
ndokuzuncu yüzy›l›n ikinci yar›s›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u, Kafkas-
lar’›n Rusya’n›n boyunduru¤u alt›na girmesi ve bölgede askeri-kolonici

bir yönetim kurulmas›n›n sonucu olarak padiflah›n topraklar›na göç eden en
az bir milyon Kuzey Kafkasyal›y› – Adigeler, Da¤›stanl›lar, Çeçenler, Osetler,
Abhazlar (Orta Do¤u’da genel olarak Çerkez ad› alt›nda an›l›rlar) vb. - toprak-
lar›na kabul etmifltir. Göçmenlerin ço¤unun Osmanl› devletinin sad›k vatan-
dafl› haline gelmeleri ve Bab›ali’nin cömert ve koruyucu tutumuna ra¤men, bu
halklar›n yeni ülkelerinin toplumsal, siyasi, kültürel ve di¤er gerçekliklerini
benimseme sürecinde önemli güçlüklerle karfl›lafl›lm›fl ve bu güçlüklerin afl›l-
mas› y›llar hatta on y›llar gerektirmifltir. Bu karmafl›kl›klar, bir yandan, Ku-
zey Kafkas halklar›n›n modernleflme dönemini yaflamakta olan Osmanl› top-
lumununkinden oldukça farkl› geleneksel feodal-ataerkil toplumsal yap›s›n-
dan, di¤er yandan da göçmenlerin kolonilefltirilmesi sürecinde otoritelerin, ön-
celikle devletin genel idari-bürokratik iflleyiflindeki yetersizlik ile aç›klanabi-
lecek hatalar›ndan kaynaklanmaktayd›. Göçmenlerin ço¤unlu¤unun Kafkas-
lar’daki savafl ve bunu takip eden zorunlu göç nedeniyle içinde bulundu¤u kor-
kunç mali durum ve vahim psikolojik halleri de yerleflmeleri ve koflullara ayak
uydurmalar›n› güçlefltiren ek faktörlerdi.1
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* 2006 y›l›nda Ankara'da gerçeklefltirilen 15. Türk Tarih Kongresi'ne bildiri olarak sundu¤u çal›flmas›n›n Türk-
çesinin Kebikeç'te yay›nlanmas›na izin veren Dr. Chociev'e ve metni ‹ngilizce’den çeviren Ekin Uflflakl›’ya çok
teflekkür ederiz.
1 Kuzey Kafkasyal›lar›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na göçleri ve ilgili sorunlar hakk›nda ayr›nt› için bkz. B. Ha-
biço¤lu, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, ‹stanbul, 1993; A. Saydam, K›r›m ve Kafkasya Göçleri (1856-1876),
Ankara, 1997; S. Erkan, K›r›m ve Kafkasya Göçleri (1878-1918), Trabzon, 1996.     
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Osmanl› kaynaklar›nda Kafkaslar’dan gelen göçmen gruplar ve yerlefltiril-
meleriyle ilgili otoritelerin ald›¤› önlemler üzerine kapsaml› ve ayr›nt›l› bilgi-
ler bulunmaktad›r. Öncelikli olarak resmi kurumlar aras›ndaki yaz›flmalar›
içeren bu kaynaklar aras›nda en önemli yeri, Kuzey Kafkasyal›larca bizzat di-
le getirilen, yeni vatanlar›nda karfl›laflt›klar› sorunlara dair bak›fl aç›lar›n› ve
kimi zaman da bunlar›n çözüm yollar›n› yans›tan kategorideki say›s›z tutanak
almaktad›r. Bu çal›flman›n da konusu olan bu belgeler aras›nda göçmenler ta-
raf›ndan resmi kurumlara gönderilmifl olan bireysel ve toplu dilekçeler yer al-
maktad›r. Bunlar, kaza, sancak ve vilayetlerin idareleri ile meclislerinden,
merkezi nezaretler ve müdürlüklere, sadrazam ve padiflah›n yüksek makam-
lar›na kadar; ama en çok da özel bir kurum olan Muhacirîn ‹daresi’ne (veya
Muhacirîn Komisyonu) gönderilmifllerdir. Her ne kadar bugün küçük bir bölü-
müne ulaflabiliyor olsak da, bu belgeler hem iskân aflamas›nda hem de ‹mpa-
ratorluk içindeki toplumsal uyum ve evrim döneminde göçmenleri ilgilendiren
temel konulara dair belirli bir fikir vermektedir.2 ‹ncelenen kaynaklar iki tür
belge halinde sunulmaktad›r: Bireyler ya da küçük göçmen gruplar› taraf›n-
dan, kimi yerel sorunlar›n çözümü için otoritelere arz edilmifl flikâyetler ve di-
lekçeler; Kuzey Kafkas cemiyetinin liderli¤i ve buna uygun olarak “ulusal” ç›-
karlar›n temsil edilmesi için merkezi Osmanl› otoritelerine yap›lan baflvuru-
lar. Her iki tür dilekçe de ayr› olarak ele al›nacakt›r.

Osmanl› ‹mparatorlu¤u topraklar›na en yo¤un Kuzey Kafkas göçünün ya-
fland›¤› 1850’lerin sonu-1860’lar›n ilk yar›s› ile 1870’lerin sonu-1880’li y›llar›n
bafl›nda, özel hükümet talimatlar›na sahip otoritelerin dikkati, yeni vatandafl-
lar›n yerlefltirilmesiyle, ba¤›ms›z üretken faaliyete h›zl› ve yumuflak bir flekil-
de dahil olufllar›n› sa¤layacak yeterli maddi kaynaklar›n bulunmas› ile ilgili
sorunlar›n çözümüne odaklanm›flt›. Ne var ki, Bab›ali taraf›ndan pek öngörü-
lemeyen yüz binler gibi yüksek bir rakam› bulan ak›n miktar›, k›s›tl› hazine
kaynaklar› ve nitelikli yerel bürokratlar›n azl›¤› ile birleflti¤inde, birçok dilek-
çe ve baflvuruda ifadesini buldu¤u gibi, belirtilen sorunlar›n afl›lmas›n› amaç-
layan çabalar her zaman etkili olmuyordu.

Göçmenlerin baflar›l› bir flekilde yerlefltirilmeleri için temel önkoflul uygun
yerlefltirme bölgesi seçimiydi. Bab›ali, kural olarak, yaflanabilecek yerlerin ya
da uygun topraklar›n belirlenmesi için çal›fl›rken, hem devlet hem de göçmen-
lerin ç›karlar›n› gözetiyordu. Fakat göçmenler de s›kl›kla bu can al›c› önemde-
ki konuda özel talep ve baflvurularda bulunuyorlard›. Ülkeye var›fllar›n› taki-
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2 Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi’nin (BOA) çeflitli tasniflerinde, orijinal dilekçe örneklerini (ilgili belgelerin eki
olarak) veya daireler aras› yaz›flma s›ras›nda bürokratlarca yap›lm›fl içerik özetlerini içeren 200’den fazla belge
bulduk.



ben çeflitli gruplar›n liderlerince yerel ve merkezi yetkililere yap›lan baflvuru-
lar aras›nda belirli bölgeler için kal›c› yerleflim talepleri de yer al›yordu. Bu
tercihler hem ekonomik özellikler (do¤a ve altyap› aç›s›ndan elveriflli bölgele-
re yerleflme e¤ilimi) hem de toplumsal yap› (cemiyet bütünlü¤ünün korunma-
s›, uygunsuz komfluluk çevrelerinden kaç›nma) etkenlerine ba¤l› olarak belir-
leniyordu. 1861 y›l›nda, talimat flartlar›na ald›rmayan yerel nüfustan –yar›
göçebe Afflarlar- hiçbir yard›m almayan 56 Hatukuay (Adigelerin bir alt kolu)
ailesi taraf›ndan Ankara vilayetinin Kayseri sanca¤›na arz edilen dilekçe, bu-
nun bir örne¤idir. Dilekçe sahipleri Sivas vilayetinin güneyinde bulunan ve ilk
hasat› kald›rmalar› kofluluyla göçmenlere destek verebilecek bir dereceye ka-
dar yerleflik nüfus da bar›nd›ran Uzun Yayla’ya yerleflmek istemifltir; bu böl-
genin seçimindeki bir di¤er etken de vatandafllar›n›n bir k›sm›n›n zaten bura-
da yafl›yor olmas› idi.3 Ayn› zamanda Ayd›n vilayetinin iklim koflullar›ndan
gayri memnun yaklafl›k 200 Da¤›stanl› ve Çeçen aile, kendileriyle birlikte göç
eden vatandafllar›n›n ço¤unun yerleflmifl oldu¤u Sivas vilayetine gitme tale-
binde bulunmufltur.4 1865-1866 k›fl›n› geçirmek üzere Kürdistan eyaletine yer-
lefltirilmifl olan iki binin üzerindeki Çeçen ailenin liderleri kendileri için Mar-
din ve Zor sancaklar› s›n›r›ndaki Habur nehri üzerinde (F›rat’›n bir kolu) ge-
nifl bir koloni kurulmas› için baflvurmufltu. Talepleri için iki gerekçe sunmufl-
lard›r: Bölgenin zirai avantajlar› ve grubun tamam› için iskân olana¤›.5

Ne var ki, incelenen belgelerin kayda de¤er bir k›sm›nda Kuzey Kafkasya-
l›lar›n belirli bölgelere yerleflme taleplerinin temel nedenlerinden biri yo¤un
yerleflimdir; bu da onlar›n devam etmekte olan cemaat içi ba¤ gelenekleri ve
yabanc› bir çevrede kaybolma korkular›ndan ileri gelmektedir. Bu nedenle,
yaklafl›k 400 “Çerkez ve Kabardey” ailenin lideri olan Hatozuko¤lu Çolak
Mehmed Bey’in dilekçesinde (muhtemelen 1860’lar›n bafllar›) Türk diline hâ-
kim olmamalar› ve k›fl aylar›nda ayr›ld›klar› için Samsun ve Çorum aras›nda
son derece güç bir durumda kald›klar› belirtilmiflti. Bu güç durumun üstesin-
den gelebilmek için “yeniden bir araya gelme” ve Çorum sanca¤›n›n Emlak ka-
zas›ndaki bölgede yerleflme izni talep ediyordu.6 1861 y›l›nda Bolu sanca¤›na
yerlefltirilmifl Kabardey cemaatinin, yönerge gere¤ince otoritelerin kendilerini
ay›rarak, yerli halk aras›nda iskân ettirmesinden endifle duyan liderleri, Sad-
razaml›¤a bir dilekçe göndermifltir. Dilekçe sahipleri bu karar›n “ölümcül so-
nuçlar›n›n” alt›n› çizerek, ya ayn› sancakta ayr› bölgelerin aranmas›n› ya da
1860’lar›n bafl›nda Anadolu’daki Kuzey Kafkasyal›lar›n ilgi oda¤› haline gel-
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3 BOA, A.MKT.UM, No 464/71 (20 N 1277); BOA, A.MKT.MHM, No 222/5 (30 Za 1277). 
4 BOA, A. MKT.MHM. No 222/9 (30 Za 1277).
5 BOA, ‹. D., No 38018 (17 I. 1282), lef. 6. 
6 BOA, C. D., No 6932 (t.y.).



mifl olan Uzan Yayla bölgesine tafl›nmalar›na izin verilmesini istemifllerdi.7

Bir arada ikamet etme talebi farkl› kökenlerden Kafkas gruplar›n üyelerince
s›k s›k ifade ediliyordu. Hiç flüphe yok ki, bu nedenle de ola¤an, “kendilerine
özgü” etno-sosyal ortamlar›n› yerel düzeyde yaflatmay› ve ayn› zamanda yerel
çevreye uyumlar›n› –özel bir cemaatin bir parças› olsalar da- kolaylaflt›rmay›
amaçl›yorlard›. Söz konusu bu olgu Uzun Yayla’da yerleflmifl olan baz› Hatu-
kuay, Kabardey, Da¤›stan ve Çeçen gruplar›n›n liderlerince verilmifl bir dilek-
çe ile betimlenebilir. Bu dilekçede, nüfusu az olan ama iklim aç›s›ndan ve sos-
yo-ekonomik yönden potansiyele sahip P›narbafl› civar›nda 500-600 ailelik ye-
ni bir yerleflim alan› talep edilmiflti. Ayr›ca, kendilerini Afflarlar›n sald›r›lar›-
na karfl› koruma ihtiyac› da gruplar›n bir araya gelmesi için önemli bir gerek-
çe olarak sunulmufltu.8

Bu tür baflvurular›n ço¤unlu¤u otoritelerce anlay›flla karfl›lan›yordu, çün-
kü 1850-60’larda ‹mparatorluk önemli miktarda bofl ve verimli toprak rezerv-
lerini yeniden düzenlemekteydi. Ayr›ca, merkezi otorite göçmelere karfl› olum-
lu bir tav›r sergiliyordu ve genellikle, taleplere yan›t verirken, “din ve onurla-
r›n› kurtarmak için anavatanlar›n› terk etmifl ve Yüce Devlet’in kanatlar› al-
t›na s›¤›nm›fl” bu insanlar›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n› uygun buluyordu.9

Ancak, toprak kaynaklar› azald›kça, özellikle de devlet taraf›ndan “kal›c› ola-
rak yerlefltirilmifl” (otoritelere göre) gruplar ve belirli bir malzeme yard›m›n›
gerektiren ama hâlâ baflka bölgelere yerleflmek isteyen topluluklar söz konu-
su oldu¤unda, bu tür talepleri karfl›lamak giderek güç olmaya bafllad›. Örne-
¤in 1862 y›l›nda Saruhan sanca¤›n›n Güzelhisar kazas›n›n iklim koflullar›na
uyum sa¤lamakta zorlanan 32 Çerkez aile Sivas eyaletine, tercihen de Uzun
Yayla’ya iskânlar›n› talep etmifltir. Bu talepleri ancak, artan say›da ölüm ola-
y› ve birçok göçmenin fakirleflti¤ini gösteren özel bir tahkikat sonunda yerine
getirilmifltir; ne var ki, Osmanl› Devleti tafl›nma masraflar›n›n Çerkezler ta-
raf›ndan karfl›lanaca¤›n› ve ayn› de¤iflikli¤in söz konusu bölgede yaflayan di-
¤er gruplar için uygulanamayaca¤›n› belirtmifltir.10 1871’de Suriye vilayetinin
Hama ve Bakla sancaklar›na yerlefltirilmifl onlarca Da¤›stanl› aile kötü hava
koflullar› ve kimi vatandafllar›n›n ölümü nedeniyle yerleflim bölgelerinin de-
¤ifltirilmesi talebiyle hükümete baflvurmufltur. Ne var ki, Anadolu’ya tafl›nma
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7 BOA, A. MKT.NZD, No 352/92 (4 Za 1277); BOA, A. MKT.UM, No 481/98 (29 Z 1277). 
8 BOA, A. MKT.UM, No 491/43 (4 S 1278), Kuzey Kafkasyal›lar›n belirli bir bölgeye yerleflme talebiyle ilgili di-
¤er dilekçeler için bkz. BOA, A.MKT.Um, No 475/75; BOA, A.MKT.MHM, No175/78; BOA, A.MKT.MHM, No
176/1; BOA, A.MKT.MHM, No 177/89; BOA, A.MKT.MHM, No 219/53; BOA, A.MKT.MHM, No 222/55;
A.MKT.MHM, No 229/22; BOA, A.MKT.NZD, No 314/9; BOA, A.MKT.NZD, No 314/10; BOA, A.MKT.NZD, No
343/21; BOA, A.MKT.NZD, No 353/70; BOA, A.DVN, No 74/100; BOA, ‹. D., No 67593; BOA, ‹.D., No 78645.    
9 Bkz. BOA, A.MKT.UM, No 464/71 (20 N 1277); BOA, A.MKT.MHM, No 227/51 (16 M 1278).
10 BOA, A.MKT.UM, No 526/19 (17 C 1278); BOA, A.MKT.UM., No 529/37 (29 C 1278); BOA, AMKT.UM, No
530/71 (5 B 1278).  



masraflar›n› karfl›lamaya isteksiz
olan otoriteler bu sorunu, ailelerin
bölgedeki acil sosyo-ekonomik ihti-
yaçlar›n› karfl›layarak çözmeyi ter-
cih etmifltir.11 Bütün bu göç süreci
boyunca olumsuz iklim koflullar›na
dair flikâyetlerin büyük bir bölümü
Suriye, Halep ve Adana vilayetleri-
ne yerleflmifl Kuzey Kafkasyal›
gruplar taraf›ndan yap›lm›flt›r.12

Göçmenlerin akrabalar› ile bir ara-
ya gelme gayesi de yerleflim bölgesi-
nin de¤ifltirilmesi talebinin yayg›n
gerekçelerinden biriydi. Bu tür bafl-
vurular genellikle küçük gruplarca
yap›l›yor ve görevlilerce de kolayl›k-
la destekleniyordu.13

‹ncelenen belgelerin önemli bir
bölümü, göçmenlerin ekonomik ge-
reksinimlerinin karfl›lanmas› süre-

cinde yukar›da belirtilen etkenlere dair çeflitli hata ve yanl›fllar› içermektedir.
Aç›kça görülüyor ki, Kuzey Kafkasyal›lar›n kayda de¤er bir k›sm› toprak tah-
sisi, oturma koflullar›, mali ve ayni yard›mlar, tar›msal aletler gibi konularda
belirli ölçüde ihlallerle karfl›laflm›fllard›r. Birçok dilekçe sahibi içinde bulun-
duklar› durumu kritik olarak nitelendirmifltir. Bu nedenle, 1861’de, geçici ola-
rak ‹zmit sanca¤›n›n Sakarya semtine yerlefltirilmifl 40’›n üzerinde Çerkez ai-
lesinin temsilcileri otoritelere, yerel bürokratlar›n ihmali nedeniyle kendileri-
ne toprak ve araç gereç tahsis edilmedi¤ini ve günlük harc›rahlar›n düzensiz
bir flekilde ödendi¤ini, bütün bu koflullar›n da kendilerini yoksullu¤a sürükle-
di¤ini bildirmifltir. “Din ve devlet u¤runa, büyük zorluklar› gö¤üsleyerek ana-
vatanlar›n› terk edip Osmanl› topraklar›na geldiklerini” hat›rlatan Kuzey
Kafkasyal›lar kendilerine acilen sancak içinde uygun bölgelerin tahsis edilme-
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11 BOA, ‹. D., No 44541 (14 fi 1288).
12 Örne¤in bkz. BOA, A.MKT.DV, No 205/74 (9 R 1278); BOA, DH.MKT, No 1325/24 (13 Za 1295); BOA, ‹. fi.
D., No 2123 (12 N 1295).
13 Örne¤in bkz. BOA, A.MKT.UM, No 484/84 (8 M 1278); BOAS, A.MKT.DV, No 205/74 (9 R 1278); BOA,
A.MKT.MHM, No 335/21 (21 M 1282); BOA, DH.MKT, No 1328/75 (12 M 1297); BOA, DH.MKT, No 1552/114
(14 S 1306).



sini ve kendilerini açl›k-
tan kurtaracak flekilde
yerleflik düzene geçene
dek de yard›mlar›n sür-
dürülmesini talep etmifl-

lerdir.
14 

Ayn› y›l, Kütah-
ya sanca¤›n›n Eskiflehir
kazas›nda oturan 35
Çerkez aile konutlar›n›n
inflas› ile s›¤›r ve tohum
yard›m›ndaki gecikmele-
rin k›fl arifesinde kendi-
lerini bir felakete sürük-
ledi¤ini belirterek, acil
yard›m istemifllerdir.15

1871 tarihli dilekçede
ad› geçen, Suriye’de yer-
leflik Da¤›stanl› göçmen-
ler de uygunsuz toprak
tahsisi, yard›mlar›n tam
ödenmemesi ve berabe-

rinde gelen yoksulluktan flikâyetçi olmufltur.16

Resmi kurumlar›n belgelerden saptanan yan›tlar›ndan anlafl›ld›¤› üzere,
Bab›ali, söz konusu olan çok küçük göçmen gruplar› olsa bile, bu tür sinyalle-
ri oldukça ciddiye alm›flt›r. Yerel otoritelere göçmenlerin sorunlar›n›n acilen
çözülmesi talimat› verilmifl ve ihtiyaç görüldü¤ü takdirde de ek yard›mlar ile
daha nitelikli memurlar tahsis edilmifltir. Kuzey Kafkasyal›lardan gelen di-
lekçelerin ço¤unda, göçmenlerin karfl›laflt›klar› sorunlar›n çözümüne iliflkin
‹stanbul ve vilayet otoritelerince ve memurlarca al›nm›fl önlemler için teflek-
kürleri de yer al›yordu.17 Ancak, araflt›r›lan dönemde kimi durumlarda ayn›
gruplar taraf›ndan benzer ve tekrar tekrar verilen flikâyetnamelerin varl›¤›
göstermektedir ki merkezi otoritelerin talimatlar› yerel düzeyde yeterli etkin-
likte uygulanamam›flt›r. Örne¤in, 1888 y›l›nda, 10 y›ld›r belirsiz bir konumda
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14 BOA, A.MKT.UM, No 476/57 (13 L 1277).
15 BOA, A.MKT.UM, No 525/25 (13 C 1278).  
16 BOA, ‹.D., No 44541 (14 fi 1288). 
17 Örne¤in bkz. BOA, A.MKT.MHM, No 222/96 (14 Z 1277); BOA, A.MKT.UM, No 481/98 (29 Z 1277); BOA,
A.MKT.UM, No 530/65 (5 B 1278); BOA, ‹.D., No 38018 (17 L 1282), lef 6, 7. 



Ni¤de sanca¤›nda oturmakta olan Çerkezler, Dahiliye Nezareti’ne müracaat
etmifltir;18 bu da göstermektedir ki her ne kadar göç oran›n›n azalmas›yla bir-
likte göçmenlerin yerleflim sorunlar› önceki önemini yitirmiflse de, göçmen top-
luluklar içinde hâlâ özel sorunlar bafl gösterebiliyordu.19

Kuzey Kafkasyal›larca arz edilen baflvurular›n bir k›sm›nda yerli nüfusla
karfl›l›kl› iliflkilerin düzenlenmesi talebi de yer almaktayd›. Genellikle anlafl-
mazl›¤›n temelinde yerel halkça kullan›lan hazine arazileri (sürülebilir top-
raklar, otlaklar, ormanlar, vb.) yat›yordu. Do¤al olarak, Bab›ali’nin bu alanla-
r› göçmenlerle doldurmas›, tart›flmal› arazilere göçmenlerin yerleflmesini en-
gellemek için ço¤u zaman güç kullanan ya da dava açan ilgili yerel gruplar›n
olumsuz tepkilerini çekiyordu. Ço¤unlukla bu tür durumlarda göçmenler ‹s-
tanbul’daki yetkililerin deste¤ine baflvuruyordu. Bunun tipik bir örne¤i 1861
y›l›nda, küçük bir Abhaz grubunun ‹zmit sanca¤›n›n Hendek kazas›nda ken-
dilerine tahsis edilmifl olan topraklar üzerindeki haklar›n›n, aralar›nda san-
cak meclisinin baflkan› ve din adamlar›n›n temsilcilerinin de bulundu¤u kimi
yetkili kiflilerden gelen sald›r›lara karfl› korunmas› talebiyle verdikleri dilek-
çedir.20 Kütahya sanca¤›n›n Eskiflehir kazas›nda yerleflik bir baflka Abhaz top-
lulu¤unca 1862’de yetkililere arz edilen bir baflka dilekçede de benzer bir du-
ruma de¤iniliyordu.21 Her iki vakada da (muhtemelen di¤er benzer durumlar-
da oldu¤u gibi) merkezi otoriteler aç›kça yerel yetkililere yasad›fl› müdahale-
lere karfl› göçmenlerin ç›karlar›n› temin etmeleri emrini vermifl; özellikle de
yeni yurttafllar›n bofl devlet arazilerine yerleflmesi politikas›n›n engellenmesi-
nin kabul edilemez oldu¤unun alt› çizilmifltir.

‹ncelenen belgeler Kuzey Kafkasyal› göçmenlerden çeflitli toplumsal grup-
lar›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na uyum sorunlar›n›n farkl› boyutlar›n› da gös-
termektedir. Göçmenlerin büyük bir ço¤unlu¤unu köylüler oluflturdu¤u ve k›r-
sal bölgelerde yerel özelliklere uyum sorunlar›, en az›ndan ilk aflamada, hükü-
met taraf›ndan sa¤lanan k›rsal arazide baflar›l› hane iflletmecili¤i ile çözülmüfl
oldu¤u halde, az say›da olsa da çiftçi olmayan veya bu s›n›fa dahil olmay› is-
temeyen bir k›s›m göçmen için, ev sahibi halk›n yap›s› içinde bir yer edinmek
daha önemli ve acil bir sorundu. Söz konusu grubun temsilcilerince otoritele-
re uygun toplumsal ve mesleki konum talebiyle arz edilen say›s›z dilekçe de bu
durumu do¤rulamaktad›r.
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18 BOA, BH.MKT, No 1508/13 (2 N 1305). 
19 Kuzey Kafkasyal›lar›n uygunsuz yerleflimden flikâyetleri ve maddi yard›m talepleri için bkz.: BOA,
A.MKT.UM, No 458/35; BOA, A.MKT.UM, No 477/67; BOA, A.MKT.NZD, No 353/100; BOA, A.MKT.MHM, No
228/22; BOA, A.MKT.MHM, No 238/33.1; BOA, DH.MKT, No 1512/22. 
20 BOA, A.MKT.MHM, No 228/54 (21 M 1278); BOA, A.MKT.UM, No 490/95 (5 S 1278).
21 BOA, A.MKT.DV, No 216/63 (24 B 1278).



