
GGiirriiflfl
Ondokuzuncu yüzy›l Osmanl› dünyas›nda merkez ile eyaletler aras›ndaki

iliflkilerin do¤as›na dair akademik ilgi son zamanlarda görülür bir flekilde art-
maya bafllad›. Osmanl› modernleflmesi ve merkezileflmesi, yukar›dan afla¤›ya
dayat›lan bir proje olarak de¤il, yeni hukuk ve uygulamalara yerel güçlerin di-
renci, reaksiyonu ve uyumu ba¤lam›nda ve farkl› ç›kar gruplar›yla merkez
aras›ndaki yeni bir eklemlenme ›fl›¤›nda da incelenmeye baflland›. Bu yeni ba-
k›fl aç›s›na göre Tanzimat, eyaletlerdeki ya da taflradaki yerel güçlerin orta-
dan kalkmas› anlam›na gelmemektedir. Bu ba¤lamda, yerel ya da taflra, mer-
kezin kurumsal ve siyasal reformlar yoluyla merkeze ba¤lad›¤› pasif bir aktör
de¤il, tam tersine merkezin pazarl›k etmek zorunda kald›¤› bir düzlemi teflkil
etmektedir. Bu bak›fl aç›s›, özellikle ondokuzuncu yüzy›l Osmanl› devleti kav-
ramlaflt›rmas› için büyük bir önem tafl›maktad›r. Ondokuzuncu yüzy›l Osman-
l› sosyal ve ekonomik tarihçileri taflran›n merkez taraf›ndan nas›l dönüfltürül-
dü¤ü kadar merkezin taflra taraf›ndan nas›l flekillendirildi¤ini de incelemeye
bafllam›fllard›r. Farkl› ba¤lamlarda olsa bile ‹slamo¤lu, Meeker ve Hanssen’›n,
Osmanl› merkezileflme program›n›n yerel güçleri d›fllayarak gerçekleflti¤i gö-
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* Bu makalenin ilk flekli daha önce 10. Türkiye’nin Ekonomik ve Sosyal Tarihi Kongresinde (28 Eylül-1 Ekim
2005, Venedik) sunulmufltur.  

** Y›ld›z Teknik Üniversitesi, ‹‹BF, ‹ktisat Bölümü.
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rüflüne karfl› gelifltirdikleri elefltirileri bu makalenin problemati¤i aç›s›ndan

bilhassa önemlidir.1

Ondokuzuncu yüzy›l çal›flmalar›nda yerel ayan ve eflraf s›n›f›n›n devaml›l›-
¤› veya kopuflu, yerel güçlerin yeni yönetim prensipleriyle eklemlenmesi, 1858
Arazi Kanunnamesi’nin bölgedeki toprak mülkiyeti üzerindeki etkileri, yerel
meclislerin toprak ve vergi çat›flmalar› da içinde olmak üzere yerel anlaflmaz-
l›klar›n çözümündeki rolleri, yabanc› elçilerin Gayr›müslim ve Müslüman nü-
fus aras›ndaki anlaflmazl›klar›n çözümündeki rolleri, Gayrimüslimlerin taflra-
da temsil sorunu ve yönetilen s›n›flar›n haklar›yla ilgili de¤iflen alg›lar› büyük
sorular olarak karfl›m›zda durmaktad›r. Tanzimat’›n en önemli hukuki düzen-
lemelerinden olan 1858 Arazi Kanunnamesi’nin hem hukuki tahlili hem de ‹m-
paratorlu¤un çeflitli bölgelerindeki toprak mülkiyetine etkileri ile ilgili ‹sla-
mo¤lu, Terzibaflo¤lu ve Aytekin’in çal›flmalar›, kuramsal ve olgusal yönleriyle

