Kemah Sancagi ve Erzincan Kazasi (1520-1566), Ankara, 1990, s. 34-37. Ayin olguya, daha az dü-
zeyde, civardaki Haiput sancaginda da rastlanmaktadir. Burada ise 164 köyden 24'ü viran veya halidir. Bak, Melmiet
Ali Ünal,ATI YüzyildaHarputSancagi (1518-1566), Ankara, 1989, s. 67, tablo 9.

llTI'37'nin sonunda (s. 883-888) Kuray-i Sebhane-i Karahisar basligi altinda kaydedilen madenci köyleri yerlesik nüfusa
sahip olup, bunlar arasinda hali veya viran köy ve mezraalara rastlanmamistir. Durum nefs-i Karahisar-i Sarki için de
ayindir. Bak, TI'37, s. 818-820.

12Kemal Pasazade Karahisar'in ele geçirilisi ile ilgili olarak, takip eden bilgiyi verir: "Hisar içinde olan TUrkmanlar ol hal-i
müsibet meali ki gördüler, meca1leri kalmayub avaze-i "el-anian"i dervaze-i asumana irgördiler, kal'ayi anianla teslim
idüb hasem-i hism-i sultan-i zamandan emin oldular". IBN-I KEMAL, Tevarih-i Al-i Osman, VII Defter, yayinlayan
Serafettin Turan, Ankara, 1957, s. 367.

113ölgede yasayan madenci cemaatine, müsellemlere, çesitli gruplara ve sahislara muafiyetler bahsedilinistir. Haricden
ekilen köyler ve mezraalann vergileri ise, genel bir tutar halinde, düsük oranda belirlenmistir. Bunlar, fethin ilk dönemle-
rinde görülen genis çapli muafiyetler ve devletin cömertliginin örnekleridir. Bak, AcW1,Attornan Administration, s. 92-
96, 104. Vergi muafiyeti bagislamak, aslinda, yeni t(:tli.edilen bölgelerde yasiyan yerli halkin sadakatini temin etmek için
uygulanan tipik bir Osmanli politikasiydi. Ancak, bu tür muafiyetler, sürekli olarak bahsedilmemisti, Sultan'in istegi üzeri-
ne kaldirilabilirdi. Bu konuda bak, Halil Inalcik, "Ottornan Metli.ods ofConquest", Studia Isldmica, II (1954), s. 107-108.

14Yerli halkin yaklasik %1O'u,kökleri Osmanli öncesine uzanan, müsellemler, mülk ve vakif sahiplerinden olusuyordu. bu
gruplann önceki statüleri devlet tarafindan onaylandi ve, kayitli nüfusun % 9'unu olusturan müsellemlerde oldugu gibi,
savasa gitmeleri karsiliginda bütün düzenli vergilerden muaftutuldu. AcW1,Ottoman Administration, s. 92-93.
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lanarak cizye, ispençe, behre ve rüsum-z saire, avarzz, tekalif-i örfiye, kürekçi ve acemi aglam
gibiyükümlülüklerdenmuaftutuldu.is

Karahisar'da çikarilan sap madeni en iyi kalite idi ve baslica, deri islemesinde ve kumas
boyamada, eczacilikta ve kuyumculukta kullaniliyordu. Osmanlilarin bölgeyi ele geçirmesinin
ardindan, Cenevizlerin Avrupa'ya sap ihracati sekteye ugradi ve iç pazarin ihtiyacini
karsilamaya yönlendirildiY Bölgenin fethinden 1570 yilina kadar, maden direk devlet
tarafindan isletildi. Bu tarihten sonra da degisik sahislara mukataaya verildi.i7 Madenin devlet
tarafindan isletilmesi, fethin ilk dönemlerinde devletin madenci cemaatine ilgisini
göstermektedir. Bu ilk dönemlerde, madenden elde edilecek geliri tahmin etmek de zordur.
Gelecekte madencilik isini gelistirme, dolayisiyla, gelirini artirma ihtimali de mevcuttur. Bütün
bu nedenler bir araya gelerek, madenin devlet tarafindan isletmesine katkida bulunmus olabilir.
1485 civarinda, 150,500 akçeye ulasan ve bölgedeki en yüksek gelir kaynagini teskil eden
maden geliri, Karahisar mirlivasina has olarak tahsis edilmisti. i8