Dilekçelerin içeri¤i bu konudaki tercihlere dair oldukça net bir fikir ver-
mektedir. Orduya kaydolma talebiyle yap›lan baflvurular ço¤unlu¤u olufltur-
maktad›r. Aç›kça, Bab›ali’nin mecburi askerlik görevini tecil etmesine ra¤-
men, göçmelerin kayda de¤er bir bölümü sözleflmeli olarak askeri bir kariyer
ya da uzun süreli askerlik yapmak istemifltir. Bir dereceye kadar bu tür tu-
tumlar Kuzey Kafkasya’n›n geleneksel toplumsal yap›s› ve yaflam tarzlar›n›n
askeri karakterinden kaynaklan›yordu, bu da özellikle göçten evvel Ruslara
karfl› yap›lan askeri operasyonlara toplu olarak kat›lmalar› sonucunda özellik-
le belirgin bir hal alm›flt›. Kimi kan›tlar göstermektedir ki göç sürecinde bile
Kuzey Kafkasyal›lar yeni vatanlar›n›n potansiyel savunucular› olarak konum-
lan›yordu; “Sultan-Halife’nin savaflç›lar›”. Bu nedenle, yukar›da bahsi geçen
Hatozuko¤lu Çolak Mehmet Bey imzal› dilekçede her bir Çerkez ailenin “‹s-

lam ve Yüce Devlet için” savaflmaya haz›r oldu¤u da belirtilmiflti.22 Hiç flüp-
he yok ki, pek çok göçmen için son derece önemli olan belirli bir refah düzeyi-
ne h›zla eriflme f›rsat› da çeflitli düzenli ve düzensiz askeri birliklere kat›l›m›
talep etmekte göz ard› edilemeyecek bir nedendi.

1860’lar›n ilk yar›s›ndan kalma bir dizi belge, önemli oranda Kuzey Kaf-
kasyal›n›n “gönüllü ve ücretli” askeri hizmete kaydedilme taleplerini do¤rula-
maktad›r. Bu ba¤lamda, Osmanl› hükümeti birkaç atl› “Çerkez alay›” kurul-
mas› emrini vermifltir. Her ne kadar baflvuru sahipleri ordudaki befl y›ll›k gö-
revini tamamlam›fl kifliler aras›ndan kefil göstermek zorunda olsalar da, ge-
nellikle otoriteler bu tür talepleri kay›r›yordu.23 Kuzey Kafkasya cemaati içe-
risindeki di¤er bir seferberlik coflkusu da 1877-1878 Türk-Rus savafl›n›n bafl-
lang›c›nda, binlerce yeni göçmenin gönüllü olarak Anadolu ve Balkan ordula-
r›na dahil düzensiz süvari birliklerine kat›lmalar›yla yaflanm›flt›r.24

Profesyonel kariyerlerine Sultan’›n ordusunda devam etmek isteyen Kuzey
Kafkasyal› göçmenlerin –Çarl›k ordusunun eski subaylar›- dilekçeleri de güç-
lü bir resmi destekle karfl›lan›yordu. Örne¤in, 1860 y›l›nda otoriteler Bjje-
dughlar›n (Adigeler’in bir alt kolu) temsilcisi fiahin Giray Bey’den gelen tale-
bi kabul etmifltir. Kendisine Rus ordusundayken sahip oldu¤una denk bir rüt-
be verilmifltir; ayr›ca, bir fleref madalyas›yla ödüllendirilmifl ve otoriteler de
çocuklar›n›n vasili¤i için gerekli tedbirleri alm›flt›r.25 1866’da, bir y›l evvel befl

414

kebikeç / 23 • 2007

22 BOA, C.D., No 6832 (t.y.).  
23 BOA, ‹.D., No 30174 (19 L 1276); BOA, A.MKT.MHM, No 183/37 (29 L 1276); BOA, A.MKT.MHM, No 218/37
(27 L 1277).
24 Gazi Ahmet Muhtar Pafla, An›lar, II, ‹stanbul, 1996, ss. 40, 42, 48, 57, 91, 155-156, 166, 189; S. E. Berzeg,
“1877-1878 Osmanl›-Rus Savafl›’nda Kuzey Kafkasya ve Sürgündeki Kafkasyal›lar”, Kafkasya Gerçe¤i, No 1,
Samsun, 1990, ss. 6-8. Göçmenlerin herhangi geçerli kiflisel baflvuru örne¤ini göremiyoruz. Muhtemelen bu ha-
reket gönüllülerin söz konusu birliklere yerel sivil ve askeri yetkililerin yönlendirmesiyle gerçeklefltirdikleri kit-
lesel kat›l›m›yla oluflmufltu. 
25 BOA, A.MKT.MHM, No 177/29 (21 B 1276).



bin Çeçen, ‹ngufl, Kabardey ve Oset ailesinin bafl›nda göç etmifl olan, Rus or-
dusunun eski tümgenerali Musa Kundukov, Osmanl› devletine sadakatini ifa-
de etmifltir. K›sa bir süre sonra Bab›ali onu mir-liva’l›¤a (tu¤general) atam›fl
ve 4. Ordu karargâh›na göndermifltir.26

Kuzey Kafkasyal›lar›n Osmanl› ordusuna aktif kat›l›mlar›n›n, daha 1860
ve 1870’lerde ordu içinde kendilerini göstermelerinin, beklenilenin çok üstün-
de oldu¤u söylenilebilir. Kuzey Kafkasyal›larca otoritelere gönderilen ve savafl
hizmeti ödülü, ayl›¤› ve di¤er tür yard›m taleplerini ifade eden çeflitli baflvu-
rular da bunun dolayl› bir kan›t›d›r.27

‹ncelenen belgeler Kuzey Kafkasyal›lar›n yaln›zca asker s›n›f›na de¤il ayn›
zamanda, daha küçük bir dereceye kadar da olsa, Osmanl› devletinin bürok-
ratik sistemine de entegre olmaya e¤ilimli olduklar›n› ortaya ç›kartmaktad›r.
Göçmenler, ülkeye yerlefltikleri ilk y›llardan itibaren, küçük ve orta düzey hu-
kuki ve sivil yönetim konumlar›na baflvurularda bulunmaya bafllam›fllard›r:
‹stenilen kadrolar aras›nda, örne¤in flehir meclisinde muhasebecilik ve s›ra-
dan polislikten, kaza yönetimi baflkanl›¤› ve jandarma binbafl›l›¤›na dek çeflit-
li mevkiler bulunmaktayd›.28 Bilinen olgulardan ç›kartabildi¤imiz kadar›yla,
otoriteler bu tür baflvurular›n ço¤una olumlu yan›t vermifltir. Taleplerin red-
dinin nedeni, baflvuru sahiplerinin yetersiz profesyonellik ve e¤itim düzeyi ol-
mufltur. 1886’da “Da¤›stanl› muhacirlerden” 1877-78 seferine kat›lm›fl Meh-
met Han ad›nda bir zat jandarma yüzbafl›l›¤›na tayinini talep etmifltir; e¤itim
yetersizli¤i nedeniyle Dahiliye Nezareti dilekçesini geri çevirmifl ama kendisi-
ne önemli miktarda mali yard›m yap›lmas›n› uygun bulmufltur.29

Göçmenlerin yeni vatanlar›nda e¤itim alma durumlar› da (aristokrasi, ruh-
ban s›n›f›, tacirler ve di¤er k›smen e¤itimli çevrelerin temsilcileri) oldukça çar-
p›c›d›r. Göçü takip eden ilk aylar ve y›llardan itibaren çeflitli e¤itim kurumla-
r›na girmekle ilgili sorunlar›na dair aktif bir flekilde otoritelere baflvurmufllar-
d›r. Örne¤in, 1860 y›l›nda ünlü Çeçen lider Muzay (Mazay) Bey o¤ullar› ve ye-
¤enlerinin askeri okullara al›nmas› için dilekçe vermifltir. K›sa bir süre içinde
kara, deniz ve topçu okullar›na al›nm›fllard›r.30 Yaklafl›k ayn› dönemde soylu
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26 BOA, ‹.MM, No 1398 (29 L 1283); BOA, A.MKT.MHM, No 376/53 (5 Za 1283).
27 Örne¤in bkz.: BOA, A.DVN, No 117/54 (10 S 1273); BOA, A.MKT.NZD, No 202/91 (2 R 1273); BOA, DHMKT,
No 1321/29 (30 N 1294); BOA, DH.MKT, No 1321/33 (30 M 1294); BOA, DH.MKT, No 1367/77 (24 Z 1303); BOA,
Y.PRK.AZJ, No 12/1 (29 Z 1304).
28 Örne¤in bkz.: BOA, A.DVN, No 117/54 (10 S 1273); BOA, A.DVN, No 146/2 (7 S 1276); BOA, A.DVN, No 155/3
(17 M 1277); BOA, A.DVN, No 183/8 (t.y.); BOA, ZB, No 2/75 (21 C 1285); BOA, DH.MKT, No 1326/78 (21 fi
1296); BOA, DH.MKT, No 1333/768 (21 Za 1297); BOA, DH.MKT, No 1367/77 (24 Z 1303); BOA, DH.MKT, No
1435/44 (9 Za 1304); BOA, DH.MKT, No 1457/66 (8 S 1305); BOA, Y.PRK.BfiK, No 60/39 (24 R 1317).
29 BOA, DH.MKT, No 1367/77 (24 Z 1303); BOA, DH.MKT, No 1394/37 (27 R 1304).
30 BOA, A.MKT.NZD, No 329/28 (15 R 1277); BOA, A.MKT.NZD, No 329/66 (17 R 1277); BOA, A.MKT.MHM,
No 198/100 (17 R 1277); BOA, A.MKT.MHM, No 199/65 (27 R 1277). 



Kabardey Hatofluka Bey,
Arslan Bey ve Zekeriya Bey
de Harbiye Nezareti’ne ben-
zer dilekçeler göndermifl ve
olumlu yan›tlar alm›fllar-
d›r.31 ‹skan›n ard›ndan gelen
k›sa dönemde, talepler ço-
¤unlukla askeri okullara gi-
rifl için yap›lm›flsa da, takip
eden y›llarda hem idadiye

hem de aliye’lere ve çeflitli uzmanlaflm›fl okullara –din okullar›ndan müzik
okullar›na dek- girifl için verilen dilekçelerin say›s›nda kayda de¤er bir art›fl
yaflanm›flt›r.32

Asl›nda, tan›mlanan bu olaylar Kuzey Kafkasyal› göçmen toplulu¤u içeri-
sindeki askeri ve sivil entelektüel, bürokratik s›n›f›n h›zla yap›lanma süreci-
ne iflaret etmektedir; ki bu da Osmanl› devleti içindeki toplumsal geliflimleri-
nin en önemli etmenlerinden biri olmufltur.

Ruhban s›n›f›ndan göçmenlerin verdi¤i dilekçelerin ilginç bir özelli¤i var-
d›r. Aç›kças›, bu s›n›f›n temsilcilerinden Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na esasen
dini yap› nedeniyle göç edenler halifenin özel himayesine güveniyordu. Genel
olarak devletten malzeme ve toplumsal destek (geçici ya da kal›c› meskenle-
ri için erzak, maafl, vb.) ve kendi tarikatlar›n›n ibadetlerini tam olarak sür-
dürmelerini sa¤layacak koflullar›n yarat›lmas›n› istiyorlard› (önemli dini
merkezlere yerleflmek, profesyonel faaliyet ya da çal›flmalara eriflimlerinin
temin edilmesi). Bu türden talepler otoritelerce ço¤u zaman anlay›flla karfl›-
lan›yordu. Örne¤in, 1851 y›l›nda Bab›ali Erzurum vilayetine gelmifl olan yak-
lafl›k yüz Da¤›stanl› göçmen aras›ndaki kimi yafll›lar›n, ki dilekçelerine göre
bu kifliler ilahiyat ö¤retmenleri idi, dilekçesini kabul etmiflti. Bunlar›n, grup-
tan ayr›larak, tercihlerine göre Bursa ya da fiam’a yerleflmelerine izin veril-
mifl ve kendilerine hayat boyu ayl›k ba¤lanm›flt› (“çünkü bu türden zatlar›n
kurtar›lmas› onur meselesiydi”).33 Çok say›da belge, incelenen dönemde Ku-
zey Kafkasyal› din adamlar›n›n hac amac›yla ya da mücavir olarak yerleflmek
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31 BOA, A.DVN, No 155/3 (17 M 1277); BOA, A.MKT.DV, No 204/83 (4 R 1278). Kuzey Kafkasya göçmenlerinin
askerli¤e kabul edilmesiyle ilgili özellikle soylulardan gelen baflka dilekçeler için bkz.: BOA, A.MKT.DV, No
87/24 (28 Ra 1272); BOA, A.MKT.NZD, No 349/68 (14 L 1277);  BOA, A.MKT.NZD, No 354/58 (22 Za 1277).
32 Örne¤in bkz.: BOA, A.MKT.NZD, No 224/42 (11 L 1273); BOA, A.MKT.MHM, No 177/29 (21 B 1276); BOA,
A.MKT.MHM, No 202/28 (27 Ca 1277); BOA, A.MKT.MHM, No 270/80 (5 S 1280); BOA, A.DVN, No 90/15 (t.y.);
BOA, A.DVN, No 184/75 (t.y.); BOA, Y.PRK.AZJ, No 14/75 (2 Ca 1306); BOA, Y.PRK.AZJ, No 50/124 (13 Ca
1323).  
33 BOA, ‹.MV, No 7398 (18 Za 1267).



üzere Hicaz’a gitmek için yard›m taleplerine olumlu yan›t verildi¤ini göster-
mektedir.34

‹ncelenen belgeler aras›nda, ataerkil aile ya da tar›m köleli¤i ve iflçi köle ti-
caretinden kaynaklanan dilekçeler özel bir yer tutmaktad›r – bu olgu ço¤u
Kafkasyal› grubun geleneksel toplumsal yap›s›nda var olmakla birlikte, Os-
manl› hukuk sistemiyle pek de uyuflmuyordu. Karmafl›k sorunlar bir yana, 19.
yüzy›lda Osmanl› toplumlunda bu konuyla karfl›laflt›¤›m›z için flunu da belirt-
meliyiz ki, Kuzey Kafkasyal›lar›n toplu göçünü takip eden ilk y›llarda ‹mpa-
ratorlu¤un pek çok bölgesinde bir taraftan daha yüksek s›n›flar›n mensupla-
r›n›n kendi halklar›ndan köleler, serfler ve hatta özgür insanlar› toplad›klar›,
di¤er taraftan da bu kiflilerin özgürlüklerini kazanmaya çal›flt›klar›na tan›k-
l›k edilmifltir; Bab›ali’nin “Çerkez kölecili¤inin” ortadan kald›r›lmas› için ald›-
¤› önlemlerin arka plan›nda da bu yatmaktad›r.35 Ne var ki, ayn› zamanda her
iki taraf da ihtilaf durumunda önce otoritelere baflvuruyordu. Bu nedenle,
1860-70’lerde resmi kurumlar hem köle statüsünden kiflilerden (geleneksel s›-
n›fland›rmaya göre) gördükleri kötü muameleden yak›nan flikâyetnameler,
hem de özgür do¤mufl kiflilerden zorla köle olarak al›konulduklar›na dair flikâ-
yetnameler al›yorlard›.36 Ayr›ca, kaçak ya da itaat etmeyen kölelerinin aran-
mas› ve cezaland›r›lmas›n› talep eden köle sahiplerinden de (soylular, ruhban
s›n›f›, köle tacirleri) say›s›z dilekçe geliyordu.37 Kuzey Kafkasyal›lar›n hukuk
anlay›fl› ile fieriat›n kölelik kurumunu yorumlay›fl› aras›ndaki farklar ve Ba-
b›ali’nin pratikte tüm s›n›flar›n haklar›n› koruma çabalar›, otoriteler için bu
tür sorunlar›n çözümünü oldukça güçlefltiriyordu ve muhtemelen de her bir
vakada özel durumlara ba¤l› olarak bir taraf›n lehine kararlar al›n›yordu.

‹ncelenen belgeler aras›nda göçmenlerin çeflitli davalar için verdikleri di-
lekçeler de – mal varl›¤› ve bireysel anlaflmazl›klardan, adi suçlarla ilgili ihti-
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34 Örne¤in bkz.: BOA, A.MKT.DV, No 176/89 (21 Ca 1277); BOA, A.MKT.UM, No 524/62 (10 C 1278); BOA,
A.MKT.UM, No 556/81 (21 L 1278). Kuzey Kafkasyal› göçmen din adamlar›n›n temsilcilerinin di¤er dilekçeleri
ve yetkililerin cevaplar› için bkz.: BOA, A.DVN, No 158/27 (2 Ca 1277); BOA, A.DVN, No 184/35 (t.y.); BOA,
A.MKT.NZD, No 88/96 (29 Za 1269); BOA, A.MKT.NZD, No 379/61 (17 Ca 1278); BOA, A.MKT.MHM, No 508/11
(24 fi 1317). 
35 Ayr›nt›lar için bkz.: E. R. Toledano, Osmanl› Köle Tiareti (1840-1890), ‹stanbul, 1994, ss. 127-154; Ö. fien,
“19. Yüzy›lda Osmanl› Devletindeki Köle Ticaretinde Kafkasya Göçmenlerinin Rolü”, Dünü ve Bugünüyle Top-
lum ve Ekonomi, No 6, 1994, ss. 175-180.  
36 Örne¤in bkz.: BOA, A.MKT.DV, No 181/59 (19 B 1277) – ‹ki kölenin ev sahiplerinden kötü muamele görme-
si ve gelinlerinden ayr›lmamalar› için verdikleri dilekçe; BOA, A.MKT.DV, No 183/39 (9 fi 1277) – Köle olarak
sat›lan ye¤enin iadesi için dilekçe; BOA, Y.PRK.AZJ, No 2/60 (20 M 1296) – ailenin zorla köle olarak tutulma-
s›yla ilgili flikâyeti; BOA, Y.PRK.AZJ, No 41/3 (14 C 1318) – köle olarak sat›lan kad›n akrabalar›n iadesi için ta-
lep.  
37 Örne¤in bkz.: BOA, A.DVN, No 153/15 (21 Za 1276) – Rus elçili¤ine s›¤›nan esir kad›n›n iadesi veya tazmi-
nat ödenmes talebi; BOA, A.DVN, No 178/20 (13 L 1278) – kaçak esirlerin mahkemeye getirilmesi talebi; BOA,
DH.MKT, No 1316/46 (9 Ra 1288) – kaçak esir kad›n›n iadesi veya tazminat ödenmesi talebi; BOA, DH.MKT,
No 1316/46 (9 Ra 1288) – Baflka bir sahibe kaçan kölelerin iadesi talebi. 



laflara dek - önemli bir yer tutmaktad›r.38 Kuzey Kafkasyal›lar›n önemli bir
bölümünün, ülkeye yerlefltikleri ilk y›llardan itibaren, göçten önceki hukuk
anlay›fl›n›n geleneksel standartlar› ile düzenlenen sorunlar›n›n çözümü için
idari ya da yarg›sal Osmanl› kurumlar›na baflvurmufl olmalar› da dikkate de-
¤er bir olgudur. Hiç flüphe yok ki, bu bir dereceye kadar göçmenlerin resmi ku-
rumlara olan güvenine ve yeni devletlerinin birer vatandafl› haline gelme ga-
yelerine iflaret etmektedir.

Daha önce de belirtmifl oldu¤umuz gibi, Kuzey Kafkasyal›lar›n, yerleflme,
ikamet ve bireylerin, ailelerin ya da küçük topluluklar›n uyum sorunlar›n›n
çözümüne dair dilekçe ve baflvurular›n yan› s›ra, ‹mparatorlu¤un genelindeki
ya da büyük bölgelerindeki durumlar›na dair de Osmanl› yetkililerine baflvur-
du¤u durumlar olmufltur. Bugün elimizde bu türden yaln›zca birkaç kan›t var-
d›r.

Bunlardan en eskiler, Temmuz 1868’in bafllar›nda Sivas vilayetinde ikamet
etmekte olan üç yüzün üzerinde soylu, din adam› ve yafll› temsilcinin yapt›¤›
toplant›ya dair belgelerdir. Vilayet yönetiminin onay› üzerine, toplant› ad› ge-
çen mir-liva Musa Pafla (Kundukov) taraf›ndan düzenlenmifltir. Toplant›n›n
amac› Kuzey Kafkasyal› gruplarca ifllenen suçlar›n önüne geçmek için yöntem-
ler aramak ve sancaklar ile vilayetlerin otoritelerinin bafla ç›kmakta zorland›-
¤› kamu güvenli¤i sorununu gidermekti. Durumu tart›flan delegeler muhteme-
len Musa Pafla taraf›ndan tasarlanm›fl olan yasay› onaylad›lar. Yasa 15 mad-
deden olufluyordu ve suçla mücadele için, göçmenlerin yerleflkelerindeki muh-
tarlara ve kahyalara baflvurmalar›n› flart kofluyor; s›k› bir para cezas› sistemi
ve sakinlerin toplu sorumlulu¤unun teflvik edilmesini; göçmenlerin tam za-
manl› olarak yerel güvenlik kurumlar›na dahil olmalar› ve para cezalar› ile di-
¤er önlemlerle malzeme deste¤i için özel bir stok haz›rlanmas›n›; suçlular›n ai-
lelerinin uzak bölgelere gönderilmesini; Kuzey Kafkasyal›lar›n kamu alanla-
r›nda silah tafl›malar›n›n yasaklanmas›n› öneriyordu.39

Toplant›da kabul edilen genifl kapsaml› dilekçe, merkezi ve vilayet otorite-
lerinden, bölgede huzur ve güvenli¤i sa¤laman›n tek yolu olan bu yasay› aci-
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38 En tipik örnekler için bkz.: BOA, A.MKT.DV, No 160/92 (22 Za 1276) – miras hakk› ile ilgili anlaflmazl›¤›n
çözülmesi talebi; BOA, A.MKT.MHM, No 238/89 (18 Za 1278) – akrabalar taraf›ndan haks›z ele geçirilen mülk
ve esir kad›n›n iadesi talebi; BOA, A.MKT.UM, No 478/18 (7 Z 1277); BOA, A.MKT.DV, No 220/25 (7 L 1278) –
köle sahipli¤i anlaflmazl›klar›n›n çözümü için talepler; BOA, DH.NKT, No 335/21 (21 M 1282) – sat›lan esir ka-
d›ndan do¤an alacak anlaflmazl›¤›n›n çözüm talebi; BOA, A.DVN. No 134/93 (14 S 1275) – nafaka ödenmesi ta-
lebi; BOA, DH.MKT, No 1558/53 (21 S 1306), aile içi mülkiyet anlaflmazl›klar›n›n çözülmesi ve nafaka ödenme-
si talebi; BOA, A.MKT.DV, No 185/30 (2 N 1277) – ödenmemifl kan bedelinin ödenmesi talebi; BOA, A.DVN, No
170/33 (17 Ra 1278) – akraba katillerinin cezai soruflturulmas› talebi; BOA, DH.MKT, No 1310/49 (18 Za 1286)
– tecavüzcüye yasal ceza verilmesi talebi; BOA, DH.MKT, No 1311/113 (16 Ca 1287) – akrabalar›n mülk ve ca-
n›na kast eden kiflinin cezaland›r›lmas› talebi.  
39 BOA, ‹.MM, No 1481, LEF 3 (t.y.).



len onaylamalar›n› talep ediyordu. Ayn› zamanda dilekçede baz› göçmenlerin
yasa d›fl› eylemlerinin sorumlulu¤u büyük ölçüde resmi çevrelerin üzerine y›-
k›l›yordu. Uygunsuz yerleflim ve toprak da¤›t›m› süreci, bürokratlar›n göç-
menlerin ihtiyaçlar›na kay›ts›z kalmalar›, çeflitli memurlar›n suçlara kar›fl-
mas› gibi etmenler de Kuzey Kafkasyal› gruplar içinde suçun art›fl›n›n ve ye-
rel nüfus ile karfl›l›kl› iliflkilerin kötüleflmesinin nedenleri olarak belirtiliyor-
du. Durumu iyilefltirmek ve istenmeyen geliflmelerin önüne geçmek için dilek-
çe sahipleri Anadolu’ya ‹stanbul’dan “nitelikli ve vicdanl› memurlar” atanma-
s›n› ve bu memurlar›n da Kuzey Kafkasyal›lar›n yerleflimlerinin tamamlan-
mas› sorununu çözüp, hayati ihtiyaçlar›n› karfl›lamalar›n›, ülke çap›nda göç-
menlerin durumunu inceleyerek merkezi otoriteye rapor edecek özel bir ko-
misyon üyesi atanmas›n›, göçmenlerin meclisler ve yerleflim bölgelerinin yerel
idarelerine dahil edilmesini, yasay› ihlal edenlerin titizlikle cezaland›r›lmas›-
n› talep ediyordu. Kafkasl› liderler kendi adlar›na vatandafllar› aras›ndan suç
iflleyenlere karfl› daha sert olacaklar›n› ve Gayrimüslimler de dahil olmak üze-
re yerli nüfusla iyi iliflkileri teflvik edeceklerini vaat ediyorlard›. Ayr›ca, göç-
menlerin Bab›ali’nin politikalar›na içerlediklerine dair söylentileri de ortadan
kald›rmak isteyen dilekçe sahipleri, Osmanl› devlerine olan sadakatlerini be-
lirterek, gerekti¤i takdirde devletlerini silahla savunmaya da haz›r olduklar›-
n› bildirmifllerdi.40