baz› yeni bak›fl aç›lar›n› ortaya koymas› nedeniyle oldukça önemlidir.2

Farkl› öncelikleri olsa da, araflt›rmac›lar  belli noktalarda görüfl birli¤ine
varm›fl gözükmektedirler. 1858 Arazi Kanunnamesi ve toprak mülkiyeti ile il-
gili 1847 Tapu Kanunu gibi di¤er önemli düzenlemelerin, ‹mparatorlu¤un çe-
flitli bölgelerinde varolan yap›lar› radikal bir flekilde de¤ifltirmek yerine, daha
önceki arazi kullan›m› ve mülkiyet biçimlerini hukukilefltirdi¤i söylenebilir.
Bir baflka deyiflle, yerel güç dengeleri ile ondokuzuncu yüzy›l-öncesi arazi kul-
lan›m› flekilleri ve mülkiyet biçimleri, yüzy›l›n ikinci yar›s›nda ortaya ç›kan
pratikler üzerinde do¤rudan etki yapm›flt›r. 1858 Arazi Kanunnamesi’nin et-
kileri, kanun öncesi toprak kullan›m flekilleriyle yak›ndan alâkal› olan toprak
tasarrufunun hangi s›n›flar lehine oldu¤una göre (yani kanun öncesi küçük
toprak sahibi köylülü¤ün varl›¤› ya da ayan-eflraf s›n›f› ve afliretlerin tahak-
kümü) de¤iflmifl oldu¤u söylenebilir. Yani, 1858 öncesi miri arazi üzerinde
merkezin taflradaki kontrol ve nüfuzunun derecesi, yerel güçlerin (ayan-eflraf
s›n›f›, tüccar, afliret) miri arazi üzerinde yar›-özel (de facto) kontrolünü art›r›p
artt›rmad›¤›n› bilmeden yeni kanun ve düzenlemelerin etkilerini ortaya koy-
mak pek mümkün gözükmemektedir.   

76

kebikeç / 24 • 2007

1 Huri ‹slamo¤lu, “Politics of Administering Property: Law and Statistics in the Nineteenth-century Ottoman
Empire”, H. ‹slamo¤lu (yay.), Constituting Modernity, Private Property in the East and West, Londra, 2004;
‹slamo¤lu, “Property as a Contested Domain: A Reevaluation of the Ottoman Land Code of 1858” R. Owen
(yay.), New Perspectives on Property and Land in the Middle East, Cambridge, 2001; Michael E. Meeker, A
Nation of Empire The Ottoman Legacy of Turkish Modernity, Berkeley, 2002; Jens Hanssen, “Practices of
Integration – Center-Periphery Relations in the Ottoman Empire”, J. Hanssen, T. Philipp, S. Weber (yay.),
The Empire in the City, Arab provincial capitals in the late Ottoman Empire içinde, Beyrut, 2002. 

2 ‹slamo¤lu’nun eserleri için bir önceki nota bkz. Yücel Terzibaflo¤lu, “Landlords, Refugees, and Nomads:
Struggles For Land Around Late-Nineteenth Century Ayval›k”, New Perspectives on Turkey, 24, 2001; E.
Atilla Aytekin, “Hukuk, Tarih ve Tarih Yaz›m›: 1858 Osmanl› Arazi Kanunnamesi´ne Yönelik Yaklafl›mlar”,
“Türkiye Araflt›rmalar› Literatür Dergisi, 3/5 2005.



1858 Arazi Kanunnamesi, çiftlik meselesi ve ço¤u miri arazi üzerinde orta-
ya ç›kan çiftliklerin mülkiyeti, vergilendirilmesi ve çiftlik sahipleri ile kirac›-
lar aras›ndaki iliflkiden bahsetmemifltir. Bu noktadaki suskunluk, araflt›rma-
lara da yans›m›flt›r.  

Osmanl› merkezileflmesini “taflran›n merkezileflmesi” ve “merkezin taflra-
laflmas›” aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflim olarak kavramlaflt›r›rsak, arazi mül-
kiyeti ile ilgili yeni kanun ve kurallar, Trabzon eyaletinde hangi noktaya ka-
dar etkili olmufltur ve merkezileflmenin zorluklar› çiftlik arazileri ile ilgili ih-
tilafta hangi noktalarda ortaya ç›km›flt›r ve yeni kural ve düzenlemelerle es-
kinin eklemlenmesi nas›l olmufltur? Bu makale, ondokuzuncu yüzy›l ortalar›n-
da Canik Sanca¤›’nda çiftlik arazisi üzerinde toprak sahipleri ile kirac› köylü-
ler aras›ndaki mülkiyet ve vergi çat›flmas›n› merkeze alarak, yerel güç denge-
leri ile merkezileflmenin karfl›l›kl› etkileflimi ba¤lam›nda baz› sorular sormay›
amaçlamaktad›r. Afla¤›da, Canik Sanca¤›’nda çat›flmaya sebep olan çiftlik ara-
zilerinin ortaya ç›k›fl›, daha sonra anlaflmazl›¤›n çözülmesinde kullan›lan yön-
temler ve kirac› köylülerle toprak sahiplerinin iddialar› ve alg›lar› üzerinde
durulacakt›r. 