Otuz bes yil sonra, 1520 civarinda, Imparatorlugun genel sartlarinda meydana gelen en
büyük degisme, i. Selim'in kisa süren hükümdarligi döneminde, Asya'daki topraklarda %76
oraninda bir genisleme olmasidir.i 9 Dolayisiyla, civardaki bölgelerin fethi ile Karahisar daha
güvenli bir iç bölge haline gelmistir. Fethin o ilk belirsiz dönemi geçtikten sonra, bölgedeki bos
ve terk edilmis yerler, ya yeniden iskan edilmis, ya da kaybolmustur. Yeni yerlesim birimlerinin
kuruldugu da gözlenmektedir. Budurumda, devletin nazarinda, mali konular idari ve diger ko-
nularin önüne geçmis, ve bölgedeki en yüksek gelir kaynagini devlet kendisine tahsis etmistir:
Üçe katlanarak 459,000 akçeye ulasan maden geliri, mirliva hassindan alinarak, Hassa-z
Hümayun'a (Sultan hassi) dahil edilmistir.2O

Osmanlilar, sayilan her tahrirde hizla artan mahalli madenci cemaatinin, maden isini te-
kellerine almalarina izin vermistir. Madencilerin sayisi 1485 yilinda 161 nefer iken, l547'de 771
nefere, ve l569'da ise 1300 nefere yükselmistir.2iBu artis o kadar yüksektir ki, madenci köyle-
rinden birinde, Maden Görece'de, 1569 civarinda, 423 nefer (177 hane ve 246 mücerred) kayde-
dilmistir.22Madenci nüfusundaki bu artis, köylerin sayisina da yansimis, dönemin basinda,
l485'de, II olan madenci köy sayisi, dönemin sonunda, 1569 yilinda, 23'e ulasmistir. Gayri
müslim nüfusun madenci köyler etrafinda toplanmasi, muhtemelen, Osmanlilarin takip ettikleri
düsük vergilendirme ve madenci cemaatini koruma politikasi sonucudur. Madenci köylere gö-

15BakEk.

16SuraiyyaParcxihi, "Almn Prcx:luction and Almn Trade in the Ottornan Empire (About 1560-1830)", Wiener Zeitschrift jür
die Kunde des Morgenlands, vol. 71 (1979), s. 152-153.

17Madenlerin sahibiyeti ve kontrolü devlet için hayati öneme sahipti, çünkü madenler, zenginlik kaynagi olmalaruun yani
sira, askeriye ve endüstrinin metal ihtiyacini karsiliyordu. Bu nedenle madenlerin isletilmesi ve idaresi devletin yakin
kontrolünde idi. Yapilan yatirimin kaynagina bagli olarak, maden çikarma isi, devlet veya özel sektör tarafindan organize
ediliyordu. Devletin madenleri isletmesi durumun~ daha çok, kullanilmayan veya yüksek oranda yatirini gerektiren rna-
denlerde rastlaniyordu. Diger yandan, yillik düzenli gelir getiren madenler sahislara mukataaya veriliyordu. Bu konuda
bak, RHOADS MURPHEY, "Ma'din", El, 2. basini, s. 974-975.