Bu giriflimler, delegelerin – göçmenlerin soylu temsilcileri - göçmenlerin is-
kân ve toplumsal uyarlanma sürecinde ortaya ç›kan sorunlarla ilgili olarak
otoriteleri iflbirli¤ine ve arabuluculu¤a ikna etmeyi amaçlad›klar›n› ve yerel
güç yap›lar› içerisinde kendi konumlar›n› güçlendirmeyi istediklerini göster-
mekteydi. Ne var ki, otoriteler biraz farkl› bir yaklafl›m sergilediler. Dilekçeye
cevap olarak naz›rlar heyetinin verdi¤i karardan anlafl›ld›¤› gibi, o dönemde
Osmanl› hükümeti Kuzey Kafkasyal› feodal seçkinlere karfl› aç›kça önyarg›l›y-
d›, çünkü kimi temsilcilerinin di¤er s›n›flar üzerinde güç kazanarak yerel dü-
zeyde resmi yap›lara bask› yapmay› amaçlad›¤›ndan flüpheleniyordu. Bu var-
say›ma dayanarak Bab›ali söz konusu sorunlar›n çözümünde soylular›n deste-
¤ini azaltmay› tercih etmifl ve 4. Ordu karargah›n›, göçmenleri Sivas ile Ana-
dolu vilayetlerine yerlefltirmekle görevlendirmiflti. Hükümet politikas›n›n bu
alandaki hedefi göçmenleri bir an önce tar›mla u¤raflan sad›k birer vatandafla
dönüfltürmek ve geleneksel liderlerinden ba¤›ms›z k›lmakt›; karfl› koyanlar
baflka bölgelere tahliye ettirilecekti. Bu hedeflerin de, Musa Pafla’n›n “ka-
nun”unda flart koflulan s›ra d›fl› önlemlere baflvurulmadan, mevcut yasa ve ku-
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40 BOA, ‹.MM, No 1481, LEF 4 (11 Ra 1285).



rumlar›n s›k› denetimi al-
t›nda gerçekleflmesi bekle-
niyordu.41

Ancak, bir buçuk y›l son-
ra, otoriteleri Kuzey Kaf-
kasyal›lar›n ihtiyaçlar›ndan
haberdar etmekle sorumlu
olan Musa Pafla ‹stanbul’a
kiflisel bir baflvuruda bulun-
mufltur. Bir kere daha otori-
telerin dikkatini göçmen
yerleflkelerindeki olumsuz
koflullara çekmek istiyor ve
toprak tahsisi sürecinde ya-
p›lan hatalar›n giderilmesi
için çeflitli önerilerde bulu-
nuyordu. Sorunlar›n çözül-
mesi için yap›lan öneriler
göçmenlerin topraklar›n›n
yeni bafltan da¤›t›lmas›n›

gerektiriyordu. Özellikle de, di¤erlerinden önce gelmifl olan göçmenlere tahsis
edilmifl olan topraklar›n istimlak edilmesi hakk›nda yazm›flt›; bu topraklar›n
yasad›fl› bir flekilde tahsis edildi¤ini belirtiyor ve oraya sonradan gelip, Ana-
dolu’daki iskân için öngörülmüfl alanlar darald›¤› için hak ettikleri topraklar›
alamayanlar›n lehine istimlak yap›lmas› gerekti¤ini söylüyordu.42 Ayr›ca, zo-
runlu askerlikle ilgili ayr›cal›kl› süre dolmadan önce daha çok say›da göçme-
nin askerli¤e al›nmas›n› da talep ediyordu. “De¤erli halk›”n›n, askere gitmek
istemeyen yerel halk›n yerine - bedel-i flahsi olarak orduya al›nmas›n› öneri-
yordu. Bu Kuzey Kafkasyal›lar› disipline al›flt›racak ve tar›m alan›nda baflar›-
s›z olanlara da geçim kayna¤› olacakt›. Böylelikle, göçmenlerin yerleflim bölge-
lerindeki toplumsal gerilim de bir flekilde azalm›fl olacakt›. Baflvuruda ayr›ca,
bu alandaki bofllu¤un doldurulmas› için göçmenlere “uygarl›k ve din e¤itimi”
verecek daha iyi koflullar sa¤lanmas›n›n gereklili¤ine de dikkat çekiliyordu.43
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41 BOA, ‹.MM, No 1481 (12 Ca 1285).
42 Musa Pafla, di¤er göçmen gruplar›n›n ço¤undan daha sonra, 1865’te Sivas vilayetine gelen, büyük bir Kuzey
Kafkasya grubuna baflkanl›k ediyordu. Böylesi radikal bir öneri ve kuflkusuz çat›flma do¤urabilecek bir tasar›,
belki korumas› alt›ndakilerin bir bölümünün ona yapt›¤› bask›yla aç›klanabilir, bu da bölgedeki ‘eski’ ve ‘yeni’
yerleflimciler aras›nda yaflanan belirli çat›flmalar› yans›tmaktad›r.      
43 BOA, ‹.MM, No 1590, LEF 1 (16 L 1286).



Söz konusu baflvuru, Bab›ali’nin Mart 1870’de Anadolu’nun çeflitli bölgele-
rindeki göçmenlerin konumunun genel bir teftiflten geçirilmesi do¤rultusun-
daki karar›n› etkilemifltir. Bu teftifli merkezi hükümet birimlerinin memurla-
r› yürütecekti. Onlara verilen talimatta 1868’de Kafkasyal› liderlerin Sivas
toplant›s›nda yazd›klar› dilekçe ile Musa Pafla’n›n baflvurusundaki çeflitli öne-
rilere de a¤›rl›k verilmiflti. Böylece, toprak sorununun çözülmesi için, önceden
tahsis edilmifl olan topraklar› yeniden da¤›t›lmas›na karar verilmiflti. Ancak
bu Musa Pafla’n›n önerdi¤inden daha yumuflak bir flekilde halledilecekti: yal-
n›zca iyi bir gerekçe olmaks›z›n sahiplerince ifllenmeyen topraklar istimlak
edilecek ve bulunan di¤er bofl araziler de göçmenlere tahsis edilecekti. Ad› ge-
çen baflvuru sahiplerinin di¤er baz› talepleri de destek bulmufltu: Göçmelerin
köylerine sakinler aras›ndan muhtar ve imamlar›n atanmas›, Kuzey Kafkas-
yal›lara kazalardaki meclisler ve yönetime daha iyi bir eriflimin sa¤lanmas›,
ücretli askerlik hizmetinin bafllat›lmas›, kültürel-dini ihtiyaçlar›n›n daha iyi
karfl›lanmas› için göçmenlerin yerleflti¤i bölgelerde cami ve okul infla edilme-
si, kamu alanlar›nda silah tafl›man›n yasaklanmas›. Ayn› zamanda yukar›da
belirtilen baflvurulardaki önerilerin ötesinde ve k›smen onlara karfl› olarak,
talimat tekrar göçmenlerin yerli Müslüman cemiyetle ekonomik ve sosyo-kül-
türel yönlerden kaynaflmas›n›n önemini ve s›n›fsal kimlik ne olursa olsun ya-
sal konumlar›n›n eflit oldu¤unu vurguluyor ve vatandafllar›n› silahl› suçlara
teflvik eden ve zorlayan Kuzey Kafkasyal› soylu seçkinlere iliflki de sert – ve
gerçekten fazlaca – tedbir al›nmas› gere¤ini belirliyordu.44

Di¤er bir ilginç belge de, tam tarihi bilinmemekle birlikte, muhtemelen
1870’lerin ilk yar›s›nda göçmenlerin Bab›ali’ye yapt›klar› bir baflvurudur.45

Her ne kadar bu belgenin arfliv kopyas›nda yazarlar›n›n ismi bulunmasa da,
Anadolu ve Rumeli’de bulunan tüm vatandafllar›n beklenti ve kayg›lar›n› sa-
vunma amaçlar› ve göçmenlerin Osmanl› otoritelerine yapt›¤› ciddi ithamlara
yer vermesi nedeniyle, bu belgenin göçmenlerin geleneksel seçkinlerinin sözü
geçen temsilcilerince yaz›lm›fl oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu beyanat›n hayli tu-
tarl› ve mant›kl› niteli¤i, Arapça ve Farsça kal›plar ve cümlelerin s›kça kulla-
n›lm›fl olmas› da yazarlar›n›n e¤itim düzeyine dair bir fikir vermektedir. Bel-
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44 BOA, ‹.MM, No 1590, LEF 2 (talimat metni).
45 BOA, A.DVN, No 166/52. Bu belge metindeki baz› tan›kl›klara dayan›larak yaklafl›k olarak tarihlenebilir.
Özellikle dilekçenin, Harbiye Naz›r› Hüseyin Avni Pafla’n›n görevden ayr›lmas›ndan sonra en fazla bir y›l için-
de yaz›lm›fl oldu¤u belirtilmektedir. Bilindi¤i üzere Pafla, 1869-1871 y›llar› aras›nda ve daha sonra ölümüne
kadar 1874-1876 y›llar›nda k›sa kesintilerle bu görevde bulunmufltur (E. Z. Karal, Osmanl› Tarihi, 7, Ankara,
1995, ss. 70-76, 103-104, 134, 186-187, 353-356, 360). Öte yandan belge, 1866-1875 y›llar› aras›nda bu konum
ve isim alt›nda bulunan Muhacirîn ‹daresi’nden faal bir kurum olarak söz etmektedir (A. Saydam, a.g.e., ss.
114-117). Sonuç olarak, baflvuru 1871’in sonunda daha önce ve 1875 y›l›n›n bafl›ndan daha sonra yaz›lm›fl ola-
maz ve büyük olas›l›kla 1872’de yaz›lm›flt›r. Her durumda belgenin kenar›na arfliv görevlilerince Hicri y›lla
1277 (Gregoryen takvime göre 1860/1861) tarihinin yaz›lm›fl olmas› bir hata olarak kabul edilmelidir.    



genin 28 maddesi göçmenlerin neredeyse tüm endifle ve taleplerini özetledi¤in-
den ayr›nt›l› bir flekilde ele almak yerinde olacakt›r.

Baflvuru, Çerkezlerin Ruslara karfl› “dinlerini, onurlar›n› ve anavatanlar›-
n› korumak için” direnifllerinde karfl›laflt›klar› türlü güçlükler ve yapt›klar›
say›s›z fedakârl›¤a dair bir hat›rlatma ile bafll›yordu. Bu mücadele süresince
korkunç yoksullu¤un üstesinden gelebilmek için Kafkasyal›lar›n kimi zaman
“çocuklar›n› ve hemflerilerini ‹slam ülkelerine göndermek ve onlar› hiç u¤ru-
na Osmanl› soylular›na satmak” zorunda kald›klar›na dair flok edici aç›klama,
Kafkas zihniyeti için bu denli ac› verici bu tarihi olguyu meflrulaflt›rma, hem
de Osmanl› toplumu ve toplumuna dair dolayl› bir sitemde bulunma niyetini
ortaya koyuyordu. Dahas›, topraklar›na s›¤›nan Kuzey Kafkasyal› göçmenlere
cömert maddi yard›mlar›ndan ötürü Bab›ali’ye minnettarl›klar›n› sunan belge
sahipleri bu kaynaklar›n önemli bir bölümünün, devlet hazinesini talan eden
ve göçmenleri yoksullu¤a sürükleyen yolsuz memurlar taraf›ndan ya¤malan-
d›¤›n› da belirtiyordu. Her ne kadar, baz› bölgelerdeki özellikle de Balkan vi-
layetlerindeki kimi dürüst memurlar›n çabalar› sayesinde göçmenler uygun
bir flekilde yerlefltirilmifl ve “titizlikle ve fleref duyarak vergi ödemeye” baflla-
m›fllarsa da, göçmenlerin ço¤unlu¤unun durumu felaket olarak tan›mlanabi-
lirdi. Özellikle, bu beyanlara göre, pek çok bölgede rüflvet yiyen bürokratlar,
yerli sakinler aras›ndan söz sahibi kiflilerle flüpheli antlaflmalar yaparak, bofl
devlet arazilerini merkezi otoritelerden saklayarak, göçmen gruplar›n› son de-
rece uygunsuz arazilere yerlefltiriyorlard›. Örne¤in, yaklafl›k 300 göçmen aile
Tekfurda¤› sanca¤›n›n Mand›ra kazas›nda yaln›zca 30-40 köylü aileyi geçindi-
rebilecek kapasitedeki bir araziye yerlefltirilmiflti. Dahas›, Kuzey Kafkasyal›-
lara tahsis edilmifl olan topraklar›n tefriki s›k s›k uzat›l›yor ve yoksulluklar›-
n› kan›tlayan belgeler de ç›kart›lm›yordu. Sonuç olarak kendilerine verilmifl
topraklar› ekmekte olan göçmenler yerel “keyfî unsurlar” ve onlardan rüflvet
alan bürokratlar›n haklar›n› tecavüzüne karfl› kendilerini güvende hissetmi-
yorlard›. Göçmenlerin, kendilerine verilmesi öngörülen zirai araç gereçleri,
büyük bafl hayvanlar›, mesken infla etmek için gerekli para yard›mlar›n› alma-
lar› için gerekli ifllemlerin y›llarca uzat›lmas› konusuna da dikkat çekiliyordu.
Dilekçe sahipleri, yerel memurlarca göçmenlerin yerlefltirilmesine dair yanl›fl
bilgilendirilen ‹stanbul hükümet örgütlenmelerinin, aylar boyu merkezi ve ye-
rel kurumlarda dolaflt›ktan sonra destek bulamayan hatta bürokratlar›n ha-
karetlerine maruz kalan Kuzey Kafkasyal›lar›n flikâyet ve dilekçelerini kabul
etmeyiflinden de esef duymaktayd›.

K›sacas›, bu suiistimaller ve yasad›fl› eylemler, umutsuz göçmenleri h›rs›z-
l›¤a itiyordu. Yazarlar, Kuzey Kafkasyal› gruplar›n liderlerinin bu suçlardan
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sorumlu tutulmas›n›n da uygun olmayaca¤›n›n, çünkü suçlu vatandafllar›n›n
yarg›lanmas›nda otoritelere yard›mc› olma çabalar›n›n yerel polis güçlerinin
isteksizli¤i ile karfl›laflt›¤›n›n alt›n› çiziyordu. Bu gerçek de adaletsiz memur-
lar› “tüm Çerkezleri h›rs›z, soyguncu … ve yerli nüfus içinde nefret uyand›ran”
diye damgalamaktan al›koymuyordu. Bu tür hastal›kl› yönetim ve bürokratik
keyfilikler göçmenlerin “gururunu k›r›c› ve ulusal haklar›na tecavüz eden” te-
mel etkenler olarak gösteriliyordu.

Söz konusu belgenin sahipleri, 1868 baflvurusunu yapanlar›n aksine Kuzey
Kafkasyal›lar›n silah tafl›ma hakk›ndan yoksun b›rak›lm›fl olmalar›n›n üze-
rinde duruyor ve otoritelerin silahlar›n b›rak›lmas› konusundaki uygulamala-
r›n›n göçmenleri gücendirdi¤ini belirtiyordu. Ancak, temel sav Kuzey Kafkas-
yal›lar›n “geleneksel silah kullanma yeteneklerini yitirebilecekleri” endiflesini
tafl›d›klar›, çünkü “… tüm muhacirlerin, yediden yetmifle, devlet ve din u¤ru-
na savafl alan›nda canlar›n› feda etmeye haz›r” olduklar›yd›.

Göçmenlerin e¤itim, özellikle de askeri e¤itime daha kolay kat›lmalar› için
gerekli koflullar›n oluflturulmas› talebi de dilekçenin di¤er bir önemli madde-
siydi. Dilekçe sahipleri daha ziyade Kuzey Kafkasyal›lar›n oturdu¤u köylerin
ço¤unda cami ve okul olmamas›ndan, olan yerlerde de “Osmanl›caya” iyi hâ-
kim olan ö¤retmen ve hocalar›n bulunmamas›ndan endifleliydi. Sonuç olarak
göçmenlerin çocuklar› okuryazar olam›yordu ve askeri okullara girmekte zor-
lan›yordu. Bu nedenle, belgeye göre, söz konusu dönemde Kuzey Kafkasyal›la-
r›n çocuklar›n›n askeri e¤itim kurumlar›na al›nmalar› için yapt›klar› baflvuru-
lardan yaln›zca yüzde yirmisi kabul edilmiflti, ki bu rakam cemaatin subay ol-
ma heyecan›n› karfl›lam›yordu. Bu ba¤lamda yazarlar göçmenlerin yerleflim
bölgelerine yeterli say›da cami, okul ve nitelikli ö¤retmen temin edilmesini is-
tiyordu. Ayr›ca sa¤l›k koflullar› askerlik yapmaya uygun Kuzey Kafkasyal›la-
r›n askeri okullara girme taleplerinin de geri çevrilmemesini istiyorlard›.

Dilekçede ayn› zamanda Kuzey Kafkasyal› gruplar içindeki feodal köle sa-
hibi s›n›flar aras›ndaki iliflkilerde yaflanan sorunlara da de¤inilmiflti. Aç›kt›r
ki bu beyana destek veren çevreler, 1860’lar›n ikinci yar›s› ile 1870’lerin ba-
fl›nda Bab›ali’nin, Bat›l› ülkelerin bask›s› alt›nda ald›¤› ve “Çerkez kölecili¤i-
ni” k›s›tlayan (köle sat›fl›n›n k›smen yasaklanmas›, kölelerin azat edilmesinin
teflvik edilmesi gibi) kimi önlemler konusunda endifle duymaktayd›; bunun so-
nucunda ba¤›ml› s›n›flar s›k s›k sahiplerine baflkald›rmaya bafllam›flt›.46 Dilek-
çede belirtildi¤i üzere Kuzey Kafkasyal› aristokratlar, fieriat’a uygun oldu¤u-
nu iddia ettikleri bu ataerkil olguyu tarihi, yasal ve ahlaki aç›dan meflru k›l-
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mak istiyordu. Bu gelene¤in “Amerika, Avrupa ve Afrika’n›n kimi bölgelerin-
de yayg›n olan zalim ve insanl›k d›fl› kölelik” hiçbir ortak yan› yoktu ve bu ne-
denle de “yabanc›lar taraf›ndan iddia edilen kategoride de¤ildi.” Soylu s›n›f ile
çeflitli ba¤›ml› s›n›flar aras›ndaki iliflkileri sömürüden ziyade paternalist ola-
rak tan›mlayan ve sosyo-ekonomik ve ev hayat›na dair durumun da oldukça
baflar›l› iflledi¤ini belirten yazarlar, kimi memurlar›n bireysel k›flk›rtmalar›
sonucunda “… bu köleler ifllerini b›rak›p, tar›m›m›z› ihmal ederek isyan edi-
yorlar ve biz de onlar› ikna etmek zorunda kal›yoruz, böylece de zarara u¤ru-
yoruz….” fleklinde beyanda bulunuyorlard›. Bu da, vergi ödemelerindeki yeter-
sizli¤in önemli bir nedeni olarak gösteriliyordu. Yine de, köleli¤in kald›r›lma-
s›na muhalif olanlar›n en dikkate de¤er sav›, Bab›ali’nin Kuzey Kafkasyal› li-
derlere “eski yaflam koflullar›n›n temini” konusunda verdi¤i güvencenin yeter-
sizli¤iydi; bu nedenle de otoritelerin göçmenlerin mevcut toplumsal sistemine
müdahale etmemeleri konusunda ›srar ediyorlard›. Ancak, hükümet yönerge-
lerinin bizzat memurlarca pek çok kez ihlal edildi¤ine de¤inilmesi, bu tart›fl-
mada daha geçerli bir savd›; dilekçe sahipleri, yüksek Osmanl› bürokrasisi
üyelerinin, göçmenlerin yaflad›¤› bölgelerde kolayl›kla köle ve odal›k edinebil-
diklerine de de¤inerek, ‘köle sat›fl›n›n yasaklanmas›’na ‘köle al›m›n›n yasak-
lanmas›n›n’ efllik etmemesinden duyduklar› mahcubiyeti de dile getiriyordu.
Genel olarak belgenin birçok tezi, göçmen aristokrat seçkinlerin yeni vatanla-
r›ndaki mevcut toplumsal konumlar›ndan duyduklar› memnuniyetsizli¤i ve
Bab›ali ile aralar›nda yaflanan hoflnutsuzlu¤u ifade diyordu. Örne¤in “Anado-
lu ve Rumeli’de liderlerimiz … küçümsenir ve önemsenmezken, bizden afla¤›
olanlar ve akraba olmad›klar›m›z, flansl› adamlar ve efendilere dönüfltüler”
deniliyordu.

Yine de, dilekçe sahipleri ›srarla Bab›ali’nin, hâlâ orada olan di¤er Kuzey
Kafkasyal›lar› “Rusya’da b›rakmamalar›” ve akrabalar› ve vatandafllar›yla bir
araya gelebilmeleri için Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na göç etmelerine izin verme-
lerini talep ediyordu.

Sonuç olarak yazarlar “muhacirlerin kötü durumunun engellenmesi için
gerekli önlemlerden” baz›lar›n› da kesin ve aç›k olarak belirtiyordu: Yani, göç-
menlerin durumuna dair yeterli bilgi sahibi olan ve sayg›de¤er birer devlet
memuru olduklar›n› kan›tlam›fl Kuzey Kafkasyal›lar›n Osmanl› Muhacirin
‹daresi’nde yüksek konumlarda görevlendirilmeleri; “e¤itimli ve disiplinli”
Kuzey Kafkasyal›lar›n da “di¤er müttefik Osmanl› halklar› gibi” göçmenlerin
yaflad›¤› bölgelerdeki sancak ve kaza meclislerinde yer almalar›n›n temin edil-
mesi; “kendine sahip olabilen” göçmenlerin polis ve jandarma teflkilatlar›na
girmesine izin verilmesi ve cemaatlerinden sözü geçer temsilcilerin “göçmen-
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ler ile yerli nüfus aras›ndaki dostluk ve güvenin güçlendirmesi” amac›yla gü-
vence vermeleri.47

Ele al›nan bu belge, göçmen soylular›n›n, Padiflah’›n nüfuz alan›nda yafla-
yan Kuzey Kafkasyal›lar›n sosyo-ekonomik uyum sürecinin yolunda gitmeme-
sinden ve ataerkil yaflam geleneklerinin yok olmas›ndan duyduklar› büyük en-
diflenin bir göstergesi olarak de¤erlendirilebilir, bu da geleneksel liderlerince
refahlar›na, cemaatleri içindeki ayr›cal›kl› konumlar›na ve Osmanl› otoritele-
ri nezdindeki itibarlar›na yönelik bir tehdit olarak alg›lan›yordu. Ne var ki, di-
lekçe sahiplerinin Bab›ali’yi göçmen cemaatlerinin arkaik iliflki biçimlerinin
korunmas› ve bu geleneklerin ortaya ç›kmakta olan temsili idari sistem ku-
rumlar›na sokulmas› gereklili¤ine ikna etme umutlar› bariz bir tarihi ayk›r›-
l›k içeriyordu. Ayn› zamanda, y›llarca öncesinde bile göçmenlerin yerel hükü-
met bünyelerinde yer almalar›, güvenlik güçlerine dahil edilmeleri, e¤itime
eriflimleri gibi talepler merkezi hükümet taraf›ndan hükümetin göçmenlere
karfl› izledi¤i politikan›n önemli birer ö¤esi olarak kabul görmüfltü48 ve yeni-
den söz konusu edilmeleri de yaln›zca uygulaman›n yavafl gerçekleflmesi ile
aç›klanabilirdi. Ne yaz›k ki, otoritelerin bu baflvuruya verdikleri cevaba dair
herhangi bir verimiz yoktur ve bu nedenle de “göçmen konusu” hakk›ndaki
resmi konuma ne ölçüde etki etti¤ini belirlememiz mümkün de¤ildir.