Sözkonusu çiftlikler Canik Sanca¤›’n›n s›n›rlar› içinde ondokuzuncu yüz-
y›l›n ilk yar›s›nda ortaya ç›kmakla birlikte, zaman içinde köylülerin tar›ma
açt›¤› topraklar›n da bu çiftlik arazilerine zorla dahil edilmesiyle, gittikçe
karmafl›klaflan vergi ve arazi mülkiyeti anlaflmazl›¤› çözüme ulaflt›r›lamadan
1880’lere kadar devam etmifltir. Trabzon eyaletine ba¤l› Canik Sanca¤›’nda
ortaya ç›kan bu çiftlik arazilerinin tasarrufunun kime ait oldu¤u ve dolay›s›y-
la vergilerinin kimler taraf›ndan ödenmesi ile ilgili çat›flman›n çeflitli aflama-
lardan geçip ilk olarak 1852’de bölge yöneticilerine gönderilen irade ile pren-
sip olarak çözüme kavuflturulabilece¤i öngörülmesine ra¤men, toprak sahibi
s›n›f›n direnci ve tepkisi çözüm için en önemli engeli oluflturmufltur. Çiftlik
arazileri ile ilgili çat›flmalara ‹mparatorlu¤un di¤er bölgelerinde de rastlan-
maktad›r ve Canik Sanca¤›’ndaki bu anlaflmazl›k belki de yüzlercesinden bir
tanesidir. Fakat bu hikaye bize Osmanl› devletinin de¤iflen do¤as› ve eyalet-
lerdeki güç iliflkilerinin de¤iflimi ya da devaml›l›¤› üzerine baz› ipuçlar› ve
‹mparatorlu¤un di¤er bölgeleriyle karfl›laflt›rma yapabilecek baz› düzlemler
sa¤layabilir.  

11880000--11884477::  ÇÇiiffttlliikklleerriinn  OOrrttaayyaa  ÇÇ››kk››flfl››

Çat›flmadaki taraflar, bir tarafta hem Müslüman hem de Gayr›müslimler-
den oluflan kirac› köylüler ve di¤er tarafta da Trabzon eyaletinin yöneticileri
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Hazinedarzadeler. Hazinedarzadeler3, en az›ndan 1850’ye kadar Trabzon eya-
letinin yöneticisi konumundayd›lar. Ailenin kökeni onsekizinci yüzy›l sonuna
kadar gitmekle birlikte, siyasi olarak önemli konuma yükselifli, ondokuzuncu
yüzy›lda gerçekleflmifltir. Hazinedarzadelerin kökeni ile ilgili tart›flmalar, çok
çeflitli olmakla birlikte, merkezi devlet taraf›ndan bölge yöneticisi olarak atan-
malar›, onsekizinci yüzy›lda bölgenin güçlü ailesi Caniklizadelerin siyasal ve
ekonomik hakimiyetinin ortadan kalkmas›yla ortaya ç›kan iktidar bofllu¤u-
nun doldurulmas› yoluyla gerçekleflmifltir. Ailenin ondokuzuncu yüzy›ldaki
önemli figürlerinden Süleyman A¤a, ilk önce Canik mütesellimli¤i4 ve vergi
toplamalar›n de¤iflik kadamelerinde görev ald›ktan sonra5 1811-1818 aras›n-
da Trabzon valisi konumuna yükselmifltir.6 Daha sonra o¤ullar› Osman (1827-
1842) ve Abdullah (1842-1846) paflalar da Trabzon valili¤i görevini yürütmüfl-
ler7 ve bir anlamda Caniklizadelerden boflalan bölge yöneticili¤i ve vergi top-
lay›c›s› konumlar›n› güçlendirmifllerdir.  