18TI37, s. 888'deki bir kayit söyledir: "Mahsul-I Sebhane der nahiye-i inezbure has sa-i mirhva-i Karahisar fi sene 150,500".
I~urphey, Conceptual and pragmatic uses of Icmal Registers, s. 114.
2TI387, s. 576'daki kayit söyledir: "Hasha-i padisah-i a1empenah der kaza-i Karahisar. Mahsul-i Sebhane ii sene-i karni-

le:459,000; sabinen 14,500; nakden:16,OOO;beherinenfi 20".
21TT37, s. 883-888; TTI55, s. 23-32; TT478, s. 48-64.
22 1547 yilinda Maden Görece köyünde 120 nefer bulunuyordu. Bunun 62'si bennak, 34u caba ve 24u mücerredden

olusuyordu. Mücerred ve cabalarin, yani bekar ve topraksiz köylülerin sayisinin yüksek oldugu dikkati çekmektedir. Ben-
zer bir durum, Amasya'daki Haci köyünde (modem Gümüshaciköy) gözlenmistir. Burada kayitli 320 neferden 108 ca-

ba, 187 bennaktir. Yalnizca 25 sahis zemine sahiptir. Dolayisiyla, bu genç ve issiz kisiler köydeki gümüs madeni için ge-
rekli Is gücünü saglamaktadirlar. Bu konuda bak, Oktay Özel, Changes in Settlement Patterns, Popillatian and Society in
Rural Anataha: ACase Study of Amasya (1576-1642), Basilmainis doktora tezi, The University of Manchester, 1993, s.
85, dipnot 80.
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çün civardaki gayri müslim yerlesmelerden oldugu görülmektedir. Herhangi bir sürgün olayina
rastlanmamistir.

Madenci nüfusundaki sürekli artis, maden ocagi için gerekli olan is gücünü saglamaya
yeterli olmustur. Ancak madencilerin tamami, maden isinde istihdam edilememistir. Dönemin
basinda bölgede 161 nefer ve 4 sap kuyusu bulunmaktadir. Dönemin sonunda ise, sap
kuyularinin sayisi 6'ya çikarken, madencilerin sayisi çok daha hizli artarak 1300 nefere
yükselmistir. Madenci köylerindeki nüfusun bu derece artmasi, Osmanli idarecilerini, düsük
vergilendirme politikalarini gözden geçirmeye yöneltmistir. çünkü, bu durum, cizye de dahil
olmak üzere, hazinenin çok iniktarda gelir kaybina ugramasina neden olmaktadir. Dolayisiyla,
devletin mali endiseleri ön plana geçerek, maksimum düzeyde gelir toplama düsüncesi öncelik
kazanmistir.

Böylece, devlet, madenci cemaatini, kendisine en karli olacak sekilde yeniden düzen-
lemeye girismistir. Maden, irgad usulü islenmeye, vergiler de hazineye toplanmaya baslanmis-
tir. Ancak bu yeni düzenleme, madenciler arasinda issizlige, dolayisiyla da büyük ölçüde mem-
nuniyetsizlige yol açmistir. Yeni uygulama iki yil devam ettikten sonra, Erzurum mukataa mü-
fettisi, ve hazine müfettisi (müfettis-i emval-i hassa) ve ayni zamanda Erzurum Kadisi olan
Sefer ve Mehmet beyler, Istanbul'a bir rapor göndererek, Sebhane köylerindeki topraklarin çok
verimsiz oldugunu, tarim yapacak çok az bir arazinin bulundugunu, dolayisiyla, tam-zamanli
çiftçilik yaparak vergileri ödemenin mümkün olinadigini bildirmistir. Yeni uygulama dolayisiy-
la, mahalli halkin bir kisminin köylerini terk ettigi, kalanlarin da daginik halde oldugu da söyle-
nir. Rapora göre, bu zorluklarin üstesinden gelmek üzere, madenciler, yakinlardaki köylerde iki
kuyu sap madeni daha açarlar. Böylece her kuyuda 24 firin, yaz ve kis aylarinda çalisir hale
gelmistir. Bu durumda devlet görevlileri, madencilerin her bir kuyuda 24 firin sap islemelerini
ve bunun karsiliginda, ürettikleri sapin yarisinin her bir men23agirligi için 3 akçe ödenmesini,ve
önceki karar geregi, muafiyet bagislanmasini önerirler.