Göçmenlerin Osmanl›’ya yapt›klar› baflvurulara dair de¤erlendirmeyi ta-
mamlamak için, bir belgeye daha de¤inmeyi uygun buluyoruz: Kuzey Kafkas-
yal› soylular›ndan ‹smail Hakk› Kubatizade’nin “Bitlis, Van ve Erzurum vila-
yetlerinde yaflayan Çerkez, Çeçen ve Da¤s›tanl› liderlere” yazd›¤› ve her aç›-
dan ‹stanbul’un etkili çevrelerinde hofl karfl›lanan fiubat 1893 mektub.49 Mek-
tup, Do¤u Anadolu’da yerleflmifl olan göçmen liderlerinin, Kürtler ve Bedevi-
ler yan›nda Kuzey Kafkasyal›lar›n, o dönemde teflkilatlanmakta olan Hamidi-
ye süvari alaylar›na al›nmamalar›ndan duyduklar› endifleyle, padiflaha yapa-
caklar› baflvuru için haz›rl›klar›n dolayl› ipuçlar›n› içermektedir. Ayr›ca, Sivas
vilayetinde yerleflmifl olan göçmenler ad›na da benzer bir dilekçenin ilgili hü-
kümet yetkililerine gönderildi¤inden ve de¤erlendirilme aflamas›nda oldu¤un-
dan bahsetmektedir. Kubatizade’nin mektubunda kulland›¤› dil, Kafkas lider-
lerinin bak›fl aç›lar›n›n içerdi¤i temel savlara dair genel bir fikir vermektedir.
Özellikle de Kürtler ve Bedevilerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, Kuzey Kafkasyal›lar›n
Osmanl› Devleti’ne duyduklar› büyük ba¤l›l›k ifade edilmifl ve yi¤itlikte, cesa-
rette, askeri beceride, özellikle de binicilikte bu halklara nazaran çok daha ba-
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flar›l› olduklar› belirtilmifltir.
Söz konusu metinden de anla-
fl›ld›¤› gibi, Bab›ali’nin baz›
Kürt ve Arap kabileleri ve li-
derlerine ayr›cal›kl› bir statü
verme e¤ilimi, Do¤u Anado-
lu’da yaflayan Kuzey Kafkasya-
l›lar›n, vatanlar›na verdikleri
hizmetlerin önemsenmedi¤ini
hissetmelerine neden olmufltur.
Ayr›ca, merkezi otoritelerin
k›smen etkisiz oldu¤u bölgede-
ki hassas çok-etnikli dengede
gücün, kalabal›k nüfuslu yerel
cemaatlerin lehine dönece¤in-
den de endifle etmekteydiler.50

Ayn› zamanda dilekçe, baflken-
te gönderilmifl olsun olmas›n, bir kez daha, incelenen dönemde Kuzey Kafkas-
yal›lar›n, askeri cemaatin ve hatta askeri yerleflikler s›n›f›n›n toplumsal iflle-
vinin yerine getirilifline dair tutum ve iddialar›n› ve padiflahla Bab›ali’ye ka-
y›ts›z flarts›z ba¤l›l›klar›n› gözler önüne sermektedir.

Yukar›da ele ald›klar›m›z› özetleyecek olursak: Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na
göç eden Kuzey Kafkasyal›lar kendilerini padiflah›n ve Bab›ali’nin tebas› ola-
rak görüyordu ve ev sahibi toplumla bütünleflmek istiyordu. Yeni ülkelerine
yerleflme sürecinde yaflad›klar› ekonomik ve gündelik s›k›nt›lar aflikârd› ve
göçmenlerin ço¤u taraf›ndan öngörülmemiflti. Ancak, bu sorunlar Kuzey Kaf-
kasyal›lar›n devlete olan sadakatlerinde herhangi bir de¤iflikli¤e neden olma-
m›flt›r. Zorluklar›n üstesinden gelme aray›fllar›nda, Osmanl› ‹mparatorlu-
¤u’na ayak bast›klar› ilk günden itibaren göçmen topluluklar› ya da bireyler
çeflitli düzeylerde resmi kurumlara baflvurmufllard› ve bu da sorunlar›n›n çö-
zümünde resmi kurumlara güven duyduklar›n› göstermektedir. Devletle bu
türden do¤rudan diyalog kurmak Kuzey Kafkasyal› gruplar›n ço¤unlu¤u için
tamam›yla yeni bir tecrübeydi, çünkü göçten önce Rusya ile olan iliflkilerinde
böyle bir fley söz konusu bile de¤ildi. Ele al›nan baflvurular göçmenlerin önem-
li bir bölümünün Osmanl› askeri ve sivil bürokrasisinde yer almak e¤iliminde
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oldu¤unu ve bu türden e¤itim almak istediklerini göstermektedir. Bu dönem-
de, geleneksel feodal-ataerkil seçkinlerin temsilcileri taraf›ndan ülkedeki Ku-
zey Kafkasya cemaatinin sorunlar›na dair say›s›z baflvuru kaleme al›nm›fl ve
Osmanl› otoriteleri vatandafllar›n›n sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi (sivil)
uyumunu h›zland›rmaya ikna edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ayn› zamanda kendi ko-
numlar›n› da güçlendirmeye ve belirli kadim s›n›f ayr›cal›klar›n› korumaya da
çabalam›fllard›r. Her ne kadar bir dizi dilekçe Kuzey Kafkasyal›lar› Osmanl›
milletlerinden biri olarak tan›mlam›flsa da, özel bir etno-kültürel talep veya
iddiada da bulunulmam›flt›r.

EEKKLLEERR::

11..  ‹‹rraaddee..  MMeecclliiss--ii  MMaahhssuuss..  NNoo  11448811  ((1122  CCaa  11228855))
Atûfetlü efendim hazretleri,
Anadolu cânibinde iskân olunmufl olan Çerkes muhâcirlerinin gasb-› emvâl

ve katl-i nüfûs gibi fazâyihe ictisâr ile ahâlî-i kadîme ve mutî‘ay› iz‘âc ve ›zrâr
ve f›rka ve f›rka olarak ebnâ-› sebîle dahi isâl-i dest-i ta‘addî ve hasâr etmek-
te olduklar› ve bunlar›n iz‘âcât›ndan ahâlî-i gayr-› Müslimeden ba‘z›lar› Rus-
ya memâlikine nakl ve hicret etmek efkâr›nda bulunduklar› ifl‘ârât ve istihbâ-
rât-› vâk›‘adan anlafl›l›p e¤erçi bunlar›n taht-› inzibât ve itâ‘ata idhâliyle ha-
rekât-› vâk›‘alar›n›n men‘i esbâb›n›n istihsâline memûrîn-i mahaliyye tarafla-
r›ndan i‘tinâ ve ihtimâm olunmakta ise de öyle flekavete me‘lûf bir tak›m mü-
sellâh ademlerin vilâyât ve elviyenin idâre-i hâliyyesine mahsûs cüz‘î mikdâr
‘asâkir-i zabtiyye ile taht-› zâb›taya idhâlleri kabil olamayaca¤› âflikâr bulun-
mufl idü¤ünden bunlar›n ahâlî-i mutî‘ay-› sâ’ire misillü hüsn-i inzibât ve idâ-
releri z›mn›nda bafll›ca bir tedbîr ittihâz ve icrâs› tasavvur ve mütâla‘a olun-
makta oldu¤u hâlde Çeçen muhâcirleri ümerâs›ndan olup ‘uhdesine mîrlivâl›k
tevcîhiyle Dördüncü Orduy-› Hümâyûn ma‘iyyetine ta‘yîn olunmufl olan
sa‘âdetlü Mûsâ Pafla taraf›ndan muhâcirîn-i Çerâkisenin ›slâh-› ahvâlleri ve
sûret-i idâreleri hakk›nda tanzîm ve orduy-› mezkûr müflîri devletlü pafla haz-
retlerine irsâl etmifl oldu¤u nizâmnâme lây›has› ve muhâcirîn-i merkumenin
‘ulemâ ve ümerâs› cânibinden ba‘z› müsted‘iyât ve ifâdât› mutazamm›n veril-
mifl olan mahzar sûreti müflîr-i müflârünileyh taraf›ndan bâ-tahrîrât irsâl k›-
l›nm›fl idü¤ünden geçen gün ‘akd olunan Meclis-i Mahsûs’ta k›ra‘at olunup hü-
lâsa-› me’âlleri muhâcirîn-i merkumenin ba‘z› mahallerde emr-i iskânlar›na
lây›k›yla bak›lamad›¤›ndan ve biraz›n›n arâzî ve çay›r ve sâ’ireden dolay› olan
münâza‘alar› kat‘ edilemedi¤inden bahisle meskûn bulunanlar›n kat‘-› münâ-
za‘alar›yla ikmâl-i noksânlar› ve aç›kta bulunanlar›n sür‘at-i tavtîn ve iskân-
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lar› ve ‘umûmen muhâcirîn-
i merkumenin emr-i idâre-
lerinin dahi mezkûr lây›ha-
da beyân olunan usûle tevfî-
kan icrâs› niyâz ve ifâdesin-
den ‘ibâret olarak vâk›‘â
bunlar›n ›slâh-› ahvâlleri ve
emr-i tavtîn ve iskânlar›n›n
ikmâliyle berâber taht-› in-
zibâta idhâlleri levâz›m-›
mülkdârîden olup fakat
kendilerinin öteden beri
ma‘lûm olan etvâr ve mifl-
vâr-› serkeflâneleri iktizâ-
s›nca dâ’ire-i itâ‘ata idhâlle-
ri pek de sühûletle mümkîn
olamayarak bu iflin kuvve-i
cebriyyeye dahi ihtiyâc› mü-

sellem olmas›yla berâber bunlar hakk›nda as›l aran›lan fley kendilerinin zi-
râ‘ate rabt›yla ahâlî-i kadîme ve mutî‘a misillü dâ’ire-i fermânberîde bulundu-
rulmalar› ve rü’esâs›n›n taht-› idârelerinden ayr›lmalar› kaziyyesi oldu¤una
ve bu hâlde lây›ha-› mezkûreye hâcet olmay›p kendilerine devletin kavânîn ve
nizâmât› ahkâm›na tatbîkan mu‘âmele olunmak lâz›m gelece¤ine binâen ol
bâbda cereyân eden müzâkerât›n fezlekesinde muhâcirîn-i merkumenin ‘alel-
‘umûm müsellâh gezmeleri men‘ olunup hilâf›nda bulunanlar›n eslihas› müsâ-
dere olunmas› ve rü’esâdan ehl-i ‘›rz olanlar› b›rak›l›p fesâd ve flekaveti
ma‘lûm olanlar kabîlelerinden ayr›larak ba‘îdçe yerlerde iskân edilmesi ve
rü’esâ ve efrâd›ndan cerâ’im-i flahsiyyesi olanlar taharrî ve derdest edilip
ba‘de’l-muhâkeme kanûnen mücâzâtlar› icrâ olunmas› ve emr-i iskânlar›na
bafll›ca dikkat olunup henüz yerleflmemifl tak›m var ise ânlar dahi iskân itdi-
rilüb fakat bir kabîlenin topunu bir yerde iskân etmek kabil de¤il ise birbiriy-
le münâsebât› olan familyalar yekdî¤erinden ayr›lmamak üzere mümkîn mer-
tebe kabîlenin tefrîkiyle tak›m tak›m iskân ettirilmesi ve iskândan murâd bir
mahalde oturtmak demek olmay›p belki mümkîn mertebe az vakit içinde bun-
lar› arâzîye rabt için esbâb-› zirâ‘atlar›n›n istihzâr›yla iskânlar›na bak›lmas›
lâz›m gelip fakat iflbu icrâât›n bir me’zûniyyet-i kâmile taht›nda bulunmas›
îcâb-› hâlden oldu¤una ve mevzû‘bahs olan muhâcirîn iflleri Dördüncü Orduy-
› Hümâyûna müteferri‘ mesâlihten olup ancak Beflinci Orduy-› Hümâyûna da-
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hi ta‘alluku olmak mülâbesesiyle îcâbât›n›n iki ordu müflîri beyninde bilmuhâ-
bere icrâs› lâz›meden idü¤üne mebnî mütâla‘ât-› mezkûrenin tamâmî-i icrâs›-
na ve muhâcirîn-i merkûmeden töhmeti zuhûr edenlerin fler‘an ve kanûnen
muhâkeme edilerek tebeyyün edecek hâle göre bu taraftan istîzân etmeksizin
cezâlar›n›n icrâs› z›mn›nda Dördüncü Orduy-› Hümâyûn müflîrli¤ine me’zû-
niyyet i‘tâs›yla ol babda bir k›t‘a fermân-› ‘âlî tasdîr ve irsâl edilmesi ve Beflin-
ci Ordu müflîriyyetine dahi bu bâbda ma‘lûmât verilerek muhâcir meskûn olan
vilâyetler vâlîlerine dahi tenbîhât ve vesâyâ-› mukteziyye ve vâz›ha icrâ olun-
mas› beynel-huzzâr tasvîb k›l›nm›fl ise de ol bâbda her ne vechile emr ü fer-
mân-› ‘isâbet-beyân-› hazret-i flehinflâhî fleref-sünûh ve sudûr buyurulur ise
infâz-› hükm-i celîline ibtîdâr olunaca¤› ve evrâk-› merkume leffen ‘arz ve tak-
dîm k›l›nd›¤› beyân›yla tezkire-i senâverî terkim olundu efendim. 

Fî 12 Cemâzîyel-evvel sene 85 

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki, 
Resîde-i dest-i ta‘zîm olan iflbu tezkire-i sâmiyye-i âsafâneleriyle evrâk-›

ma‘rûza manzûr-› ‘âlî-i hazret-i pâdiflâhî buyrulmufl ve tasvîb ve istîzân olun-
du¤u vechile muhâcirîn-i merkumeden töhmeti zuhûr edenlerin fler‘an ve ka-
nûnen muhâkemesiyle tebeyyün edecek hâle göre bu taraftan istîzân etmeksi-
zin cezâlar›n›n icrâs› z›mn›nda orduy-› mezkûr müflîrli¤ine me’zûniyyet i‘tâ-
s›yla ol bâbda bir k›t‘a fermân-› ‘âlî tasdîr ve irsâl edilmesi ve teferru‘ât›n›n da-
hi icrâ-› iktizâs› mütte‘allik ve fleref-sudûr buyurulan emr ve irâde-i seniyye-i
hazret-i flehinflâhî mantûk-› münîfinden olarak evrâk-› merkume yine savb-›
sâmî-i sadâretpenâhîlerine i‘âde k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr ü fermân haz-
ret-i veliyyül-emrindir. 

Fî 13 Cemâzîyel-evvel sene 1285 

22.. ‹‹rraaddee..  MMeecclliiss--ii  MMaahhssuuss..  NNoo  11448811  ((1122  CCaa  11228855))
LLeeff  11  
Makam-› ‘âlî-i cenâb-› seraskerîye, 

Devletlü ‘atûfetlü efendim hazretleri, 
Çeçen muhâciri ümerâs›ndan olup ‘uhdesine mîrlivâl›k rütbesi tevcîhiyle

Dördüncü Orduy-› Hümâyûna ta’yîn buyurulmufl ve Sivas cânibinde tavattun
etmesinden nâflî orada inflâs›na mübâfleret etmifl oldu¤u kona¤›n›n ikmâliyle
sâ’ir umûr-› zâtiyyesini rü’yet ve tesviye etmek üzere çend mâh mukaddem
me’zûnen mahal-i mezkûre gidip elyevm orada bulunmufl olan sa‘âdetlü Mûsâ
Pafla’n›n tekmîl-i ahvâl-i hâliyye-i muhâcirîn hakk›nda bu kerre savb-› çâkerî-
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ye göndermifl oldu¤u tahrîrât› ve melfûf olan lây›halar› manzûr-› ‘âlî-i cenâb-›
seraskerîleri buyrulmak üzere leffen ‘arz ve takdîm k›l›nd›. Mütâla‘as›ndan
fezleke-i ifl‘ârat› muhât-› ‘ilm-i ‘âlî-i âsafâneleri buyuralaca¤› vechile paflay-›
mûmâileyh muhâcirîn-i merkumenin te’mîni ve matlûb vechile inzibât ve tav-
tîni emrinde hüsn-i hizmet emelinde oldu¤undan Muhâcirîn Komisyonu efkâ-
r›na tevâfuk etti¤i hâlde kendisinin mülkiyyece bir hizmette istihdâm›yla mu-
hâcirînin taht-› inzibâta ald›r›lmas› menût-› emr ve irâde-i ‘âliyye-i hidîvîleri
olma¤›n ol bâbda ve her hâlde emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fî 10 Rebî‘-ül-âhir sene 85 ve fî 18 Temmuz sene 84
Bende Dördüncü Orduy-› Hümâyûn müflîri 

Dervîfl ‹brâhîm [mühür] 
‘an Erzincan 

33..  ‹‹rraaddee..  MMeecclliiss--ii  MMaahhssuuss..  NNoo  11448811  ((1122  CCaa  11228855))
LLeeff  22
Dördüncü Orduy-› Hümâyûn müflîriyyet-i celîlesi cânib-i ‘âlîsine, 

Devletlü efendim hazretleri, 
Sâye-i muvaffak›yyet-vâye-i hazret-i pâdiflâhîde inflâs›na mübâfleret olu-

nan kona¤-› ‘âcizînin ikmâl-i noksân› için me’zûnen gelip umûr-› zâtiyyemiz ile
meflgul bulundu¤um hâlde Sivâs vilâyet-i celîlesi dâhilinde bulunan muhâci-
rînden Mâhir Bey ve Fadin? Osmân ve rüfekalar›n›n gasb ve sirkat ve sâ’ir
dürlü harekât-› gayr-› lây›kalar›n›n men‘i esbâb›n›n istikmâli z›mn›nda lâz›m
gelen ümerâ-› muhâcirîne nush-pend olunmas› devletlü vâlî pafla hazretleri
taraf›ndan vâki‘ olan irâdeye mebnî her ne kadar keyfiyyet hükûmet-i maha-
liyyeye âid ve çâkerlerinin vazîfe-i me’mûriyyetten hâric ise de ileride bir ne-
vi‘ fenâl›k zuhûrundan ihtirâzen ber-muktezâ-› s›dk ve ‘ubûdiyyet bu fazâha-
t›n külliyyen ve kaviyyen men‘ ve indifâ‘› esbâb› bî’l-etrâf tefekkür ve mütâla‘a
olunarak o misillü ademlerin ele getirilmesi ve sâ’irlerine meydân verilmeye-
cek sûrette taht-› mezbûtiyyete al›nmas› için bîlcümle ‘ulemâ ve ümerâ-i mu-
hâcirînin celbi müflârünileyh hazretlerine flifâhen ‘arz ve beyân olunmufltu.
Her nas›lsa ol vakit bunun ‘adem-i icrâs›yla eflk›yâ-› merkume üzerine k›r ser-
dâr› sevk olunarak birkaç nefer telefiyyât vuku‘u üzerine ‘asâkir-i flâhâne ve
zabtiyye-i muvazzafa dahi sevkiyle def‘a-i sâniyyede bâ-tahrîrât savb-› ‘âcizîy-
ye ifl‘âr olunmufl ve hükûmet-i ‘âliyyenin mu’âmele-i hâlîye nazaran bu husûs-
ta nîk ü bed cevâb olunmamas› lâz›m gelmifl ise de ‘asâkir-i flâhânenin dûçâr
olduklar› mihen ve meflakkat ve neferât-› sâ’ireden dolay› hazîne-i celîlenin
masârif-i zâ’ideden istihlâs› cümle bendegâna farîza-› zimmet oldu¤undan be-
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tekrâr mukaddemki cevâb irâ’e
olunarak ol vechile ‘ulemâ ve
ümerâ-i mûmâileyhîm celbiyle
husûs-› mezkûrun önü kestiril-
mesi esbâb›n›n istikmâli müflâ-
rünileyh hazretleri cânib-i ‘âlî-
sinden emr ve beyân buyurul-
maktan nâflî ‘ulemâ ve ümerâ-›
mûmâileyhîm nezd-i ‘âcizîye
celb ile ezher cihet zihinleri
kand›r›larak yümn-i himem-i
teshîlât-tev’em-i ‘âlî-i müflîrîleri
ile ol bâbda verilen netîceyi hâvî
ve onbefl bendi flâmil tanzîm ve temhîren ve kendi yedleriyle vâlî-i müflârüni-
leyh hazretlerine takdîm k›l›nm›fl olan lây›ha k›l›kl› ta‘ahhüdnâmenin nüsha-
› sâniyyeleri leffen takdîm-i pîfl-gâh-› sâmî-i âsafâneleri k›l›nm›fl ve mütâ-
la‘as›ndan keyfiyyet muhât-› ‘ilm-i ‘âlem-ârâ-i rahîmâneleri buyurulaca¤› vec-
hile muhâcirîn-i merkumenin mizâclar›na göre flimdilik bu usûlden baflka zabt
ü rabt› teshîl ve tehvîn eder dî¤er bir sûret bulunamam›fl oldu¤u bedîhî olup
muhâcirîn-i merkume dahi ikmâl-i nâmûs için usûl-i ma‘rûzan›n tamâm›yla
icrâs›n› niyâz etmekte iseler de mukaddemlerine nisbetle flimdilerde hükû-
met-i ‘âliyye cânibinden hîç bir maslahat mühimsenilmeyerek imrâr-› vakt
olunmakta bulundu¤u ve muhâcirînden erbâb-› mesâlihin iflleri görülmek flöy-
le dursun bir haylî vakit takdîm eyledikleri istid‘âlar›n› bulamayarak kahve
köflelerinde sürünmekte olduklar› ve vilâyet-i mezkûrede ise on bin kadar mu-
hâcir hânesi olup bunlar›n serî‘an ve âcilen iskân›yla ahâlî-i kadîme silkine id-
hâli matlûb ve mültezem-i ‘âlî ise de meskûn denilenlerin arâzî ve çay›r ve
sâ’ireden dolay› her birinin bir sûrette münâza‘alar› oldu¤u gibi henüz aç›kta
bulunarak hazîne-i celîleden yevmiyye almakta bulunanlar›n sür‘at-i emr-i
tavtînleri için ümerâ-› mûmâileyhümün niyâz ve istirhâm eyledikleri mem’ûr-
lar dahi flimdiye de¤in ta‘yîn olunmad›¤›na ve husûsât-› sâ’ire hakk›nda olu-
nan mu‘âmelâta bak›l›r ve bu hâl birkaç sene daha böyle gidecek olursa bir
vechile emniyyet kalmayarak muhâcirîn-i merkumeden ileride matlûb olunan
menfa‘at›ndan mazarrat› zâ’id olaca¤› revifl-i hâlden anlafl›lmakta bulunmufl
ve çâkerlerinin böyle uzun boylu ifâdeden murad-› ‘âciz-ânem bir nev‘ flekvâ
demek olmay›p ancak buran›n sûret-i idâresinin bir nebzesini mecbûr-› beyân
ile ileride bir nevi‘ müflkilât meydâna ç›kar›lmamas› niyyet-i hayriyyesinden
ibâret olup ancak muhâcirîn-i merkumenin takdîm-gerdeleri olan ta‘ahhüdnâ-
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me-i mezkûr nezd-i merâhim-vefid-i sâmîlerinde dahi rehîn-i tensîb ve tasvîb
buyuruldu¤u hâlde ba‘dezîn ol vechile icrâ-› îcâb›na i‘tinâ ve dikkat olunmas›
husûsunun îcâb eden makamât-› ‘âliyyeye ‘arz ve ifl‘âr› niyâz›yla muhâcirîn-
den meskûn bulunanlar›n kat‘-› münâza‘alar›yla ikmâl-i noksân› ve henüz
aç›kta bulunanlar›n sür‘at-i tavtîn ve iskân› bütün bütün hükûmet-i mahaliy-
yeye b›rak›lmayarak bu gibi ifllerini tesviye etmek üzere der-i ‘Aliyyeden bir
me’mûr-› mahsûs ta‘yîn ve irsâl buyurulmas› mahâzîr-i âtiyyenin önü kestiril-
mesine ve hazîne-i celîlenin masâriften vikayesine delîl-i kavî oldu¤unun has-
bel-‘ubûdiyyet ‘arz ve ifâdesine cür’et ederim ve flimdilik rü’yet ve tesviyesiyle
meflgul bulundu¤um umûr-› zâtiyye-i çâkerânemin bi-‘inâyetullâh-i te‘âlâ re-
sîde-i hüsn-i hitâm oldu¤u ânda bilâ-te’hîr hâkipây-› füyûzât-ihtivây-› müflîrî-
lerine cebhe-sây-› ‘ubûdiyyetle kesb-i fleref ve meziyyet etmekli¤im husûsu el-
tâf-› ‘amîme-i sübhâniyyeden mes’ûl ve mütememâ-› ‘âcizânem bulunmufl idü-
¤ünün ‘arz ve beyân›yla mücerred hakk-› nâ-müstehkk-i nâcîzânemde ehâsin-
i teveccühât-› müstelzimü’l-füyûzât-› veliyyün-ni‘amîlerinin bekas› niyâz›yla
takdîm-i ‘arîza-› ‘âcizîye cür’et k›l›nm›fl olma¤la ol bâbda emr ü fermân hazret-
i veliyyül-emrindir. 

Fî 15 Rebî‘-ül-evvel sene 85 ve fî 24 Haziran sene 84
Bende mîr-livâ ‘an-erkân-› Ordu-› Râbi‘ 

............. Mûsâ [mühür] 

44..  ‹‹rraaddee..  MMeecclliiss--ii  MMaahhssuuss..  NNoo  11448811  ((1122  CCaa  11228855))
LLeeff  33
Sivas vilâyet-i celîlesinde bulunan ‘umûm muhâcirîn meyânesinde zuhûr

eden sârik ve flakilerin taht-› mazbûtiyyete al›narak te’dîb ve terbiyyelerine
bi-lütf-i te‘âlâ muvaffak›yyet hâs›l olunmak üzere hüsn-i r›zâlar›m›zla bu ker-
re cümlemiz meyânesinde lede-t-tezekkür münâsib-i mütâla‘a olunan ahvâlin
ber-vech-i âtî ‘arz ve beyân›na ictisâr k›l›n›r. 