Hazinedarzadelerin çiftliklerinin ortaya ç›k›fl› süreci de ondokuzuncu yüz-
y›l›n bafl›na kadar uzanmaktad›r. Süleyman A¤a, vergi toplay›c›s› ve daha
sonra da eyalet valisi olman›n f›rsatlar›ndan yararlanarak vergi toplama hak-
lar›n›, topraklar›n fiili mülkiyetine dönüfltürmeyi baflarm›flt›r. Hazinedarza-
delerin üzerinde özel denetim sahibi oldu¤u bu büyük toprak parçalar›, yani
çiftlikler, onsekizinci yüzy›ldakine çok benzer süreçlerle afla¤›daki biçimlerde
ortaya ç›km›flt›r. 

‹lk olarak Hazinedarzade Süleyman Pafla, 1807’de Canik Sanca¤›’n›n s›n›r-
lar› içinde yer alan Sat›lm›fl kazas›na ba¤l› köylerin vergilerini toplama hak-
k›n› malikane olarak tasarruf ediyordu.8 Daha sonra bu bölgede, köylüleri kul-
lan›lmayan arazileri tar›ma açmaya zorlayarak bu topraklar üzerindeki kont-
rolünü artt›rm›flt›r. ‹kinci olarak Süleyman Pafla, Samsun civar›ndaki mez-
ra’alar üzerindeki haklar›n› geniflletmifltir. Ayvac›k, Sat›lm›fl ve Ar›m kazala-
r›ndaki hem terkedilmifl hem de kullan›lmayan topraklar üzerinde çiftlikler
kuran Süleyman, daha sonra bu genifl arazileri kendi vakf›n› kurarak mülki-
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3 Hazinedarzadeler için flu eserlere bak›labilir. Michael E. Meeker, A Nation of Empire, The Ottoman Legacy of
Turkish Modernity, Berkeley, 2002, s. 215-216; Anthony Bryer, “The last Laz Risings and the downfall of the
Pontic Derebeys, 1812-1840”, Bedi Kartlisa Revue de Kartvélogie, XXVI, 1969, s. 191-210; Mahmud Golo¤lu,
Trabzon Tarihi, Fetihden Kurtulufla Kadar, Ankara, 1975; M. Emin Yolal›c›, XIX. Yüzy›lda Canik
Sanca¤›’n›n Sosyal ve Ekonomik Yap›s›, Ankara 1998; Yolal›c›, Samsun Eflraf›ndan Abdullah Pafla’n›n
Terekesi, Samsun 1987.

4 1769’da Süleyman A¤a, Canikli Ali Bey taraf›ndan Canik sanca¤›’na mütesellim olarak atanm›flt›r.
Baflbakanl›k Osmanl› Arflivi (BOA), MAD 7596, s. 99/2. 

5 Canik muhass›ll›¤› mukata’as› 1796’da ‹rad-› Cedid Hazinesi taraf›ndan Süleyman A¤a’ya tevcih edilmifltir.
Bkz. BOA, MAD 9582, s. 109; DBfiM 6533.

6 BOA, MAD 9582, s. 110; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmani, 5. cilt, ‹stanbul 1996, s. 1548-9.
7 Süreyya, Sicill-i Osmani, 4. cilt, s. 1306 ve 1. cilt s. 81. 
8 BOA, MAD 9543, s. 190.



yetine dönüfltürmüfltür. Onun vak›f kay›d›nda bu çiftlikler, özel mülkiyet ola-
rak kaydedilmifltir.9 Samsun’da Sat›lm›fl, Ar›m ve Ayvac›k kazalar›ndaki köy
ve mezra’alardan oluflan bu çiftliklere ek olarak, o¤ullar› Osman ve Abdullah
paflalar, bu bölgedeki, özellikle Çarflamba çevresindeki ormanl›k araziler üze-
rinde kontrol sa¤lamaya bafllam›fllard›r.10 Daha do¤rusu, oldukça zor bir iflçi-
lik gerektiren bu ormanl›k arazileri tar›m yap›labilir yerler haline getiren köy-
lüler, bölgenin ve kazan›n yöneticileri konumunda olan Hazinedarzadeler ta-
raf›ndan t›pk› sahib-i arz gibi senelik vergi ödemeye zorlanm›fllar ve “müste-
cireyn” olarak adland›r›lan ortakç›lara dönüflmüfller ve bu topraklar›n sahibi
konumunda olanlara maktu’a veya icare-i zemin denilen senelik kiralar›n›
ödemifllerdir. Daha önceden tar›msal üretim için kullan›lmayan topraklar›n
tar›ma aç›lmas›, 1840’larda, Hazinedarzadelerin korumas› alt›ndaki di¤er ye-
rel eflraf ve ayan›n da ayn› flekilde bu sürece kat›lmas›yla daha da h›zlanm›fl-
t›r.11 Di¤er bir deyiflle, köylüler taraf›ndan tar›ma aç›lan topraklar bir süre
sonra kazan›n, köyün veya vadinin en güçlüsü bir “bey-a¤a” s›n›f›n›n elinde
toplanm›flt›r.    