Görevliler önerildigi usulde sap üretiininin devlet için karli oldugunu belirtirler. Bu
rapor üzerine, tahrir sirasinda, tahrir heyetine bir ferman gönderilerek, 144 firin sapin nakit
karsiliginda satilmasinin mi? yoksa, madenin irgad usulü parali isçilerle islenerek vergilerin

, hazineye toplanmasinin mi? devlete daha karli oldugu sorulinustur. Meseleyi incelemek üzere
bir sorusturma yapildiginda son iki yilda 180 hanenin bölgeyi terk ettigi ve nereye gittiklerinin
belli olmadigi ortaya çikmistir. Kalan köylülerde, madende gündelikle çalismayi
reddetmektedir. Bir baska endise de, madenin profesyonelolmayan, tecrübesiz kisiler tarafindan
isletilinesi halinde, gelir kaybina ugranilmasidir. Sonuçta, eski sistem yeniden uygulamaya
konulinus, madencilerin her yil 144 firin sap üretmelerine ve vergilerden muaf olinalarina karar
verilinistir.24

Merkezi hükümet ile tasradaki görevliler arasindaki yazismalar, gelir artiriminin,
Osmanlilarin ilk siradaki önceligi oldugunu göstermektedir. Bu sebeple merkezdekiler,
hazineye daha fazla gelir saglamanin yollarini aramislardir. Ancak, gelirleri, madenci
cemaatinin zararina olacak sekilde artirmaya da çalismamislardir. Sonuç olarak, mahalli halkin
refahini bozmadan gelir artirmayi, Osmanlilarin bölge idaresindeki ana prensibi olarak
belirleyebiliriz.

Sonuç
Karahisar bölgesinin incelenmesi, Osmanlilarin, gelir artirma hedeflerini, bölgeye ve

sartlarina bagli olarak gelistirdikleri stratejiler yoluyla gerçeklestirdigini göstermektedir.

23Men, demir, baharat ve et gibi agir yükleri ölçmeye yarayan bir ölçü birimidir. Dogu Anadolu'mm büyük bir kisminda 7,5
kilograma denk gelen, "agir men" kullanilmaktadir. Osmanli Imparatorlugunda ve dünyanin çesitli ülkelerinde kullanilan
men türleri için bak, Walter Hinz, Isidmische Masse und Gewichte umgerechnet ins metrische System, Handbuch der
Orienta1istik ed. Berto1d Spu1er, Leiden, 1955, s.16-23.

24BakEk.
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Karahisar'daki madenci cemaatinde de gördügümüz gibi, Osmanlilar gelir artinmi politikasini
izlediler. Bunu gerçeklestirmek üzere de, ilk baslarda, Osmanli öncesi gelenekleri ve usulleri
benimsediler. Daha sonraki dönemlerde ise, idare metotlarini degistirdiler. Bölge genelinde
ise, göç ve vergi muafiyeti politikalari uygulayarak, bölgenin yeniden iskani sagladilar. Mahalli
ekonominin canlanmasina anlamina gelen bu gelismeler, tabii ki, bölgenin gelir toplama potan-
siyelininartmasina yol açiyordu.

Osmanlilarin, gelir artirma amaçlarini, bir dizi politika izleyerek gerçeklestirdiklerini,
bu süreç esnasinda ise bazi endiselerin digerlerinin önüne geçtigini görüyoruz. Sonuç olarak,
Osmanlilarin, öncelik verecekleri konulari, uzun dönemde amaçlarini gerçeklestirmeyeyardimci
olacak sekilde ayarlayabildiklerini söyleyebiliriz.

Bu çalisma, ayni zamanda, tahrir defterlerinin, Osmanlilarin, bir bölgeyi idare ederken
gelistirdikleri politikalari anlamaya elverisli kaynaklar oldugunu göstermistir. Farkli etnik-dini,
cografi ve sosyo-ekonomik karakteristiklere sahip bölgeler üzerine yapilacak çalisinalar,
Osmanli idare sistemi ve isleyisinidaha iyi kavramamizi saglayacaktir.