Birinci mâdde: Hükûmet-i ‘âliyye ma‘rifetiyle her bir muhâcir karyelerinde
birer muhtâr ve birer de kahyâ ta‘yîn ve tahsîs k›l›n›p mûmâileyhân›n zîr-i
idârelerinde bulunan ahâlî-i karyeden bir kimesne fler‘-i flerîf ve kanûn-› mü-
nîfe mugayir harekât-› nâ-marziyyede bulunurlar ise o misillü ademlerin der-
‘akab mûmâileyhâ taraf›ndan hükûmet-i seniyyeye ‘arz ve ifl‘âr› husûsunun
ekîden emr ve tenbîhi husûsunun münâsib idü¤ü mütâla‘a olunmufltur. 

‹kinci mâdde: Meselâ bir adem bir hayvân sirkat eyledi¤i hâlde kahyâ ve
muhtârân-› karye ma‘rifetleriyle hayvân-› mezkûrun yedinden bi’l-ahz hükû-
mete i‘tâ ve teslîm olunmas› ve hayvân-› mezkûrun hükûmette üç ay mikdâr›
muhâfaza olunarak sâhibi zuhûr eder ise îcâb-› fler‘îsinin icrâs›yla eshâb›na
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teslîmi ve müddet-i mezkûre zarf›nda sâhibi zuhûr etmedi¤i takdîrde ol vakt
hükûmet taraf›ndan mezkûr hayvân›n fürûhtuyla esmân-› has›lâs›n›n hükû-
mette bulunan kâffe-i me’mûrîn ve meclislerin ma‘rifetiyle mâl sand›¤›na vaz‘
ve teslîm ile muhâfaza olunmas›d›r. 

Üçüncü mâdde: Ve sâlif-üz-zikr bir ademin sirkat eyledi¤i hayvânât zâhire
ç›kar›larak ‘aynen mâl› eshâb›na i‘âde ve teslîm olunduktan sonra hayvânât-›
mesrûka esb ise cezâ-› nakdiyye olarak mâl sand›¤›na iki yüz ve eshâb-› hay-
vânâta dört yüz ve e¤erçi öküz ise yine ol vakt mâl sâhibine iki yüz ve sand›-
¤a yüz gurufl ve e¤er inek ise ol vakt kezalik mâl sâhibine yüz ve sand›¤a da-
hi yüz gurufl ve e¤erçi daha afla¤› yânî koyun ve keçi ve bu misillü fîyât› kalîl
olan hayvânât ve eflyâ ve emti‘a ise kezalik mâl sâhibine ‘aynen mâl›n ve bir
misli bahâs›n›n verilmesi çünki mâl sâhibi bu u¤urda ticâretinden dolay› mu-
tazarr›r olarak dûçâr-› mihen ve meflakkat olduklar› içindir ve dî¤er bir misli
olan elli gurufl dahi cezâ-i nakdî olarak mâl sand›¤›na i‘tâ ve teslîm ile mücâ-
zât olunmalar› elzemdir. 

Dördüncü mâdde: Ba‘de-zîn iflbu târihten itibâren bir adem hayvân ifltirâ
edip de eshâb›ndan fler‘ ve kanûna mutâb›k bir k›t‘a flehâdetnâme almad› ise
yine hükûmet taraf›ndan ald›¤› hayvânâta sirkat nazar›yla bak›l›p hayvânât-
› mezkûre yedinden bi’l-ahz fürûht olunarak esmân›n›n sand›¤a vaz‘ olunma-
s›d›r. 

Beflinci mâdde: Bir adem sirkat ve sâ’ire misillü tarîk-i flekavette bulunaca-
¤› tebeyyün eyledi¤i hâlde der-‘akab ism ve flöhretinin cerîde-i mahsûsas›na
kayd ve imlâs›yla def‘a-› evvelde bâlâda zikr olunan cezâlar ile mu‘âmele olu-
narak sal›verilmesi ve def‘a-› sâniyyede yine böyle harekât-› kabîhada bulunur-
lar ise usûl-i mezkûrun haklar›nda ba‘de-l-icrâ ve mu’ahharen fler‘-i flerîf ve ka-
nûn-› münîf iktizâs›nca lâz›m gelen terbiye ve mücâzâtlar› gösterilmesidir. 

Alt›nc› mâdde: Derûn-› karyede bir ademin h›rs›z ve uygunsuz oldu¤unu
muhtâr ve kahyân›n ma‘lûmâtlar› olarak ihfâ ederler ve keyfiyyet mu’ahharen
zâhire ihrâc olunaca¤› hâlde muhtârdan iki yüz ve kahyâdan yüz gurufl cezâ-
i nakdî ahz ve tahsîl olunmas› ve e¤erçi muhtâr veyâhûd kahyâ olsun mesrûk
hayvânâttan meydâna her teki ç›kar›rlar ise ol vakt sand›¤a vaz‘ olunacak ve
mâl sâhibine verilecek cezâ-i nakdiyyenin rub‘unu ihbâriyye olarak muhbiri
olan kimesneye i‘tâ ve ihsân edilmesidir. 

Yedinci mâdde: Meselâ bir adem kutta‘-› tarîk ve buna mümâsil ef‘âl-i nâ-
marziyyeye mütecâsir olup mürûr ü ‘ubûrdan eflyâ ve emti‘a misillü bir fley
gasb ve garât eyledi¤i tebeyyün eyledikte ol vakit ahz olunan eflyâ-i mezkûre
sâhibine ba‘de-l-itâ ber-mûceb-i nizâm-› ‘âlî lâz›m gelen terbiyesinin kâmilen
icrâs›nda kusûr olunmamas› niyâz›m›zd›r. 
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Sekizinci mâdde: Hudâ-negerde bir adem hükûmet-i seniyyenin itâ‘at›ndan
gürizân ve vâdî-i ‘isyâna revân olup ve kendisinin ahz ü giriftine çâre bulun-
mayarak ve hîn-i hâcette hânesine gelip gitmekte olur ise ol vakit familyalar›-
n› mahall-i ikâmetinden mesâfe-i ba‘îdeden bir münâsib mahale tard ve nak-
liyle bu cihetle tazyîk edilmesidir. 

Dokuzuncu mâdde: Ve bir de hükûmet-i seniyyeden firâr ve tarîk-i flekave-
ti ihtiyâr eden flaki bir karyeye ‘azîmet ve ol karye ahâlîsinin hüsn ü r›zâs›yla
müsâfirli¤e kabûl ederler ise ol vakit her bir gelifli için hâne bafl›na yi¤irmifler
gurufl cezâ-i nakdîleri ahz ve istifâ k›l›narak ve gerçi ahâlî-i karyenin haberle-
ri olmay›p da dâ’imâ bir iki hâneye gelip giderler ise ol vakt hâne sâhiblerin-
den befler yüz gurufl cezâ-› nakdiyyeleri bi’l-ahz mâl sand›¤›na teslîm ettiril-
mesidir. 

Onuncu mâdde: Ve e¤er da¤larda ve mahâl-i sâ’irede eflk›yâ gürûhu görü-
lerek der-‘akab karye ahâlîsine haber vermeyen ademler oldu¤u tahakkuk
eder ise ol ademden üç yüz gurufl ve flâyed ol adem haber verip de eflk›yâ-i
merkumun der-desti için ahâlî-i karyeden bilâ-‘özr-i fler‘î gitmeyenler bulunur
ise o gibi ademlerden otuzar gurufl cezâ-› nakdî ahz›yla mâl sand›¤›na teslîm
olunmas› karâr-› kat‘îsinin icrâs› lâz›md›r. 

On birinci mâdde: fiu fenâl›klara meydân verilmemek üzere muhâcirînden
on befl nefer süvâri ve ‘asâkir-i zabtiyyeden bir çâvûfl ve befl nefer zabtiyye
Amasya sanca¤›na ve kezalik Tokad ve Niksar kazâlar› menba‘-› ‘isyân-› fleka-
vet ve mevki‘-i hizb-i mukatelât oldu¤undan muhâcirînden yi¤irmi nefer süvâ-
ri ve ‘asâkir-i zabtiyyeden bir çâvûfl ve befl nefer zabtiyye ve Uzunyaylada ha-
kezâ muhâcirînden on befl nefer süvâri ve bir çâvûfl ve befl nefer zabtiyye
dâ’imâ etrâf ve eknâf› muhâfaza etmek üzere ta‘yîn ve tahsîs buyurulmas› ve
iflbu kazâlara muhâfaza me’mûru ta‘yîn ve tahsîs k›l›nan kimesnelerin mu-
vazzaf olmas› ve bunlar›n ma‘âfllar›na dahi bâlâda zikr olunan cezâ-› nakdiy-
yeleri karfl›l›k olarak i‘tâ olunacak ise de bunun ‘adem-i idâresi mülâbesesiyle
muhâcirlerin her bir hânesinden sene-be-sene yi¤irmifler gurufl mâl sand›¤›na
i‘tâ ve teslîm ile me’mûrîn-i merkumenin ma‘âfllar›na karfl›l›k tutulmas› tas-
vîb olunur. 

On ikinci mâdde: Ve geçmifl hukuk ve sirkat-› mâllar›ndan dolay› hükûmet
taraf›ndan istenilenleri her bir kabîlenin muhtârlar› hükûmete teslîm etmek
karâr-› kat‘î iktizâs›ndand›r. 

On üçüncü mâdde: Bir adem ba‘demâ bilâ-tezkîre oldu¤u sûrette müsellâ-
han bir tarafa ‘azîmet eder ise tesâdüf olunan mahalde bilâ-su’âlleri silâh›n›
hükûmet taraf›ndan bî’l-ahz bey‘ ü fürûht olunarak mâl sand›¤›na teslîm olun-
mas› îcâb eder ancak gidece¤i mahal on sâ‘atlik mesâfe ise ol vakit karye
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imâm ve muhtârân›ndan ‘ilm ü haber ahz olunmas› ve on sâ‘at mesâfeden
ba‘îd bir mahale ‘azîmet edecek olur ise ol zemân cânib-i hükûmetten matbû‘
tezkire ahz ü istîfâ olunmas› îcâb eder. 

On dördüncü mâdde: Me’mûrîn-i devlet-i ‘aliyyeden mâ‘dâ her kim olur ise
olsun derûne-i flehirde müsâfir-hânesi kahve ve hân ve her nere ise duhûlü ân-
da müsâfir oldu¤u mahalde silâhlar› b›rak›l›p çârflû ve pâzâr yerlerinde ve so-
kak aras›nda müsellâhan bir adem bulunmamas› tenbîh ve i‘lân buyurularak
ba‘de böyle bir adem bulunaca¤› hâlde eslihas›n› yedinden cebren al›p der-
‘akab sûk-› sultânîde fürûht olunarak esmân›n›n mâl sand›¤›na teslîm olun-
mas› îcâb eder. 

On beflinci mâdde: Sâlif-üz-zikr mevâdd-› muharrereyi bî’t-terkim bî’l-cüm-
le kazâ ka’im-makamlar›na ve nâhiye müdîrlerine ve karye imâm ve muhtâ-
rân›na bî’t-taksîm i‘lân ve iflâ‘a buyurularak mûmâileyhîm taraflar›ndan be-
her on befl günde bir kerre zîr-i ‘uhdelerinde bulunan ahâlî-i kurrâya i‘lân ve
k›râ’atla hiç bir kimesne taraflar›ndan bu usûle ma‘lûmât›m yoktur gibi ‘özr
ve bahâneye meydân b›rak›lmamas› mütemennâd›r. 

Dâhil-i vilâyette bulunan muhâcirîn ‘ulemâ ve ümerâlar›ndan 
yüz yi¤irmi yedi ‘aded mühr ile temhîren takdîm olunmufltur 

55..  ‹‹rraaddee..  MMeecclliiss--ii  MMaahhssuuss..  NNoo  11448811  ((1122  CCaa  11228855))
LLeeff  44
Sivas vilâyet-i celîlesi dâhilinde ve mevâki‘-i ma‘lûmede iskân olunan mu-

hâcirînin ümerâ ve ‘ulemâ ve rü’esâlar›n›n huzûr-› sâmîlerine celbine dâ’ir vu-
ku‘ bulan emr ve irâde-i ‘âliyyeleri üzerine bilcümle ‘ulemâ ve ümerâ ve rü’esâ
dâ‘î ve bendeleri buraya gelerek yevm-i çehâr-flenbih hâkipây-i ‘ulyâlar›yla
müflerref oldukta muhâcirînin fler‘-i flerîf ve kanûn-› münîfe mugayir bâ‘z› ha-
rekât-› nâ-becâlâr›ndan ahâlî-i kadîmenin emniyyetleri meslûb oldu¤undan
baflka taflralarca dahi lây›ks›z havâdisât cereyân etmekte oldu¤u cihetle bun-
lar›n ve bâ-husûs eflk›yâdan Mâhir Bey ve Fadin? Osmân ve rüfekalar›n›n
def‘-i mazarratlar› esbâb›n›n güzelce mütâla‘âs›yla berâber bu husûsta cânib-
i hükûmetten muhâcirînin muhtâc olduklar› hâl ve keyfiyyetin ‘arz ve ifl‘âr›
irâde ve fermân buyuruldu¤una binâen t›bk-› fermân-› âsafâneleri vechile me-
vâdd-› mebhûse üç yüz nüfûstan ziyâde cümlemiz meyânesinde tezekkür ve
‘arîz ve ‘amîk mütâla‘a ve tefekkür olunarak husûs-› mezkûr hakk›nda olunan
netîce-i mütâla‘a-i çâkerânemiz merbûten takdîm k›l›nan dî¤er varaka ile îzâ-
hen ‘arz ve beyâna ictisâr k›l›nm›flt›r ve bunun baflka sûretle tesviyesi çâresi
bulunamay›p ancak mevâdd-› ma‘rûza hem ahâlî-i kadîmenin husûl-i emniy-
yetleri ve hem de harekât-› gayri-lây›kan›n önü kestirilmesine sebeb-i müsta-
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kil olaca¤›ndan bunun infâz ve icrâs› a‘zam-› niyâz-› çâkerânemiz olma¤la bu
husûsta cânib-i ‘ulyâlar›ndan dahi icrâs›na müsâ‘ade ve merhamet buyrularak
îcâb› takdîrinde makamât-› ‘ulyâya dahi ol vechile ‘arz ve ifl‘âr›n› afl›r› ricâ ve
niyâz ederiz ve bilakis bunun ‘adem-i icrâs›yla kesb-i te’hîr olunur ise terbiye-
siz ademlerin günden güne fenâl›¤› ziyâdeleflerek ileride def‘i müflkil olaca¤›
ve keyfiyyet pederlerinden o¤ullar›na sirâyet ederek ân-be-ân müfltedd olacak-
t›r ve bu mâdde ise evvelen dînimize ve sâniyyen nâmûsumuza halel vererek
hîç bir vechile emniyyet kalmayacakt›r zîrâ ma‘lûmdur ki flimdi ahâlînin beyn-
lerinde Çerkeslerin cümlesine h›rs›z nazar›yla bak›ld›¤› ve bunlara câhil deni-
lir ise de hükûmet-i ‘aliyye me’mûrlar›ndan ba‘z›lar›n›n dahi ol vechile cümle-
sine yek-nazar ile bakt›klar› ve muhâcirînin matlûb-› ‘âlî vechile henüz iskân-
lar› hâs›l olmad›¤› ve ber-mûceb-i nizâm vuku‘ bulan istid‘âlar›na me’mûrîn-i
mûmâileyhümâ taraflar›ndan i‘tinâ ve dikkat olunmad›¤›ndan muhâcirîn-i
merkumenin emniyyetlerinin meslûbiyyeti sâlif-üz-zikr ifllerinin sürüncemede
b›rak›lmas›ndan nefl’et etmektedir ve muhâcirînin ekserîsi üç dört seneden be-
ri henüz iskân ve tavtîn olunamayarak fluray› buray› gezip dolaflmakta olduk-
lar› cihetle yedlerinde bulunan mâllar› dahi telef olarak nâ-çâr olduklar›ndan
ba‘z›lar› sirkat etme¤e mecbûriyyet hâs›l eylemektedir ve bu muhâcirler ise
geldikleri vakit iskân ve râhat olunmak lâz›m gelse dört befl sene sonra ya‘nî
flimdilerde vergi ve tekâlîf-i sâ’ireden dolay› mu‘âvenette bulunmalar› lâz›m
iken el-yevm hazîne-i celîleden yevmiyye almakta olduklar› ve bunun def‘i çâ-
resi hâl-i müsâfirette bulunanlar›n sür‘at-i iskân› ve meskûn denilenlerin ik-
mâl-i noksânlar› için harekât ü sekenât›ndan efendimizin emîn oldu¤u dirâ-
yetkâr ve müstakim-ül-etvâr iki nefer me’mûr-› mahsûs nasb ve ta‘yîniyle gön-
derilerek münâsib gördükleri ifllerin mahalince icrâs›na me’zûniyyet verilme-
siyle berâber me’mûrîn-i merkumenin iki kul olarak sevk ve i‘zâm› ve bundan
muhâcirîn râhat olarak ahâlî-i kadîme silkine idhâl olunaca¤› ve hazîne-i celî-
le dahi bir tak›m masârifât-› zâ’ideden kurtar›laca¤› ve emniyyet-i ahâlî dahi
hâs›l olaca¤› bedîhî bulunmufl ve muvâf›k-› re’y-i ‘âlîleri oldu¤u hâlde muhâci-
rînin hâl ve keyfiyyetlerini dâ’imâ tedkik etmek ve hakikat-› mâddeyi hükû-
met-i ‘aliyyeye ‘arz ve beyân eylemek ve eshâb-› de‘âvînin ahvâline kemâliyle
muttali‘ bir zât›n hükûmet-i ‘aliyyede hey’et-i meclis s›ras›nda bulunmas› ve
ka’immakaml›klar merkez meclislerinde dahi ol vechile muhâcirînden birer
zât istihdâm› ve Uzunyayla denilen mahalde kesret-i muhâcirîn cihetiyle ma-
hâl-i sâ’irede bulunan kabâ’il-i Çerâkise oran›n harekât›na ve sûret-i idâresi-
ne göre kendilerin ol vechile mu‘âmele taht›nda bulunmas›na muntaz›r olduk-
lar› ve muhâcirîn-i merkumenin dahi mizâclar›n› bilip ona göre kullan›lmas›
devletçe ve ahâlîce muhassenât-› vefîreyi mü’eddî olaca¤›ndan baflka muhâci-
rîne dahi mûcib-i flevk ve i‘tîbâr olmak üzere muvâf›k-› r›zâ-i vilâyetpenâhîle-
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ri buyuruldu¤u hâlde ka’immakam-› kazâ yan›nda dâ’imî sûretiyle ve müdîr-
lik ‘unvân›yla mütehayyizân ve müntahab ümerâdan bir zât›n ol vechile mü-
dîr nasb ve ta‘yîni ve merbût varakada baflkaca ‘arz ve istirhâm olunan k›r ser-
dâr›n›n Tokad ve Erba‘a ve Zile ve Niksar havâlîsinde geflt ü güzârlar› gerek
muhâcirînden ve gerek ahâlî-i kadîmeden sârik ve firârîlerin külliyyen def‘-i
mazarratlar›na ve emniyyet-i ‘umûmiyyeye delîl-i kavî oldu¤u mütâla‘a ve
tensîb olunmufltur ve bundan mâ‘adâ varaka-i mezkûrun dî¤er bir f›kras›nda
beyân olundu¤u üzere flekavet-i zâtiyye îcâb›nca eflk›yâl›k ile geflt ü güzâr
edenlerin familyalar› olduklar› mahalden kald›r›larak mesâfe-i ba‘îdeye sevk
ve ik‘âd› birkaç sûretle fâ’ideyi müntîc olaca¤› tefekkür ve tensîb olunur, flöy-
le ki eflk›yâ-› merkume leyl ü nehâr birer takrîb ile emvâl-i mesrûkadan birer
mikdâr akçeyi familyas›na yetifltirerek kendisi da¤da oldu¤u hâlde familya-›
merkume refâh-› hâl ile idâre ve ta‘ayyüfl etmekte oldukça eflk›yâ-› merkum o
hâlden bir vechile nadîm ve müte’essif olmayaca¤› misillü sâ’ir dûçâr-› kayd ve
sefâlet ve periflânî olan ehl-i ‘›rz tak›m› dahi eflk›yâ-› merkumenin sû-i hare-
kât›ndan mücâzât görmedikleri ve familyalar›n›n refâh-› hâl ile ta‘ayyüfllerin-
den ve kendilerin idâresizlik beliyyesinden hasbel-befleriyye tarîk-i flekavete
meyl ve ra¤bet eylemesi me’mûl oldu¤undan mücâzât olmak üzere o misillü
eflk›yâ familyalar›n›n dî¤er münâsib mahallere nakl ve sevki tasvîb olunur ve
min-gayri-haddin ileride bir nevi‘ mahcûbiyyetimizden ihtirâzen ba‘z› uygun-
suz ve edebsiz makulelerinden ahz ü girift olunarak hükûmet-i mahaliyyeye
li-ecl-it-tedîb akdemce irâ’e ve teslîm olunan kesân birkaç gün mürûrunda bir
semt-i sühûletini bularak her nas›lsa mücâzât görmeksizin tahlîs-girîbân ede-
rek evvelkinden ziyâde fenâl›¤a mütecâsir oldu¤u ve keyfiyyet sâ’ire dahi sirâ-
yetle flu hâle geldi¤i cihetle müttehim ve uygunsuz ademlerin tertîb-i cezâlar›
emrinde ba‘dezîn hükûmet-i ‘aliyye cânibinden kemâliyle i‘tinâ ve dikkat olun-
mas›n› ricâ ve niyâz ederiz ve ber-minvâl-i muharrer flimdiye de¤in vuku‘ bul-
mufl olan harekât-› gayri-lây›kan›n sebeb ve hikmetleri iflbu ‘arîzâ-i çâkerâne-
mizin bi’l-etrâf mütâla‘as›ndan anlafl›laca¤› cihetle ba‘demâ bu fenâl›klar›n
def‘ ve izâlesiyle ikmâl-i nâmûsumuz için te’sîsi ‘arz ve ifl‘âr olunan usûlden
baflka bir sûretle zabt ü rabt› mümkîn olamayaca¤› ve efendimizin cümle hak-
k›nda ibzâl buyurulan rahm ve eflfâk-› hükûmet-penâhîlerinden bu muhâcirîn
kullar›n›n dahi hisse-mend ve âmâl buyurulmas›yla usûl-i mezkûrun infâz ve
icrâs›na müsâ‘ade-i seniyyeleri bî-dirî¤ ve flâyân buyrulmas› niyâz›na ictisâr
k›l›nd› zirâ flu iki nefer nâ-dân ve edebsizin yüzünden Anadolu k›t‘as›nda asl-
s›z olarak olunan rivâyet bütün bütün nâmûsumuza halel vermifltir ve ma‘-ha-
zâ Rusya cerîdesinin birisinde Anadolu k›t‘as›na iskân olunan muhâcirîn ile
teba‘a-› gayr-› Müslime meyânesinde husûmet zâhir olarak gün-be-gün tezâ-
yüd etmekte oldu¤u i‘lân ve iflâ‘a k›l›nm›fl ve bunun ise külliyyen kizb ü dirû¤
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oldu¤u bedîhî bulunmufl ve muhâcirîn-i merkume ise velini‘met-i bî-minneti-
miz pâdiflah›m›z efendimiz hazretlerinin zîr-i himâyesine ilticâ ederek taht-›
ra¤bette bulunan teba‘a-› gayr-› Müslimesiyle sâ’irleri misillü komfluca ve ka-
r›ndaflça hüsn-i mu‘âfleret üzere bulundu¤umuza teba‘a-› merkume dahi flehâ-
det ederler ve daha ilerisini beyân etmek tatvîl-i kelâm› mü’eddî olaca¤›ndan
tasdî‘-i ser-i devletlerinden ihtirâzen sarf-› nazar olunur ve hakk-› ‘âciz-âne-
mizde cereyân eden bunca as›ls›z rivâyet ve havâdis bütün bütün ifk ü iftirâ
oldu¤u ve ef‘âl-i harekât›m›za ve niyyet-i hayriyyemize pek ba‘îd bir fleydir ez-
cümle tarîk-i muhâceretten baflka devlet-i ‘aliyye-i ebediyy-üd-devâm›n hakk-
› bendegân›m›zda ma‘tûf ve sezâvâr buyurulan merhamet-i flehriyârîleri ikti-
zâs›nca hazîne-i celîleden el-yevm sarf ve i‘tâ olunmakta bulunan bunca ni‘am-
› ‘uzmâs›n› bir vechile münkir olmay›p ‘ömrümüz oldukça edâ-i teflekküründen
‘âciz ve kas›r oldu¤umuzu ma’l-i‘tirâf flimdilik da‘vât-› deymûmet-eyyâm-› ‘ömr
ve iclâl-i flehriyârîlerine muvâzabetle meflgul ve riyâdan ‘ârî olarak velini‘met
efendimizin u¤urunda mâl ve cân›m›z›n fedâ olunaca¤› hulûs-› kalb ile ‘ahd ve
niyyet olunmufl ve bunun meydân-› sübûta ç›kar›lmas› vakt-i hâcette zîr-i-hü-
kûmet-i seniyyelerinde bulunan Sivas vilâyet-i celîlesinde meskûn muhâcirîn-
den birkaç bin nefer süvâri ve ol mikdâr piyâde bi-r-r›zâ düflmân karfl›s›nda
gûlle ve kurflun önünde durup fedâ-i cân edecekeri niyyet-i sâd›ka-› hayriyye-
miz iktizâs›ndan olma¤la ol vakit re’yü’l-‘ayn müflâhede buyurulaca¤›n›n ‘arz
ve beyân›na mücâseret k›l›nm›flt›r ve Mâhir Bey ile rüfekas›n›n bu esnâda mü-
tecâsir olduklar› flekavet sebebiyle devlet ve milletin hasm-› sarîhi oldu¤u gi-
bi cümlemizin ‘adüvv-i menfûrumuz olaca¤›ndan ba‘dezîn merkumûnun def‘-i
mazarratlar› merbûten takdîm k›l›nan ba‘z› usûle dâ’ir arîza-i çâkerânemiz
vechile cümle taraf›ndan tecvîz-i kusûr olunmayaca¤› emr-i mukarrer ise de
flimdiki hâlde ne vechile mu‘âmele olunmak lâz›m gelece¤i menût-› re’y ve irâ-
de-i ‘aliyye-i vilâyetpenâhîleri bulunmufl olma¤la ol bâbda emr ü fermân haz-
ret-i men-leh-ül-emrindir. 

Fî 11 Rebî‘-ül-evvel sene 285
Dâhil-i vilâyette bulunan muhâcirîn ‘ulemâ ve ümerâlar›ndan 

yüz yi¤irmi yedi ‘aded mühr ile temhîr ve takdîm k›l›nm›flt›r 

66..  ‹‹rraaddee..  MMeecclliiss--ii  MMaahhssuuss..  NNoo  11559900  ((2266  ZZ  11228866))
LLeeff  11
Anadolu k›t‘as›nda bulunan muhâcirînin ahvâl-i ‘umûmiyyesi hakk›nda

mîrlivâ sa‘âdetlü Mûsâ Pafla taraf›ndan i‘tâ olunan lây›ha fiûrây-› Devlet Dâ-
hiliyye Dâ’iresinde mütâla‘a k›l›nd›. 

Hülâsa-i münderecât› muhâcirîn-i merkumenin esbâb-› iskâniyyesinde ve
levâz›m-› temeddün ve terbiyelerinde vuku‘ bulan müsâmahât sebebiyle ‘acz
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ve zarûretleri henüz mübeddel-i vüs‘at ve refâh olamad›¤›ndan bunlara ‘akib-
i iskânda tahsîs k›l›nm›fl olan arâzînin nisbet-i muhakka ve mu‘tedile taht›n-
da taksîmi ve ihtiyâcât-› medeniyye ve dîniyyelerine hidmet edecek vesâ’itin
vaz‘ ve istikmâli gibi tedâbîr-i esâsiyyeyi ve bir de muhâcirîn-i merkumeden
münâsiblerinin ahâlî-i kadîmeden isimlerine kur‘a isâbet edecek kesâna bedel
silk-i ‘askerîye idhâlleri husûsunda me’mûl olan te’sîrât ve fevâ’id-i mülkiyye-
nin derecât ve tafsîlât›n› mutazamm›n olup vâk›‘â akvâm-› muhâcirîn hakla-
r›nda taraf-› Saltanat-› Seniyyeden ve ahâlî cânibinden flimdiye kadar vuku‘
bulmufl olan mu‘âvenât ve teshîlât›n külliyyet ve cesâmetine nazaran bunla-
r›n esbâb-› ma‘iflet ve medeniyyetleri sûret-i mükemmelede hâs›l olmufl olmak
lâz›m gelir iken kendilerinden henüz husûl-i iktidâr ve refâha delâlet edecek
hâllerin müflâhede olunamamas› ve içlerinde kat‘-› tarîk ve sirkat gibi eser-i
fakr ve cehâlet olan fleylerin eksik olmamas› müsâmahât ve ‘adem-i mübâlât›
mü’eyyid ahvâldendir. 

Lây›ha-i mezkûrede muhâcirînin ›slâh ve ta‘mîr-i hâllerine dâ’ir dermeyân
olunan mu‘âmelât›n en mühimmi ta‘dîl-i taksîmât-› arâzî husûsu olup bunun
hülâsas› dahi bir mahale evvelce iskân edilen nüfûsa iskân-› muhâcirîn ta‘lî-
mât›nda mu‘ayyen olan mikdârdan fazla verilen arâzînin ahz›yla yine evvel
mahalde mu’ahharen iskân olunan muhâcirîne istihkaklar›ndan noksân ola-
rak verilmifl olan arâzîye ‘ilâvesi mâddesi oldu¤una ve fîlhakika hilâf-› ta‘lî-
mât arâzîce vâki‘ olan taksîmât›n ›slâh›na bak›lmak ehemm ise de bu mâdde-
de mesbûk olan sû-i isti‘mâlât iskân me’mûrlar›na âid olup muhâcirînden olan
bir flahs›n istihkak-› nizâm›ndan fazla kendiye arâzî verilmifl olmas›ndan
me’sûl tutulamayaca¤› ve öyle fazla verilen arâzînin bir tak›m› sâhibleri olan
muhâcirler ma‘rifetiyle zer‘ ü hars olunmufl olaca¤› cihetiyle flimdi taht-› zi-
râ‘atlar›nda bulunan fazla arâzînin ta‘dîl-i taksîmât-› sâb›ka maksad›yla nez‘i
ve âhere it‘âs› muvâf›k-› ma‘delet olamayaca¤› gibi birçok sudâ‘ ve flemâteti
dahi intâc eyleyece¤ine binâen yâ o makule fazla verilen arâzînin bilkülliyye
terkiyle arâzîsi emsâlinden dûn olanlara nizâm› raddesine kadar hâlî buluna-
cak yerlerden biraz daha arâzî i‘tâs› veyâhûd ihtiyâc ve emsâlinden ziyâde
arâzîye nâ’il olan muhâcirlerden devletçe kendilerine edevât ve hayvân veril-
mifl iken flimdiye kadar bilâ-sebeb ve ‘özr zirâ‘at etmeyenlerin ellerinde bulu-
nan fazla arâzînin al›n›p arâzîsi nizâm› mertebesinden noksân olan muhâcir-
lere verilmesi sûretlerinden birinin tercîh ve ihtiyâr ve taksîm-i cedîde esâs it-
tihâz› lâz›m gelerek ol bâbda cereyân eden müzâkerenin netîcesinde fl›kk-› sâ-
nînin icrâs› ya‘nî zirâ‘attan mu‘attal olarak fazla bulunacak arâzînin taksîm-i
cedîde idhâli ekseriyyet ârâ’ ile tensîb olunmufl ve üç re’y fl›kk-› evveli tercîh
ile mukaddemâ taksîm ve irâ’e k›l›nm›fl bulunan arâzînin i‘mâr etmek flart›y-
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la eshâb› üzerlerinde terki mütâla‘as›nda bulunmufltur. Lây›ha-i mezkûrede
beyân olunan mütâla‘at cümlesinden oldu¤u üzere muhâcirlerin askere bedel
yaz›lma¤a teflvîki bahsine gelince kur‘a kanûnnâmesince der-dest-i icrâ olan
ta‘dîlâtta hidmet-i askeriyyelerini bilfiil edâ etmeyenlerin bedel-i nakdî i‘tâs›-
na mecbûriyyetleri ka‘idesi ref‘ ile bu misillüler bedel-i nakdî veyâ flahsî i‘tâ-
s›nda tahyîr k›l›nm›fl olmalar›yla iflbu ka‘ide-i cedîde hükmünce bedelât-› flah-
siyyenin teflvîkat-› mahsûsa ile müddet-i mu‘âfiyyetleri zarf›nda kur‘adan
müstesnâ olan efrâd-› muhâcirînden ahz› Anadolu havâlîsince ‘asker veren ef-
râd-› Müslime hakklar›nda fâ’ideyi ve bedel yaz›lacak olanlar›n hidmet-i nizâ-
miyyelerini ikmâl ettikleri zamân ellerinde bulunacak bedel akçeleri sermâye-
i ta‘ayyüfllerinin tevessü‘ünü mûcib olaca¤› misillü müddet-i mu‘âfiyyetleri hi-
tâm›nda esnân-› ‘askeriyye erbâb›ndan bulunacak muhâcirînin kur‘aya idhâl-
leri bu tarîk ile flimdiden teshîl ve ‘askerli¤in flân ü flerefi kendilerine bilfiil
irâ’e ve tefhîm edilmifl bulunaca¤›ndan ve muhâcirînin ahvâl-i ‘umûmiyyesin-
ce flâyân-› dikkat olan mevâdd›n biri dahi ümerâ-› kabâ’ilin teftîfl-i hâl ve ha-
reketleriyle içlerinde devletin kavânîn ve evâmirini icrâya fiilen muhâlefet
edenlerinin kabîleleri nezdinden ç›kar›l›p efkâr-› müstakime eshâb›ndan olan-
lar›n dahi hâlisâne te’mîn ve te’lîfi ve bu s›rada efrâd-› muhâcirînin silâh tafl›-
malar›n›n bir sûret-i hakîmâne ile tedrîcen men‘i kaziyyesi olup çünki müstag-
nî-i ‘arz ve ta‘rîf oldu¤u üzere ümerâ-› muhâcirîn kendilerine mensûb olan ka-
bâ’il halk›n› memleketlerinde istedikleri gibi isti‘mâle al›flm›fl ve bu hâl ve
usûlü memâlik-i Devlet-i ‘Âliyye’de dahi bozmamak efkâr›nda bulunmufl ol-
duklar› efrâd-› kabâ’ili aras›ra menâfi‘-i nâmeflrû‘a-i flahsiyyelerini muhâfaza
yolunda hükûmete karfl› hareket ettirmeleriyle müsbet ve zâhir olarak e¤erçi
bu hâlin en bafll›[ca] sebebi muhâcirînin ekser yerde müctemi‘an iskân edilme-
leri mâddesi ise de öyle birkaç sene evvel iskân edilen bir kabîle halk›n›n flim-
di tefrîk-i cem‘iyyetleri tarîkini aramak nâ-kabil ve h›rz-› cân mesâbesinde ef-
râd›n›n tafl›d›klar› eslihay› birdenbire zabt ve ahza kalk›flmak dahi hudûs-›
gavâ’ile sebeb verecek derecede müflkil oldu¤u cihetiyle bu iki mes’elenin
mülkçe en ziyâde mümkin-ül-icrâ olabilen tedâbîr-i ›slâhiyyesi hakk›nda ba‘z›
suver-i teshîliyye tahattur olundu¤undan gerek bunlar› ve gerek sâ’ir lüzûmu
görünen ›slâhât› icrâ eylemek ve hükûmât-› mahaliyyeye husûsât-› mukteziy-
yeyi hemân ihtâr etmek üzere Trabzon ve Hüdâvendigâr ve Sivas ve Adana vi-
lâyetleri i‘tibâr›yla Bâb-› ‘Âlî’den ve binbafl› rütbesinde olarak Bâb-› Seraske-
rî’den dört cihet üzerine birer me’mûr gönderilmesi muktezî göründü¤üne ve
fiûrây-› Devlet mu‘âvinlerinden ‘izzetlü Fahrî Bey ile Sâ’ib ve Besîm ve Meh-
med Efendiler bu iflleri hüsn-i icrâya ehil ve muktedir olduklar›na binâen ge-
zecekleri mahallerin mesâfesi ve mesâlih-i mebhûsenin ehemmiyyeti i‘tibâr›y-
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la kendilerine evvel-be-evvel gidecekleri vilâyet merkezlerine vüsûllerinden
i‘tibâren befler bin gurufl ma‘âfl ve buradan hareketlerinde yine ol mikdâr har-
c›râh verilmek üzere mûmâileyhimden Fahrî Bey’in Adana ve Besîm Efen-
di’nin Trabzon ve Sâ’ib Efendi’nin Hüdâvendigâr ve Mehmed Efendi’nin Sivas
havâlîsine me’mûriyyetleri ve terfîk olunacak zâbitân›n dahi ol mikdâr harc›-
râh ve ma‘âfllarla intihâb olunmas›n›n taraf-› hazret-i Seraskerîye ve ma‘âflât-
› mezkûrenin tahsîsi husûsunun Mâliyye Nezâret-i Celîlesine havâlesi tezek-
kür olunmufl ve me’mûrîn-i mûmâileyhümün vezâ’if ve harekât›na dâ’ir kale-
me al›nan ta‘lîmât›n müsveddesi ve her birinin dâ’ire-i me’mûriyyetleri dâhi-
linde bulunacak elviyenin pûsulas› leffen ‘arz ve takdîm k›l›nm›fl olma¤›n ta‘lî-
mât-› mezkûrenin medlûl ve ifâdesi muvâf›k-› re’y-i ‘âlî buyurulur ise bi-t-teb-
yîz mûmâileyhüme i‘tâs›yla hemân kendilerinin savb-› me’mûriyyetlerine gön-
derilmesi ve Hüdâvendigâr vilâyeti cihetine mûmâileyh Sâ’ib Efendi’nin i¤râm
olunaca¤›na nazaran el-hâleti hâzihi ‹zmid havâlîsinde mesâlih-i muhâcirîn
ile meflgul olan Muhtâr Efendi’nin me’mûriyyetine mahal kalmayaca¤›ndan
ma‘âfl›n›n kat‘›yla kendisinin i‘âdesi husûsunun dahi Hüdâvendigâr vilâyetine
tavsiye ve teblîg buyurulmas› ve müteferri‘ât-› ma‘rûza-i maslahat›n îfâ-i
muktezâs› bâb›nda emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fî 16 fievvâl sene 286 ve fî 6 Kânûn-› sânî sene 285
[6 a‘zân›n mühürleri mevcut, 4 a‘zâ bulunamam›flt›r] 

77..  SSaaddaarreett..  DDiivvaann--››  HHüümmaayyuunn  KKaalleemmii..  NNoo  116666//5522  ((ttaarriihhssiizz))
1. Ma‘lûm-› âflinâyân-› ‘âlem oldu¤u vech üzere âlât-› harbiyyenin nok-

sân ve mühimmât-› ‘askeriyyenin fikdân›yla berâber ahâlî-i Çerâkisenin müd-
det-i medîde harben Rusya devlet-i kaviyyü’fl-flevketine mukavemet ve lâ-
yu‘add ve lâ-yuhsâ mihen ve meflakkatlere olan sebât ve tahammülleri ancak
vikaye-i dîn ve nâmûs ve muhâfaza-› vatan-› ‘azîz için idi ve bu u¤urda bir de-
receye kadar fedâkârl›k göstermiflizdir ki “Min el-hâz eviddâ’ü’l-mücâhidîn ilâ
eshâbü’l-gayret ve-fl-flecâ‘at ve-d-dîn hüm ehl-i Çerkesistân-› sagirhüm ve ke-
bîrhüm ecma‘în” fehvâs›nca sigar ve kibâr ve ba‘zen nisvânlar›m›za kadar kâf-
fe-i esbâb-› ma‘îflet ve hiref ve sanâyi‘den keff-i yed ve hâb ü râhat› ferâmûfl ve
hattâ “... okunamad› ...” zemzemesince fliddet-i ihtiyâc ve zarûretimizden nâflî
çâker köflemiz makam›nda olan etfâl ve ebnâ-› cinsimizi memâlik-i ‹slâmiyye-
ye geçirip minel-kadîm cinsimize meyl ve ra¤bet gösteren ‘Osmânlu kibârlar›-
na kem-bahâ ile fürûht ve mukabelesinde dest-res olabildi¤imiz mikdâr-› cüz’î
ile mümkin mertebe def‘-i zarûrete kadar k›llet ve zilleti ihtiyâr etmifl idik. 

2. Encâm-› kâr birçok esbâb-› ma‘lûmeden dolay› peyderpey terk-i vatan
ve diyâr birle fevc fevc zîr-i cenâh-› müstelzimü’l-felâh-› Saltanat-› Seniyyeye
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dehâlet ve âflûb-› k›yâmet tezâhüm eyledi¤imiz hengâmda el-hakk hükûmet-i
‘âdile-i ‹slâmiyyenin deryâ-› merhameti cûfl ü hurûfla gelerek kemâl-i derece
flefakat ve gurebâ-nevâzîye mazhar buyurularak iskân ve istirâhat›m›z için
milyonlarca altun kîselerinin fedâ buyuruldu¤u bir emr-i âflikâr ise de ne çâ-
re ki ol vakit ekser me’mûrîni “Mesâ’ib kavm ‘ind kavm fevâ’idu(?)” farziyyesi-
ni tamâm›yla f›rsat ittihâz ve bir taraftan hazîne-i devleti hasâr ve dî¤er cihet-
ten muhâcirîni bütün bütün perîflân ve târumâr eylediler. 

3. Rûmili’nde sa‘âdetlü Nusret Pafla hazretleri ve Anadolu’da ba‘z› dirâ-
yetkâr me’mûrlar ma‘rifetiyle iskân olunan muhâcirîn sâye-i ‘ömrü’l-vâye-i ce-
nâb-› z›llullahîde kesb-i temevvül ederek muhâcirîn hakk›nda te’sîs buyurulan
nizâmât iktizâs›nca tekâlif-i meflrû‘a-i mîriyyeyi s›ras›yla ve ma‘ü’l-iftihâr îfâ
eylemektedirler. 

4. Ve bir tak›m hâ’in ve dirâyetsiz me’mûrlar dâ’imâ menâfi‘-i flahsiyye-
lerini ebnâ-› cinsinin mazarrat›nda müteneffizân-› ahâlî-i kadîme mürtekible-
riyle bil-ittifâk arâzî-i hâliyye-i mîriyyeyi hükûmet-i seniyyeden ahza yok yok
‘âdetâ sirkat ve ancak üzerinde k›rk nihâyet elli hâne zerrâ‘›n ta‘ayyüfl edebi-
lece¤i bir mahalde gûyâ ordu çad›r› kurarcas›na üç dört yüz hâne birlefltirdi-
ler. ‹flte muhâcirîn kullar›ndan her ne dürlü uygunsuzluk zuhûr eder ise men-
fle’-i aslîsi budur. Ez-cümle Tekfurda¤› sanca¤› dâhilinde kâ’in Mand›ra nâm
mahalde tâmm üç yüz hâne iskân olundu. Hâlbuki mahal-i mezkûrde k›rk ni-
hâyet elli hâne rencberin ta‘ayyüfl edebilece¤i ednâ bir tahkik ile anlafl›l›r bir
keyfiyyettir. 

5. Ve muhâcirînden daha pek çok fukarâ mevcûddur ki cânib-i devletten
kendilerine ihsân olunmas› mukadder olan öküz ve hâne pahâs› ve âlât-› zi-
râ‘iyye ve ta‘yînât› hâlâ dest-res olamad›lar. Cây-› flikâyet fluras›d›r ki bu
me’mûrlar muhâcirînin kâffesi ber-vefk-i dilhâh-› devlet iskan olundu ve hak-
lar›nda te’sîs buyurulan nizâmât mûcibince ber-vech-i matlûb eksikleri kal-
mad› diye Bâb-› ‘Âlîyi i¤fâl etmektedirler. 

6. Ve içimizden flimdiye kadar Der-sa‘âdete gelip takdîm-i ‘arz-› hâl eden-
lere befl alt› ay hân köflelerinde bin dürlü sefâlet çektirdikten sonra Muhâcirîn
‹dâresinin i‘lâm› üzerine makam-› ‘âlî-i sadâretten “Bu âdemin ifli dedi¤i gibi
ise siz yine bildi¤iniz gibi edin” me’âlinde sudan bir emirnâme verilmekte. O
bîçâre de emirnâmeyi al›p mahalline ‘avdet vâlî yâhûd mutasarr›f pafla haz-
retlerine mürâca‘at eyledi¤inde mezkûr emr-i ‘âlînin kuvvet-i me’âline göre
havâle-i sem‘ ve i‘tibâr olunmay›p minder alt›na h›fz olunduktan baflka geti-
ren zavall› bir de bu yüzden mazhar-› zahme ve tahkir olmaktad›r. 

7. Cemî‘-i akvâm ve kabâ’il ve milel-i mütemeddinede bile nîk ü bed ve
mü’eddeb ve edebsizlerin mevcûd bulunmas› muktezâ-› kanûn-› tabî‘at bulun-
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du¤u misillü muhâcirîn-i Çerâkiseden dahi ânifen zikr olunan me’mûrlar›n
mu‘âmelât-› ‘unfiyyelerinden dûçâr-› ye’s olan ba‘z› sebük-magzân›n fazâhat-›
sirkati irtikâb etmekte olduklar›n› ma‘at-te’essüf görüyoruz. 

8. Biz ki ‘umûm Çerâkiseyiz dîn ve nâmûsumuz u¤urunda bâlâda zikr
olunan fedâ-kârl›klar› ihtiyâr edegelmifliz. Elbette o fazâhat› bir vechle hazm
ve kabûl edemeyiz ve mütecâsirlerini derhâl hükûmet me’mûrlar›na ihbâr
ederiz. Me’mûrîn ise o misillü erâzîl ile bizi ‘alenen meydân-› muhâkemeye çe-
ker ve eflhâs-› deniyyenin sârik oldu¤unu fler‘an isbât etmemizi teklîf eder.
Hâlbuki bu takdîrde mu‘teberân ve ehl-i ‘›rzlar›m›z›n her biri kâr ü kisbini
terk ve bir de berâberlerine ikifler flâhid alarak hîn-i iktizâda fler‘an isbât ede-
bilmek için rûz-› fleb h›rs›zlar›n arkas›nda dolaflmak lâz›m gelir. Bu ise dâ’ire-
i imkândan bîrûn olup bizim ancak bu husûsta yapabilece¤imiz budur ki kar-
yemiz ahâlîsinden bir gûne kâr ü kisbi olmad›¤› sahîh ve fakr-› çâre der-kâr
iken refâh-› hâlde geçinmekte olanlar›n h›rs›z ve eflhâs-› muz›rradan oldukla-
r›n› lây›k›yla hiss ederiz, meselâ bu gün bir fley’e mâlik olmayan bir âdemin
dest-i tasarrufunda ferdâs› birkaç hayvân görülür ise o âdemin sârik oldu¤u-
na aslâ flübhemiz kalmaz ve tutar hükûmete teslîm ederiz. Hükûmet ânlar›
mücâzât etmek flöyle dursun birkaç günden sonra her ne esbâba mebnî ise
mültefiten kendi hâllerine koyuverir ve daha bed-terler olur ve sâ’ir edânî da-
hi âna bakar tarîk-i flekavete sülûk eder. 

9. Belâ-› mübrem fluras›d›r ki vatan-› ‘azîz ve mâl ve emlâk›m›z› terk ile
yaln›z dîn ve nâmûs-› bendegânemizi imâm-ül-müslimîn ve muktedâ-› cemî‘-
ül-mü’minîn ve halîfe-i rûy-i zemîn ve vekîl-i resûl-i emîn pâdiflâh-› flerî‘at-pe-
nâh efendimiz hazretleriyle ‘Osmânl› kar›ndafllar›m›za s›¤›nd›rm›fl iken zikr
olunan me’mûrînin sû-i idâre ve mu‘âmelât-› ‘unfiyyeleri nâmûs-› ‘âciz-ânemi-
zi hetk ve hukuk-› milliyyemizi pâymâl ediyor. 

10. Ve ber-minvâl-i muharrer bu me’mûrlar›n müsâmaha ve müsâ‘adele-
riyle zuhûra gelen edebsizlikleri bilâ-istisnâ ‘umûm muhâcirîn kullar›na ‘azv
ve isnâd ve bütün Çerkesler h›rs›z ve haydûdtur diyerek dâ’imâ mihmândâr›-
m›z bulunan ahâlî-i kadîme vatandafllar›m›z miyânemize ilka-› nefret ve bü-
rûdetden geri durmuyorlar ve ‘âdetâ kendilerinin nazarlar›nda oldu¤umuz gi-
bi ahâlî-i kadîmeye bizden alçak ve ednâ bir millet dünyâda daha mevcûd ol-
mad›¤›n› iflrâb etmektedirler. 

11. Muhâcirîn kullar› ise haydûdluk ve h›rs›zl›¤› hîç bir vakit kabûl etme-
yiz. Fîl-vâki‘ vatan-› ‘asliyyemizde iken elden geldi¤i kadar bi-gayr-› hakk bi-
ze musallat olan düflmenimizin ›zrâr›na sa‘y ü gayret ve buna müdâvemet
eder idik. Lâkin vatan›m›z içinde h›rs›zl›k ve ebnâ-› vatan› ›zrâra ictisâr eden-
leri bilâ-müsâmaha ber-muceb-i fler‘-i flerîf fledîden te’dîb ve terbiye ve her dür-
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lü umûr ve husûsât›m›zda ‘ulemâ ve ümerâm›z vâs›tas›yla hudûd-› fler‘iyyeyi
bilâ-noksân icrâ eder idik. 

12. fiimdiye burada ya‘nî Anadolu ve Rûmilinde vatan›m›zda iken icrâ-›
ahkâm-› fler‘iyye için teflmîr-i sâk gayret edegelen rü’esâm›z hôr ve hakir ve bir
tak›m fürû-mâye ve edânîmiz kâmrân ve emîr oldu. 

13. Bir de taflra me’mûrlar› muttas›l muhâcirîn hakk›nda silâh tafl›mak
memnû‘dur diye çâr-nâçâr terk-i silâh ettirmekte ve bilâ-silâh kendi mesâlih-
i meflrû‘alar› için öteye beriye âmed flüd olan ehl-i ‘›rz âdemlerimizden pek çok
bî-günâhlar›n esnâ-› râhta orman ve balkanlardan geçer iken katl olundu¤u
lây›k›yla tahkik olunur ise anlafl›l›r. 