EK:

Madend cemaati ile ilgili, TT478 s. 63-64'deki, uzun metin asagida aynenverilmistir:
"Zikr olan yirmi üç pare kura ve mezari reayasi kaza-i mezburede olan dört kita sab

madenlerinde cizye ve ispençe ve behre ve rüsum-i saire ve acemi oglani ve avariz ve kürekçi
ve tekalif-i örfiyeden muafiyetle kadimden sab islerler iken sabhaneler irgadla is1enübkuray-i
mezbure keferesin dahi harac ve ispençe1erive behre1erive rüsum-i saireleri ve avarizlari miri
içün zabt olunmak ferman olunub iki yildan ziyade maden-i mezbure irgadla Islenüb reya-i
mezburenin mahsulati zabt olunduktan sonra Arz-i Rum mukataati nazirlari Sefer Bey ve
Mehmed Bey ve müfettis-i emval-i hassa Arz-i Rum kadisi Mevlana Muslihiddin dergah-i
muallaya arz gönderüb sabhane köyleri sengistan olub ziraat ve hirasete kabil yerleri cüzi olub
maisetleri temam müzayaka üzere iken harac ve ispençe ve sair rüsüm edasina kudretleri
olmamagla bazisi celay-i vatan idüp sairleri perakende olmak üzere olduklari ecilden kuray-i
mezbure keferesi kadimden isleyü geldikleri dört kita sab madenIerindengayri Çorak ve Kelice
Kahta nam karyeler kurbünde iki kita sab madeni dahi ihdas idüp seyf ve sitada battal komayub
beher madende yirmi dörder firun sab zahiresi ihrak idüp ve yirmi dörder kuyu sab virüb ve
oligeldügi üzere hasil eyledikleri sabin nisfindan beher mennine hisse-i rencberan üçer akçe
virülüb ber karar-i sabika muafiyetle sab isledükleri mal-i miriye enfadir deyü arz eyledükleri
edlden bu bendelerine sene 976 Ramazaninin yirminci günü (1569) tarihiyle müverrah emir
serif varid olub göresin iki maden dahi ihdas olunub cümle alti maden yüz kirk dört kuyu sab
islenüb ve islenen sab anbarda kalmayub furuht ve nakd olmasi kabilmdir yoksa bilfiil
islendügi üzere sab madenIeri ücret ile islenüb ve kuray-i mezbure keferesin harac ve ispençe ve
sair rüsumlari ve avariz ve kürekçileri ve acemi oglani alinmak miriye enfadir temam asli ve
hakikati ile malum idinüb kangisi malima enfa ise ana göre defter-i cedide kayd idesin deyü
ferman olunmagin husus-i mezbur ehl-i vukufdan tefahhus olunub ve kuray-i mezbure reayasi
yoklandikda iki yildan beri yüz seksen hane celay-i vatan idüb kanda gitdükleri malum olmayub
harac ve ispençe1erive rüsum-i sairelerindennesne hasilolmayub maden-i mezbur ber karar-i
sabik muafiyetle madenciler olmadiklari takdirce sairleri dahi perakende olduklarindan sonra
madenIeri isletmeye irgada dahi müzayaka iktiza idüb madenci olinayan kefere sab isleineye
kadir olmayub mal-i miriye külli zarar olmak muhakkak oldugu malum olmagin ber vech-i
mesruh üzre kuray-i sabhane reayasi sabikdan mamulolan dört madenden maada iki maden
dahi ihdas idüb yilda her bir madende yirmi dörder firin sab zahiresi ihrak ve müheyya idüb
beher onbes günde bir kuyu sab derdikleri maden-i mezbure ihyasina ve inal-i miriye enfa olub
madenci reayasi dahi her senede vech-i mezbur üzere yüz kirk dört kuyu sab dermegi kabul
ey1edikleri ve ber karar-i evvelmuafiyetleri defter-i cedidekayd olundi".
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