14. Lâkin bizim bu husûsta as›l cây-› esef ve ›zt›râb›m›z fluras›d›r ki, bü-
tün muhâcirîn kullar› yedi yafl›ndan yetmifl yafl›na kadar hîn-i iktizâda dîn ve
devletimiz u¤ur-› meyâmin-i mevfûrunda meyâdîn-i hurûb ve vegada fedâ-›
ser ü cân etmekli¤e her ân hâz›r ve muntaz›r-› fermân bulunmak iktizâ-› âmâl
ve ârzûmuz iken yaz›k ki minel-kadîm bâ’is-i fahr ve mübâhât›m›z olan fenn-
i flerîf-i silâhflôrîyi külliyyen ferâmûfl edece¤iz eyvâh. 

15. Eyvâh›m›za sebeb budur ki, Ruslar cidden vatan›m›za musallat olup
biz de elden geldi¤i kadar müdâfa‘a ve mukavemette sâbit oldu¤umuz için ta-
bî‘î düflmenimiz bulundu¤u der-kâr iken esliha ve elbise ve silâhflôrlu¤umuzu
evvel derece pesend ve kabûl ederek ekserî süvârîsi elbise ve eslihaca t›bk›
Çerkesler k›yâfetine koymufl ve ümerâ ve ceneral ve ordu kumandanlar› bile
bu hey’ete girmifl ve el’ân bu hey’ette olan süvârîsi tezyîd edilmektedir. 

16. Cânib-i hükûmet-i seniyyeden irâ’e buyurulan arâzî el’ân beynlerince
nâ-mahdûd olup bu dahi bâ’is-i izmihlâl-i muhâcirîn olma¤la e¤er arâzî-i mez-
kûre muhâcirîn kullar›na hakikaten temlîk ve ihsân buyurulmufl ise her kar-
yenin iskân olundu¤u arâzînin flâmil oldu¤u tarla ve mer‘âlar› me’mûrîn-i
mahsûsa ta‘yîniyle nizâmî vechile beynel-ahâlî hâne ve nüfûslar›na göre bi’t-
taksîm iktizâ eden koçan ve tapu senedlerinin yedlerine i‘tâ buyurulmas›. 

17. Ve hattâ ekser muhâcirîn yedlerinde bir sened ve hüccet olmad›¤› için
me’mûru ma‘rifetiyle kendilerine verilen arâzîyi ma‘mûr ederek birkaç sene
ekip biçtikten sonra ahâlî-i kadîme mütegallibleri ba‘z› mürtekib me’mûrlarla
uyuflup bir tak›m hiyel ve desâ’isle istirdâd olunmaktad›r. 

18. Ekser muhâcirîn karyelerinde cevâmi‘ ve mekâtib sûret-i kifâyede
mevcûd bulunmad›¤› misillü ‘Osmânl› lisân›na lây›k›yla âflinâ hôca ve mu‘al-
lim bulunmad›¤›ndan etfâl-i muhâcirîn câhil kalmakta ve mekâtib-i ‘askeriy-
yeye kayd ve tahrîrini istirhâm eyledi¤imiz evlâd›m›zdan ancak yigirmiden bi-
ri ekâbirden ba‘z› zevât›n ilkas› üzerine al›n›p kusûru redd olunmakta oldu¤u
cihetle “el-ihsân bi-t-tamâm” fehvâs›nca zikr olunan cevâmi‘ ve mekâtib ve
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mu‘allimlerimizi ikmâl ve mekâtib-i ‘askeriyyeye takdîm eyledi¤imiz etfâlden
nizâmen flâyân-› kabûl derecede s›hhat-i beden ve tenâsüb-i a‘zâya mâlik olan
zâdegân-› bendegânemizin redd k›l›nmamas›. 

19. Akvâm-› Çerâkisenin minel-kadîm üserâ-› meflrû‘am›z olup ve bu biz-
de olan esâret mukaddemâ Amerika ve Avrupa ve Afrika’n›n ba‘z› mahallerin-
de oldu¤u misillü esâret-i kahriyye ve dürlü dürlü insâniyyete yak›flmaz hak-
kaniyyete s›¤maz mu‘âmelât-› fledîde-i ‘unfiyye ile bir millet-i mütegallibe mi-
lel-i za‘îfe-i ma¤lûbeyi tahtel-cebr kulland›¤› gibi olmay›p fleri‘at-› garrâ-› Ah-
mediyyenin tecvîz ve tahdîd buyurdu¤u vech üzere mu‘âmelât-› nevâzifl-gârâ-
ne ile istihdâm ve “El-‘abd ve mâye mülkü’l mevla(?)” ka‘ide-i hikmet-‘âde-i
fler‘iyyenin hâricinde olarak bu kölelerimize pek çok müsâ‘adât edegelmifliz.
Hâs›l› bizde olan esâret ecnebîlerin i‘tirâz eyledikleri esâret de¤ildir. 

20. Ve minel-kadîm üserâm›z ile miyânemizde cereyân eden usûlümüze
tatbîkan ânlara zirâ‘at edecek yer irâ’e ve çift sürecek öküz ve sâ’ir âlât-› zi-
râ‘iyye ve levâz›mât-› s›nâ‘iyyeyi i‘tâ eder ve taht-› nezâret ve himâyet ve
mu‘âvenetimizde çal›flt›r›r›z ve meydâna getirilen mahsûlât-› arziyyeden evve-
lâ a‘flâr-› fler‘iyyeyi ihrâc ve sâniyen tohumlu¤u ifrâr ve ba‘de ne kal›r ise bi’l-
münâsefe taksîm ederiz. 

21. Bundan mâ‘adâ havâyic-i asliyyemizin tedârükünden sonra yine bizim
ânlara i‘tâ eyledi¤imiz esbâb ve levâz›mât› kendi menâfi‘-i flahsiyyelerinde is-
ti‘mâl ve ne kazan›rlar ise kendi mülk-i sahîhleri gibi tasarruf ederler. Hattâ
efendilerinin müsâ‘ade ve mu‘âvenetleriyle a¤alar›ndan daha ziyâde nâ’il-i
servet olan birçok kölelerimiz vard›r. 

22. Ve bizim kölelerimizden bekâr bulunanlar sâ’ir köle familyalar›ndan
kimin k›z›n› be¤enir ve tarafeynin hüsn-i r›zâs› husûle gelir ise memleketimiz
‘âdetince maktû‘ olan k›ymet-i mukarreresini kendi mâl›m›zdan îfâs›yla ahz
ve sünnet-i seniyye-i nebeviyye üzere ‘akd ve izdivâc eder ve bizim kölelerimi-
zin k›zlar›n› dahi bu minvâl üzere kendi be¤endiklerine verir ve biz de gider
k›ymetini al›r ve ‘âdetimiz vechile ebeveyne mahsûs olan ‘avâ’idi i‘tâ ve kusû-
runu keyfe-mâ-yeflâ‘ tasarruf ederiz. 

23. Ve bu köle familyalar›ndan baflka bir de ev içi câriyesi ma‘nâs›nda
olan lisân›m›zca “wunaflfa ut” ta‘bîr olunan bir tak›m üserâm›z daha vard›r ki
bunlar zikr olunan usûl ve flerâ’itten müstesnâ olunup ‘âdetâ ‘Osmânl› gulâm
ve câriyeleri hükmündedir. 

24. ‹flte bizde olan esâret bunlardan ‘ibâret olup memâlik-i mahrûsa-› ‘Os-
mâniyyede dahi bu yolda yaflamak ve flurût-› mezkûreye tamâm›yla ri‘âyet
olunmak emel-i ‘âcizânemizle bütün emlâk›m›z› terk ve nukûd-› mevcûde ve
meksûbemizi bu kölelerimiz için sarf ederek dârü’l-âmân-› hilâfet-i ‘aliyyeye
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dehâlet eyledik. Esnâ-› muhâceretimizde hükûmet-i seniyye usûl-i kadîmemi-
zin kemâkân ibka ve icrâs› flart›n› kabûl ve va‘d buyurmufl i‘tikad-› kavîsinde-
yiz. 

25. fiimdi bir tak›m ecnebî muvazzaf ve yerli görünen bî-gâne mesnedleri-
nin igvâs› ve ba‘z› gûyâ kendi zu‘m-› fâsidelerince Avrupakârî ve âsâr-› mede-
niyyet gösteren dirâyetsiz ve kavânîn ve nizâmât ve mukteziyât-› mesâlihten
bî-haber me’mûrlar›n bu köleler gâh ü bî-gâh kâr ü kisb ve zirâ‘atlar›m›z› yüz
üstüne b›rak›p vâdî-i ‘isyâna pûyân ve bizler dahi ânlar›n arkas›na düflerek
serserî ve ser-gerdân ve bu yüzden dûçâr-› hasâr ve ziyân olmaktay›z ve hükû-
met-i seniyyeye âid olan a‘flâr-› meflrû‘a-› mîriyyece dahi külliyyetli noksân zu-
hûr etmektedir. 

26. fiuras›n› da söylemekli¤e cesâret ederiz ki haylî müddetten beri esâ-
retin la¤v re’yini ve esîr satmakl›¤›n memnû‘ oldu¤unu iflitmekte isek de
esîr almakl›¤›n mümâna‘at›n› aslâ göremiyoruz. Hattâ geçen sene sâb›k se-
rasker Hüseyin ‘Avnî Pafla muhâcirîn-i Çerâkiseden fioloh’un yedine kimes-
ne taraf›ndan mümâna‘at olunmamak üzere bir emirnâme-i seraskerî i‘tâ
ve ‘Azîziyye sanca¤›na i¤râm ederek kendi dâ’ireleri için befl on tâne câriye
götürtmüfl ve bunun emsâli daha pek çok ise de biz bu kadarla iktifâ eyle-
dik. 

27. ‘Adem-i istitâ‘a yâhûd ba‘z› mesâlihinin tesviyesi için vatan-› asliyye-
mizde atefl-i hicrân ile sûzân kalan ve bizler de burada muhâceret ve muvâsa-
latlar›yla çeflm-i hasretle nigerân bulundu¤umuz anababa ve kar›ndafl ve et-
fâl ve ›yâl ve ta‘allükat›m›z olan kâffe-i mütebâk›yye-i Çerâkisenin memâlik-i
mahrûsa-i flâhâneye fledd-i rahle eylemelerine mümâna‘at olunmamas› Rusya
devlet-i fahîmesine al›nmamas› buyurulmas› afl›r› mertebede sûz ü güdâzla ni-
yâz etmekteyiz. 

28. “... okunamad› ... (?)” fehvâ-› hikmet ihtivâs›nca zikr ve tafsîliyle tas-
dî‘-i ser-i hâkipây-› cenâb-› vekâletpenâhîlerine ictisâr olunan esbâb-› istikân-
› bendegânemizin çâre-i indifâ‘› husûsunda efledd-i ihtiyâc ile muhtâc bulun-
du¤umuz tedâbîr-i sâ’ibe-i hakîmânelerini bî-dirî¤ evvelâ Muhâcirîn ‹dâresi
me’mûriyyeti yine ebnâ-› cinsimizden olup ahvâl-i ‘âciz-ânemize âflinâ ve dev-
letçe dahi isbât-› liyâkat ve sadâkat ve sâye-i füyûzâtvâye-i cenâb-› pâdiflâhî-
de rüteb-i fâhireyi ihrâz eden zevâta ihâle ve sâniyen sâ’ir milel-i müttehîde-i
‘Osmâniyyede oldu¤u misillü sâkin bulundu¤umuz elviye kazâhâ meclislerin-
de içimizden okur yazar ve söz anlar âdemlerden a‘zâ bulundurmak ve sâlisen
umûr-› zâb›tada dahi mu‘teberân-› muhâcirînin kefâlet-i kaviyyesiyle te’mîn-i
nefse muktedir olan kimesnelerimizden istihdâm›na müsâ‘ade ve bu yüzden
ahâlî-i kadîme ile miyânemizde farz-› ‘ayn olan ünsiyyet ve emniyyetimizin
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te’yîd ve te’bîdine himmet buyurulmak bâb›nda ve her hâlde emr ü fermân
hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

88..  YY››lldd››zz  PPeerraakkeennddee  EEvvrraakk››..  AArrzzuuhhaall  vvee  JJuurrnnaalllleerr..  NNoo  2233//8800  ((1199  BB  11331100))
Bitlis, Van ve Erzurûm vilâyetlerinde bulunan cümle muhâcirîn-i Çerâkise

ve Çeçen ve Lezgi ümerâ ve rü’esâs› cânib-i ‘âlîsine, 

Elkab›m cümleniz hakk›nda derkâr olan hürmet-i mahsûse-i ‘acizânemdir. 
Tahrîrâtlar›n›z› kâffeten ald›m. Cevâblar›mda zann edersem beyân etti¤im

mütâla‘ât sizlerce de tecvîz olunan efkâr de¤ildir. ‘Umûmumuza âid bahse gi-
riflmezden evvel flimdiye kadar size karfl› ketm etti¤im hâlde bu kerre beyân›-
na mecbûr oldu¤um ahvâl-i esef-ifltimâlden bahs edece¤imden bu bâbta beni
ta‘yîb etmemenizi ve “Elinden ifl gelmiyor da odur” dememenizi ricâ ederim.
Zîrâ biz oradan bak›p da zann etti¤imiz gibi de¤ilmifl. Dersa‘âdet’de birisi yâ
büyük hâmîye ya‘nî vükelâdan birisine mensûb olmal› veyâhûd birçok pâraya
mâlik olmal› da kendisini ol sûretle bildirmeli. Ve illâ hânedân ve zâdegân ol-
mak. Ve dîn ve devlet u¤runda pederim muhârebede ma‘iyyetine kumanda
ederken flehîd olmufl. Ve iki def‘a terk-i vatan ile hâk-i Saltanat-› Seniyyeye il-
ticâ vuku‘ bulmufl. Ve nihâyetinde de Ermenî fesâd komitesine dâhil olan Re-
ji me’mûrlar›yla Kürdistân ve Ermenistân ahvâlini tahkike gelen ve fikri ihâ-
netten ‘ibâret olan Reji müfettiflleri ‘aleyhinde hasb-es-sadâkat bunlar›n emel-
lerini icrâya mâni‘ oldu¤umdan dolay› ma¤dûr oldum. Binâen‘aleyh “sâ’ir zâ-
degân ve emsâlim misillü hakk›m ne ise ân› veriniz, hidmet-i devlette buluna-
y›m, sadâkatla îfâ-i hidmet ederim” sözlerimi ve bu yoldaki feryâdlar› hîç bir
makam ve hîç bir kimse iflitmiyor. Herkes kendisinin bir günlük râhat›n› ara-
maktan baflka bir fley’ yoktur desem beni techîl etmezsiniz ümîdindeyim. Yal-
n›z zât-› hazret-i pâdiflâhî hakikaten ‘adâlet ve merhametle mutasarr›f oldu¤u
gibi ihyâ-› dîn-i mübîn ve i‘mâr-› memâlik için gece ve gündüz çal›flmakta ve
her ferd ve fukarân›n refâh›na himmet ve sarf-› merhamet eylemekte oldu¤u-
na ve vekîl-i Resûl-i kibriyâ ve halîfe-i rûy-i zemîne lây›k olan s›fât-› ‘âliyye
her ne ise o ‘âlî s›fatlar ile mutasarr›f oldu¤una aslâ ve kat‘â ve dünyâda hîç
bir kimse i‘tirâz edemez. Velhâs›l izdiyâd-› ‘ömr-i flâhânelerine ve dâ’imâ mu-
vaffak›yyet-i hümâyûnlar›na cümlemiz leyl ü nehâr du‘â etmeliyiz. Lakin di-
yecek olursunuz ki öyle bir ‘âlî pâdiflâh›n merâhiminden ve eltâf-› hümâyûn-
lar›ndan nas›l oldu da hisse-mend olamad›n›z. Nas›lsa derdimi ve ahvâlimi
sem‘-i hümâyûnlar›na îsâl edemedim. Çünki yukar›da beyân etti¤im gibi bî-
kes olan bir kimsenin sedâs› sem‘-i hümâyûna ne ile vâs›l olur? Baflka makam-
lar gibi de¤ildir ki elin ile istid‘ân› veresin veyâhûd hâlini flifâhen ifâde edesin.
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O makam-› ‘âlî-i mukaddese ifâde-i hal etmek bir tak›m flerâ’it ve kavâ‘id tah-
t›ndad›r ki herkes muvaffak olamaz. Muvaffak olmak eltâf-› ilâhiye ve takdîr-
i Hudâya vâbestedir. 

Ne kadar hidmet etti¤imi biliyorsunuz. Hudâ bilir ki insâna ye’s geliyor
flimdi. Dost düflmâna karfl› husûsuyla Ermenîler ne kadar sevindiler! fiimdi de
sadâkat›ma karfl› hîç bir fleye muvaffak olamadan gidilirse fikirlerinde ne di-
yeceklerini tahattur ve mülâhaza ettikçe dünyâdan vâz geçmek ârzûsu hâs›l
oluyor. fiimdiye kadar ya ka’immakam silkine duhûle muvaffak olurum veyâ-
hûd zâdegâna lây›k olan bir me’mûriyyete nâ’il olurum ümidinde bulundu¤um
cihetle netîceye kadar iflimden bir fley’ yazmad›m. Hâlbuki Allah insaf versin
yâhûd Allah müstehaklar›n› versin evliyâ-› umûr öyle fley’lere ehemmiyyet
vermiyor. Herkes kendi râhat›yla mesgul olup bir fley’ vermeyecekler, çünki
esbâb›n› yukar›da zikr ettim. Bu def‘al›k kendi hâlimden bu kadar bahs etmek
kâfîdir. Gelecek hafta daha ziyâde tafsîlât vermek tabî‘îdir. Gelelim kavâ’id ve
menâfi‘-i ‘umûmiyyemiz bahsine. ‘Aflâ’ir-i Ekrâd ve ‘Urbân ‘asâkir-i cedîdesi
nas›l olur ve ne olaca¤› ve bizim ne yolda mu‘âmele ve hareket etmekli¤imiz
lâz›m gelece¤ini su’âl ediyorsunuz. Kürdler ve ‘Urbân ‘aflâ’iri hakikaten büyük
bir imtiyâza nâ’il oldular ve emr-i teflkîlâtlar› hitâm bulan alaylar›n ümerâs›-
n›n fermânlar› yaz›ld› ve kendilerine verilmek üzere oldu¤u muhakkakt›r. Ni-
zâmât›n› su’âl etmek fazlad›r. Çünki ta‘lîmâtlar› neflr olundu¤undan mütâla‘a
ediniz, tafsîlât›n› anlars›n›z. Ekrâd ve ‘Urbân›n nâ’il olduklar› imtiyâza Çerâ-
kisenin nâ’il olmamas› ne demek oldu¤unu tebeyyün ettiniz. Çerâkisenin de
‘asâkir-i Hamîdiyye alaylar›na kayd ü kabûlü zât-› hazret-i pâdiflâhînin âmâ-
linden idiyse de buna muhâlefet ve fliddetle i‘tirâz eden makam-› seraskerî ol-
du. fiöyle ki gûyâ Çerkeslerden al›nacak kur‘a efrâd›n› süvârî nizâmiyye alay-
lar›na kayd etmekte olduklar›ndan Çerkeslerin cündîlikte olan mahâretleri
sâyesinde dî¤er ‘asâkirin de süvârîlikte terakki etmifl ve etmekte bulunmufl ol-
duklar› cihetle bunlar›n Hamîdiyye alaylar›na kayd› câ’iz olamayacak ve bu-
na mümâsil birçok mütâla‘ât-› vâhiyyeden ‘ibâret imifl. fiimdi beyhûde muhâ-
berâtla vakit geçirmeye gelmez. Serî‘an ‘atebe-i hazret-i pâdiflâhîye ta‘rîf olun-
du¤u üzere telgrafla mürâca‘at ve istid‘â-› ma‘delet ediniz. Sivas ve sâ’ir ma-
hallerde olan Çerkesler ile muhâbere olunuyor. Sivas cihetinin istid‘âs› geldi
takdîm olundu. Netîcesi bekleniyor. fiâyed ‘adem-i kabûlü yoluna gidilecek
olursa yine durmayacaklard›r. Uzun uzad›ya sözler ne lâz›md›r. Bu ifli icrâ et-
mek da‘vâ ve mürâca‘at etmekle olur. Öyle vakit geçmek ve geçirmek câ’iz de-
¤ildir. Bu bâbda teflebbüsât› nizâmât-› Devlet-i ‘Âliyyeye tatbîk ve tevfîk-i ic-
râ etmeli. Zinhâr barbarl›k filan vuku‘a gelmemesine dikkat ediniz. Dâ’ire-i
itâ‘attan hîç bir vakit nükûl etmeyiniz. Fakat ittifâk ile te’sîr edecek sûrette
bilâ-te’hîr istid‘â ediniz. Yazaca¤›n›z istid‘â sûretlerini ilk posta ile bana yetifl-

448

kebikeç / 23 • 2007



tiriniz ki buraca îcâb edenlere irâ’e edeyim de dî¤er Çerâkise de âna göre her
bir fley’e vâk›f olarak ifl ehemmiyyetini bulsun. Ne demek oluyor ki ‘Urbân ile
Kürdler imtiyâzâta nâ’il olsunlar ve Hamîdiyye alaylar› teflekkül etsin ve
ümerâ kâmilen def‘aten ka’immakam, kola¤as›, mülâz›m filan gibi rütbelere
nâ’il olsunlar da Çerkesler bir fley’ olmas›n. E¤er flecâ‘at ise Çerkesler her ‘aflî-
retten cesâretli ve flecî‘ ve daha ziyâde sâd›kt›r. Hidmetleri de her kavimden
ziyâdedir. Cündîlik diyorlar. ‘Acebâ cündîli¤e gelirse Çerkeslerle tekabül ede-
cek bir cündî kavim var m›d›r? Hâs›l-› kelâm cümle kavmimize ‘ay›bt›r ki
Kürdler ile ‘Urbân›n nâ’il olduklar› imtiyâza nâ’il olmayal›m. Buralar›n› ta‘rî-
fe lüzûm yok ise de söz sözü celb ediyor da uzan›yor. Zann ederim ki dâ’ire-i
itâ‘at ve îfâ-› s›dk ü sadâkat meziyât›n› Çerkesler kadar bilen yoktur. Öyle ol-
du¤u hâlde ne için Kürdler kadar bile olamas›nlar? Bitlis ve Van ve Erzurûm
vilâyetlerinde bulunan Çerkeslere oralardaki ‘aflâ’ir-i Ekrâd flimdiye kadar ne
nazarla bak›yorduysa flimdiden sonra o nazar bakmaz. Demek oluyor ki bizler
ânlardan alçak bir kavim ve ‘aflîret bulunuyoruz ve hem de do¤rusu budur ki
flimdiden sonra mâdem ki ânlar ‘asâkir-i Hamîdiyye oldular biz olamad›k içle-
rinde idâre dahi edemeyece¤iz. Ân›n için ve nâmûs için teflebbüsât›n›z› ta‘kib
etmeli. Do¤rusu size beyân edeyim ki e¤er bizim ‘aflâ’irimiz yan‘î Çerkesler de
emsâlleri misillü Hamîdiyye alaylar›na iltihâk etmezler ise ve bu cihetle nâ-
mûsumuz yerinde kalmaz ise nâmûssuzluk ile yaflamaktan ise yaflamamak
daha evvelâ oldu¤una hükm ederek yine Hudâ-negerde s›dk ü sadâkat-› Dev-
let-i ‘Âliyyeden ç›kmamak flart›yla ve fikriyle baflka sûretle vatan tedârüküne
mecbûr olaca¤›m. Mâdem ki Hamîdiyye alaylar›na iltihâk›n›z ve iltihâk›m›z
husûslar›ndaki müsted‘iyât›n›z› ta‘kib ve tervîc ettirmek için bizler gibi mü-
te‘ahhidleriniz vard›r ve edece¤iniz müsted‘iyât ise Devlet-i ‘Âliyyenin ‘aley-
hinde olmay›p lehindedir, zîrâ Çerkesler ‘asâkîr-i Hamîdiyye alaylar›na ilti-
hâk ederler ise hem devlete hay›rl›d›r ve hem de Çerkeslere hay›rl›d›r, art›k
bu bâbta ne için utanmal›? Evvelce yaz›ld›¤› üzere ta‘lîmâttan zerre kadar ay-
r›lmayarak serî‘an semere-i teflebbüsât›n›z› ve iflbu mektûbumun vüsûlüyle
yap›lacak mazbatan›z› bekliyoruz. Bâki Allah hâdim-i dîn-i mübîn ve hare-
meyn-i flerîfeyn olan pâdiflâh-› ‘âlem-penâh efendimiz hazretlerinin hidmetle-
rinden cümlemizi ay›rmas›n ve-s-selâm. 

Fî 25 Kânûn-› sâni sene 308 
Kubati-zâde ‹smâ‘îl, sâb›k Bitlis Reji müdîri 

‹smâ‘îl Hakk› [mühür] 
‹flbu mektûbu evvelce müsvedde yerinde b›rakmak niyyetinde tanzîm etti-

¤im hâlde sonra nas›lsa ‘aceleye tesâdüfle tebyîz edemeyip ‘aynen göndermek
üzere temhîr etti¤imden kusûruma bakmay›n›z. 

[imzâ] 
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99.. SSaaddaarreett..  MMeekkttuubbii  KKaalleemmii..  DDeeaavvii..  NNoo  220055//7744  ((99  RR  11227788))
Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki, 
Bu kullar› Çerkes Kubarti muhâcirlerinden olup bundan evvel zevcem Hâc-

ce Meryem Han ve k›zkardeflim Hâcce Melek ve k›z›m Hâcce Piki(?) ve dâmâ-
d›m Kurban Gâzî ve çocu¤u ‘Abdülvahâb ile o¤lum Mecîd ve k›z›m Ka‘asa(?)
Adana taraf›na gidilmifl ve oran›n havâs› pek sefîl bir mahal oldu¤undan bun-
dan böyle bu nüfûsumuz ol tarafta helâk olaca¤› bedîdâr idü¤ünden ve Sivas
taraf›nda cemâ‘at›m mevcûd olup ânlar bendenizi ve bendeniz ânlar› ârzû et-
mekte bulundu¤umuzdan gidecek ve ânlar›n orada namâzlar›n› k›ld›racak
isem de Adanada olan sekiz nüfûsun Sivas taraf›na getirilmesine ‘aslâ taham-
mülüm olmad›¤›ndan pâdiflâh bafl› için flu yedi nüfûsum cânib-i mîrî taraf›n-
dan Sivas taraf›na nakl olunmas› ve hicret edeli iki buçuk sene olup bir buçuk
aydan baflka ‘aslâ yevmiyyem verilmedi¤i rehîn-i ‘ilm-i dâverîleri buyurulduk-
ta amân olsun efendim. Mezkûr nüfûsumun Adanadan Sivasa ve verilmemifl
olan yevmiyyemin bu muhâcir defterinden ihrâc olmayan kullar›na i‘tâs› bâ-
b›nda emr ü fermân efendimindir. 

Fî 2 Receb sene 78
Bende Hâcî U¤urlu kullar›

Muhâcir Komisyonu riyâset-i celîlesinden iktizâs›na himmet olunmas›. 
Fî 23 Receb sene 278 

[imza] 

‹flbu ‘arz-› hâlin me’âli sâhib-i istid‘â Hâcî U¤urlu nâm kimesnenin Adana-
ya gönderilmifl olan familyas›n›n oran›n âb ü havâs›yla ‘adem-i imtizâc cihe-
tiyle Sivasa nakli ve terâkim etmifl olan yevmiyyelerinin i‘tâs› husûslar›ndan
‘ibâret bulunmufl ve merkum celb ile keyfiyyet lede-s-su’âl Adanada muhâcirî-
nin kesretinden ve âb ü havâs›yla ‘adem-i imtizâclar›ndan nâflî haylî nüfûs te-
lef olup birço¤u dahi Trabzon ve Sinob ve Anadolu taraflar›na çekilip gitmifl
olduklar›ndan bahsle kendisinin dahi Sivasa nakline müsâ‘ade buyurulmas›-
n› istid‘âya mecbûr olaca¤›n› ifâde etmifl olma¤la hakikat-› hâl Adana muta-
sarr›f› sa‘âdetlü pafladan isti‘lâm ile icrâ-› îcâb› mücerred re‘y-i ‘aliyye-i haz-
ret-i vekâletpenâhîlerine mütevakk›f olma¤›n ol bâbta emr ü fermân hazret-i
men-lehü’l-emrindir. 

Fî 28 Rebî-ül-evvel sene 278 
[mühür] 

............... Fî selh-i Receb sene 278 
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1100..  SSaaddaarreett..  MMeekkttuubbii  KKaalleemmii..  DDeeaavvii..  NNoo  220055//7744  ((99  RR  11227788))
Adana mutasarr›f› Ahmed Pafla’ya, 
Çerkes muhacîrlerinden Hâcî U¤urlunun takdîm eyledi¤i ‘arz›hâlde Ada-

naya gönderilmifl olan familyas› oran›n âb ü havâs›yla imtizâc edemedi¤inden
ve kendileriyle berâber ol tarafa i¤râm k›l›nan familyalar›n ekserîsi dahi
Trabzon ve Sinop ve Anadolu taraflar›na gitmekte idü¤ünden bahsle kendile-
rinin dahi Sivasa nakli ve terâkim etmifl olan yevmiyyelerinin i‘tâs› husûsu is-
tid‘â olunmaktan nâflî keyfiyyet Muhâcirîn Komisyonu riyâset-i celîlesine le-
del-havâle ba‘de iktizâs›na bak›lmak üzere evvel emirde hakikat-› hâlin isti‘lâ-
m› îcâb edece¤i bâ-i‘lâm ifâde ve beyân olunmufl olunan keyfiyyetin bi’t-tahkik
i‘flâr› husûsuna himmet eylemeniz sibâk›nda flukka. 

1111.. SSaaddaarreett..  MMeekkttuubbii  KKaalleemmii..  UUmmuumm  VViillaayyaatt..  NNoo  552255//2255  ((1133  CC  11227788))
Kütahya ka’im-makam› Nebîl Pafla hazretlerine, 
Muhâcirîn-i Çerâkiseden ve ‘Abbâs Bey tak›m›ndan olup Kütahya sanca¤›

dâhilinde vâki‘ Eskiflehir kazâs›na tâbi‘ Çukurhisârda meskûn otuz befl hâne
nüfûs için muktezî hânelerin henüz inflâ ve öküz ve tohumluklar› i‘tâ olunma-
d›¤› ve bu husûs kendilerinin mûcib-i sefâletleri oldu¤u vekîlleri taraf›ndan
Muhâcir Komisyonuna i‘tâ k›l›n›p bâ-tezkire irsâl olunan varaka ve ‘arz›hâli-
nin me’âllerinden istifâde olunmufl ve bunlar›n sâye-i flevket-vâye-i hazret-i
mülûkânede husûl-i esbâb-› refâh ve râhatlar› matlûb ve müstelzim oldu¤u
hâlde bil‘akis böyle hâl-i sefâlete düflürüldükleri vâki‘ ise tecvîz olunamayaca-
¤› derkâr bulunmufl olma¤la ta‘lîmât-› ahîre hükmüne tevfîkan iktizâ-› hâlin
sür‘at-i icrâs›yla merkumlar›n kayd-› zarûretten kurtar›lmas› ve keyfiyyetin
ifl‘âr› husûsuna himmet olunmas› lâz›m gelece¤i beyân›yla flukka. 

Muhâcir Komisyonu riyâset-i celîlesine, 
Me’âl-i ifl‘âr-› behiyyelerine nazaran ka’im-makam-› müflârünileyh hazret-

lerine tastîr k›l›nan bir k›t‘a tahrîrât li-ecli’l-irsâl leffen isbâl olunmufl oldu¤u
beyân›yla terkim-i zeyle ibtidâr k›l›nd›. 

1122.. SSaaddaarreett..  MMeekkttuubbii  KKaalleemmii..  UUmmuumm  VViillaayyaatt..  NNoo  552299//3377  ((2299  CC  11227788))
Taraf-› eflref-i hazret-i müflîr-i ekremî-i eyâlet-i ‹zmir’e,  

Muhâcirînden Hôca Sa‘îd ve Arslan’›n otuz iki hâneden ‘ibâret olan kabîle-
leriyle iskânlar›na karâr verilen Saruhan sanca¤›nda Güzelhisâr kazâs›n›n âb
ü havâs›yla imtizâc edemeyip telef olunmakta olduklar›ndan kendilerinin
Uzunyayla ve-yâhûd Erzurûm cânibine nakl ve iskânlar› husûsu istid‘â olun-
mufl ve sûret-i istid‘â mukarin-i s›hhat oldu¤u hâlde tebdîl-i meskenleri îcâb›-
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na bak›lmak üzere evvel emirde keyfiyyetin isti‘lâm› lâz›m gelece¤i komisyon-
› mahsûs taraf›ndan ifâde ve i‘lâm olundu¤u beyân-› ‘âlîsiyle ol bâbta fleref-vü-
rûd eden fermânnâme-i sâmî-i hazret-i vekâletpenâhînin ihrâc ve inhâc buyu-
rulan bir k›t‘a sûret-i seniyyesiyle mûcibince emirnâme-i sâmî-i cenâb-› h›dî-
vîleri müfâd-› ‘âlîsi karîn-i îkan-› ‘âcizânemiz olmufl. Mukaddemce komisyon-›
mezbûr riyâset-i behiyyesi taraf›ndan vuku‘ bulan isti‘lâmnâmeye cevâben fî
25 Cemâzî-el-evvel sene 78 târîhiyle müverrah takdîm k›l›nan mazbatada be-
yân ve ifl‘âr k›l›nd›¤› vechile tahkikat-› vâk›‘a ve buna dâ’ir mahallinden tevâ-
rüd eden mazbata me’âline nazaran merkumlar›n fîlhakika oran›n âb ü havâ-
s›yla vâki‘ olan ‘adem-i imtizâclar›ndan nâflî haylîce vefeyât vuku‘ buldu¤u an-
lafl›lm›fl ve flu hâl ve tereddüdlerine binâ’en bir gûne ifle ve güce yap›flmad›k-
lar›ndan her-bâr gelip de nüfûs bafl›na yevmiyye birer gurufl talep ve ›srâr›y-
la s›zlanmakta bulunmufl olduklar› muhât-› ‘ilm-i ‘âlem-ârâ-› h›dîvîleri buyu-
ruldukta ol bâbda emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fî 29 Cemâzî-el-evvel sene 78 
[Saruhan sanca¤› meclisinin üyelerinin mühürleri]

1133.. SSaaddaarreett..  MMeekkttuubbii  KKaalleemmii..  UUmmuumm  VViillaayyaatt..  NNoo  552299//3377  ((2299  CC  11227788))
Makam-› celîl-i sadâret-i ‘uzmâya, 

Marûz-› çâker-i kemîneleridir ki, 
Saruhan sanca¤› dâhilinde vâki‘ Güzelhisâr kazâs›nda iskân edilmifl olan

muhâcirîn-i Çerâkise oran›n âb ü havâs›yla imtizâc edemediklerinden Uzun-
yayla veyâhûd Erzurûm cânibine nakl olunmalar›na dâ’ir muhâcirîn-i merku-
me taraf›ndan vâki‘ olan istid‘âya mebnî isti‘lâm-› keyfiyyeti mutazamm›n fî
22 Rebî‘-ül-âhir sene 78 târîhiyle müverrahan Umûr-› Dâhiliyye Dâ’iresi
ma‘rifetiyle fleref-tastîr buyurulan emirnâme-i sâmî üzerine keyfiyyet livâ-›
mezbûrdan lede-s-sû’al cevâben vârid olan mazbata leffen pîfl-gâh-› âsafânele-
ri k›l›nm›fl ve icrâ-› muktezâs› her hâlde mütevakk›f-› re’y-i hidîvîleri bulun-
mufl olma¤la ol bâbda emr ü fermân hazret-i men-lehü’l-emrindir. 

Fî 11 Cemâzî-el-âhir sene 1278
Bende vâlî-i eyâlet-i ‹zmir Mehmed Reflîd [mühür] 

1144..  SSaaddaarreett..  MMeekkttuubbii  KKaalleemmii..  UUmmuumm  VViillaayyaatt..  NNoo  552299//3377  ((2299  CC  11227788))
Bâb-› ‘Âlî 
Dâ’ire-i Umûr-› Dâhiliyye 
Muhâcirîn Komisyonu riyâset-i celîlesine, 
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Devletlü efendim hazretleri,
Güzelhisâr kazâs›nda olan muhâcirînin Uzunyayla veyâhûd Erzurûm câni-

bine nakilleri hakk›nda vuku‘ bulan istid‘âlar› üzerine isti‘lâm› hâvî gönderi-
len tahrîrâta cevâben ‹zmir vâlîsi devletlü pafla hazretlerinin tevârüd eden
tahrîrât› melfûf mazbata ile berâber manzûr-› vâlâlar› buyurulmak üzere lef-
fen isbâl k›l›nm›fl olma¤la îcâb›n›n icrâ ve ifâdesi husûsuna himmet buyurma-
lar› siyâk›nda tezkire-i senâverî terkimine ibtidâr k›l›nd›. 

Fî 24 Cemâzî-el-âhir sene 1278 

Ma‘rûz-› çâker-i kemîneleridir ki, 
Hâme-pîrâ-› ta‘zîm ve tekrîm olan iflbu [ka¤›t y›rt›k] rehîn-i îkan-› çâkerî

olmufltur. Muhâcirîn-i merkume mahall-i mezkûrün âb ü havâs›yla ‘adem-i
imtizâclar›ndan bahisle Uzunyaylaya nakllerine dâ’ir [ka¤›t y›rt›k] hâvî Saru-
han ka’immakam› cânibine tastîr ve tesyîr olunan tahrîrâta cevâben akdemce
livâ-› mezbûr meclisinin vârid olup leffen makam-› mu‘allâ-i [ka¤›t y›rt›k] fîl-
hakika mahall-i mezkûrün âb ü havâs›yla imtizâc edemeyip telef olmakta ol-
duklar› ifl‘âr olundu¤una ve bunlar›n nüfûslar› dahi cüz’î bulundu¤una binâen
[ka¤›t y›rt›k]dan sarf-› nazarla Sivas cânibine irâ’e-i ruhsat olunmas›n› âmir
lîvâ-› mezkür ka’immakam›na emir-nâme-i sâmî tastîr ve tesyîr k›l›nm›fl oldu-
¤u beyân›yla ictisâr [ka¤›t y›rt›k]. 

Fî [ka¤›t y›rt›k] Cemâzî-el-âhir sene 278 
Bende ‘‹zzet 

1155..  CCeevvddeett..  DDaahhiilliiyyee..  NNoo  66883322  ((ttaarriihhssiizz))
Devletlü ‘inâyetlü merhametlü efendim sultan›m hazretleri devlet ve ikbâl

ile sa¤ olsun. 
‘Arz›hâl-i kullar›d›r ki sâye-i hazret-i zillullahîde âsûde-niflîn etmek üzere

Çerâkis ve Kabarta fukarâlar› terk-i vatan ve hâne-ber-dûfl olduklar›ndan câ-
nib-i Anadolu taraf›na geçilip Samsun ve ol havâlî ile Merzifon taraflar›nda
haylî göçtükleri Çoruma vusûl bularak iflbu geçen sene-i mübâreke k›fl›nda tev-
kîf ve ârâm edilmifl ise de kabâ’il-i mezkûr hasbel-kader vatanlar›ndan dûr ola-
rak ve kendileri Türkçe lisân bilemediklerinden tak›m tak›m bu havâlîlerde pe-
rîflân-ül-ahvâl olduklar› Çorum sanca¤›nda Emlâk nâhiyesinde Kadîköyü de-
mekle ma‘rûf yüz elli senedenberi hâlî ve mu‘attal kalm›fl olan arâzî ile nefs-i
Karahisâr’da Demirli’de ve sâ’ir münâsib mahallerde befl alt› yüz hâne birleflip
iskân etmek mümkin oldu¤u ve bir üç dörd yüz hâne mikdâr› Çorum sanca¤›n-
da ‘aflâ’ir ve kabâ’il misillü olduklar› cem‘i husûsu bâ-fermân-› ‘âlî olduklar›
mahallerden kald›r›l›p Çorum’a iskân edilmek iktizâ eden evâmir-i flerîfe ›sdâ-
r› inflâllahü-te‘âlâ sâye-i hazret-i mülûkânede memâlik-i mahrûsa gün-be-gün
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ma‘mûr olunmakta ise de birkaç sene fukarâya ruhsat olunup vakt-› zamân›y-
la hâne bafl›na ‘asâkir-i süvâr-› nizâma idhâli ile dîn-i Devlet-i ‘Aliyyeye bir
‘asâkir-i nizâm olunaca¤› husûsu vuku‘-› keyfiyyet-i hâli kazâ-› mezkûr hâkimi
taraf›ndan ledel-merhâle bir k›t‘a i‘lâm olunmufl olma¤la merâhim-i ‘âliyyeniz-
den mercûdur ki ‘arz-› hâlimden ve gerek ‘arza nazaran keyfiyyet-i hâl ma‘lûm-
› rahîmâneleri buyuruldukta Çorum sanca¤›nda Emlâk nâhiyesinde Kadîköyü
arâzîyle Karahisâr ve Demirli’de ve sâ’ir münâsib mahallerde kabâ’il-i Çerkes
ve Kabarta fukarâlar› iskân›na hâlâ Çorum sanca¤› mütesellimine hitâben bir
k›t‘a fermân ›sdâr› ve derd-i inhâf olunan kabâ’il-i mezkûrlar› bulunduklar›
mahalden cem‘i için kazâ-› mezkûr mütesellimlerine hitâben bir k›t‘a fermân
dahi ›sdâr› yed-i kullar›na i‘tâs› niyâz› bâb›nda bâki emr ü fermân devletlü ‘inâ-
yetlü merhametlü efendim sultan›m hazretlerinindir. 

Bende Hatozuko¤lu Çolak Mehmed Bey, mîr-i kabâ’il-i mezkûr 

1166..  ‹‹rraaddee..  DDaahhiilliiyyee..  NNoo  3388001188  ((1177  LL  11228822))  
LLeeff  66  
Kürdüstân vâlî-i vâlâ-flân› devletlü pafla efendimiz hazretlerine, 
Erzurûm vâlî-i vilâyeti cânibinden iskân›m›za me’mûr ta‘yîn buyurulan re-

dîf mîr-alay ‘izzetlü Ahmed Bey efendi taraf-› ‘âlî-i müflîrîlerinden gönderilen
me’mûrlar ile birleflerek kâffe-i husûsât›m›z›n ber-vefk-i merâm hüsn-i tesvi-
yesiyle Diyârbekir sanca¤› dâhilinde ve ba‘z› kurrâ ve mahallerde istedi¤imiz
vechile bizleri muvakkaten iskân eyledi. Cenâb-› Hakk hazretleri pâd-flâh›m›z
efendimiz hazretlerine tükenmez ‘ömrler ihsân buyursun. Bu bâbta nâ’il oldu-
¤umuz ni‘met ve gördü¤ümüz merhametin teflekkürünü edâ’ edemeyiz. Fakat
bizler birkaç kabîleden ‘ibâretiz. ‹skân ve ikbâl oldu¤umuz mahallerin arâzîsi
zirâ‘ata elverir derecede ise de ol mahallerin arâzîlerinin a‘lâs› ahâlî yedlerin-
de ve tapular› dâhilinde olup kendileri ekip biçeceklerinden bu arâzîlerden ge-
riye kalsa dahi pek fenâlar› kalaca¤›ndan ve flimdi iskân oldu¤umuz mahaller
birbirlerine uzakça oldu¤u ve kabâ’ilce birbirimizde karâbet ve ta‘allükumuz
olarak böyle uzak düflüldü¤ü hâlde flefkat›m›z tahammül edemeyecektir. Mar-
din sanca¤› civâr›nda vâki‘ çölün her vechile güzel ve zirâ‘ata her mahalden zi-
yâde elveriflli oldu¤u zât-› ‘âlî-i müflîr-i ekremîlerinden ve me’mûr mîralay be-
yefendi taraf›ndan beyân buyurulmas›yla vâki‘ olan tahkikât-› ‘âcizânemize
göre mahall-i mezkûre sâ’ir mahallerden ziyâde münbît ve güzel oldu¤u her
bir taraflardan mesmû‘ât-› ‘âcizânemiz olmas›yla cümlemizde yakin hâs›l ola-
rak orada iskân›m›z› cân ü dilden taleb etmekte oldu¤umuzdan ve flimdi flitâ
mevsimi olarak bi-lütfi’l-mevlâ evvelbâharda çölde kabîlelerimizle orada isti-
râhat ederek zirâ‘atla meflgûl olup velini‘metimiz pâdiflâh›m›z efendimiz haz-
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retlerine gece gündüz du‘âlar etmek üzere evvelbâharda mezkûr çölde iskân›-
m›z› efendimizden ricâ eyledi¤imizi mübeyyin flimdiden istid‘â-i çâkerânemi-
zin terkim ve takdîmine cesâret k›l›nd›. Fermân efendimizindir. 

[Çeçen muhacirlerinin ileri gelenlerinden 27 kiflinin isim ve mühürleri var] 

1177..  YY››lldd››zz..  PPeerraakkeennddee  EEvvrraakk››..  AArrzzuuhhaall  vvee  JJuurrnnaalllleerr..  NNoo  22//6600  ((2200  MM  11229966))
Hakk-› sübhâne ve te‘alâ hazretleri flevketlü kudretlü mehâbbetlü velî-

ni‘met-i bî-minnet-i ‘âlem-i flehriyâr manzûrü’l-‘ilm efendimiz hazretlerini mâ-
te‘âkab-el-melevân erîke-pîrâ-› saltanat ü flân buyursun âmîn sümme âmîn.
Bu kullar› Vize kazâs›nda Sûfîler karyesinde meskûn Abzah kabîlesinden Du-
¤u cinsinden Bedik(?) nâm kimesnenin köle cinsinden gulâm› bulundu¤um
hâlde bundan akdemleri mûmâileyhin vefât› vuku‘uyla ‹zmid sanca¤›nda Ada-
bâzâr› kazâs›nda Sö¤ütlü nâm Çerkes karyesinde meskûn fiaps›¤ kabîlesin-
den Mehmed Bey gelerek müteveffâ mîr-i mûmâileyhin zevce-i metrûkesini
tenkîh ve tezvîc ederek mezbûreyi ve kerîmesini ve bu bendelerini ve hemflîre-
mi istishâben ve emlâk-› mevcûdeyi dahi âhere bey‘en karye-i mezkûreye gö-
türmüfl ve ba‘de bürheten min-ez-zamân zevcesi mezbûrenin vefât› vuku‘uyla
sekiz yafl›nda kerîmesini dört befl sene mukaddem sarây-› hümâyûn-› cenâb-›
mülûkânelerine bedel-i misliyle fürûht edip bu kullar›n›n hemflîremi dahi ceb-
ren ve hâsiren kendi kölesine tenkîh ve tezvîc etmifl ve bu kullar›n› dahi âhe-
re satmak efkâr-› fâsidesinde bulunmufl ise de kullar› ber-takrîb Band›rma ta-
raf›na savuflup orada ârâm etmekte oldu¤umdan ve hemîfle arkam›z› b›rakma-
y›p oradan oraya ko¤alamakta oldu¤undan ve sarây-› hümâyûnlar›na satm›fl
oldu¤u veliyyemizin ism-i mu’ahhar› Lûrândil kalfa oldu¤u hâlde bundan iki
üç mâh mukaddem ya‘nî mâh-› s›yâmdan az sonraca vefât› vuku‘ bulmufl ve bu
kullar› ve büyük birâderim Batuk ve köleye tenkîh edilen hemflîremiz mezbû-
re ancak müteveffiyye-i mezbûrenin memlûkesi oldu¤umuz hâlde vefât›yla
cümlemiz ancak zât-› hümâyûn merhâmet ve flefkat ve ‘adalet-nihûn-› flâhâne-
lerinin köle ve câriye ve memlûkesi bulundu¤umuzdan lütfen ve merhameten
iki birâderin ve hemflîremiz mezbûrenin ve ikisi o¤lan ve biri k›z üç çocu¤unun
cümlemizin merkum Mehmed Beyin zulm ü te‘âdîsinden ve taht-› esâretinden
rehâm›z husûsuna emr ü fermân-› celîlü’l-‘ünvân-› cenâb-› hüsrevânîleri erzân
ü flâyân buyurulmas› niyâz ü istirhâm›na cür’et k›l›nd›. Ol bâbda ve kat›be-i
ahvâlde emr ü fermân-› hümâyûn flevketlü kudretlü velîni‘met-i bî-minnetimiz
pâdiflâh›m›z efendimiz hazretlerinindir. 

Fî 2 Kânûn-› sânî sene 94 
Bende Abzah kabîlesinden ‹smâ‘il 

Bende birâderi Batuk 
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Kuzey Kafkas Göçmenlerinin Toplumsal Uyarlanmas›CHOCHIEV



ÖÖzzeett: Kuzey Kafkasya halklar›ndan önemli miktarda insan 19. yüzy›l›n ikinci yar›s›n-
dan itibaren Osmanl› ülkesinde göç etmek zorunda kalm›fllar ve yeni yurtlar›nda iskân edil-
meleri için Osmanl› yetkililerden yard›m görmelerine karfl›n, ekonomik, sosyal, kültürel bir
çok sorun yaflam›fllard›r. Bu çal›flma, Osmanl› arflivlerindeki belgelerden hareketle Kuzey
Kafkasyal›lar›n bu sorunlar karfl›s›ndaki dilek ve istekleriyle Osmanl› yetkilileriyle iliflkile-
rini ve yerli toplumla bütünleflme sürecini incelemektedir.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr: Kuzey Kafkasya halklar›, Çerkesler, Osmanl› ‹mparatorlu¤u, göçler,
iskân, toplumsal uyum.

AAbbssttrraacctt: During the second half of the 19th century a great number of people of the
Northern Causasia were pushed to emmigrate to the lands of the Ottoman Empire. Despite
the fact that the Ottoman authorities helped these immigrants during their resettlement,
they  faced many economic, social and cultural problems. Based on Ottoman archival mate-
rial, the present study examines the requests and claims of the North Caucasians towards
those problems that reveal certain aspects of their relations with the Otoman authorities
and the natives, providing insights into the process of their adaptation into their new envi-
ronment.

KKeeyywwoorrddss: North Caucasian peoples, Circassians, the Ottoman Empire, migration, sett-
lement, social adaptation.
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