11884477--SSoonnrraass››  HHaazziinneeddaarrzzaaddee--KKiirraacc››  ÇÇaatt››flflmmaass››::  ÇÇiiffttee  ÖÖflflüürr  vvee  MMeerrkkeezziinn
TTuuttuummuu

Yukar›da anlat›lan flekilde ortaya ç›kan çiftliklerin sahibi Hazinedarzade-
ler ile kirac› köylüler aras›ndaki iliflki, hemen hemen merkezden ba¤›ms›z bir
flekilde devam etmifltir ve buralar› tar›ma açan ve ekip biçen köylüler, y›ll›k
kiralar›n› ödeyip ayn› zamanda toprak a¤alar›n›n gittikçe artan bask›lar›na
maruz kalm›fllard›r. Fakat as›l mesele, yerel güçlerin direnciyle bir müddet
geciken merkezileflmeci reformlar›n bafllamas›yla, yani 1847’de Trabzon eya-

letinin Tanzimat’a dahil edilmesiyle, bafllam›flt›r.12

Osmanl› hükümetinin kirac› köylülerden öflür (hububat ve di¤er tar›msal
ürünlerin de¤erinin onda biri oran›nda al›nan vergi) vergisi almaya bafllama-
s›yla, köylüler çifte öflür ödemeye zorlan›yorlard›. Çünkü öflür, onlar›n ödedik-
leri y›ll›k maktu’an›n ya da icarenin içine dahildi. Dolay›s›yla, üreticiler, çift-
lik sahiplerine kiralar›n› ödeyemez bir duruma sürüklenmiflti. Bunun üzerine
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1839), Bas›lmam›fl Master Tezi, Ondokuz May›s Üniversitesi, 1993, s. 384-407.

10 BOA, MAD 9543, s. 190.
11 Bu süreç için bkz. Public Record Office (PRO)’de bulunan ‹ngiltere konsolosluk raporlar›. PRO’in ad› The

National Archives (NA) olarak de¤ifltirilmifltir. NA, Foreign Office (FO) 195/304 (1847-1852).
12 Musa Çad›rc›, “Tanzimat’›n Karadeniz Bölgesinde Uygulanmas›”, M. Sa¤lam ve B. Kodaman (yay.), Birinci

Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun, 1988, s. 192-3; ve ayr›ca NA, FO 336/3, no. 13, Mart
1842. 



köylüler flikayetlerini defalarca ‹stanbul’a bildirmifller, ama belgelerin diliyle
“bu husus hayli müddettir sürünmekte oldu¤undan ve tedkik ve itinaya flayan
bulunmad›¤›ndan”13, on sene kadar bu meseleyle ilgili bir fley yap›lmam›fl ve
köylüler yerel güç odaklar›n›n bask›lar›yla baflbafla b›rak›lm›flt›r. Kirac› köy-
lülerin büyük bir k›sm›n›n Gayr›müslim (Rum ve Ermeni) olmas› sebebiyle bu
mesele, Britanya’n›n Trabzon ve Samsun konsoloslar›n›n da gündemini iflgal
etmifltir. Dolay›s›yla, bölge ticaretinde ülkelerinin ç›karlar›n› gözeten ve Gay-
rimüslimlerle yak›ndan ilgilenen elçilerin raporlar›nda çok ayr›nt›l› bilgiler

mevcuttur.14

Köylüler, bir yandan Tanzimat’la birlikte kontrolünü kaybetti¤i gelir kay-
naklar› üzerinde yeniden merkezi bir kontrol kurmay› amaçlayan Osmanl› hü-
kümetinin öflr talepleri ile fiili toprak sahipleri Hazinedarzadelerin toprak ki-
ras› (içinde öflür vergisini de kapsayan) talepleri karfl›s›nda 1850’li y›llar bo-
yunca flikayetlerini farkl› kanallarla dile getirmeye çal›flm›fllard›r. Köylüler,
üzerinde kirac› olduklar› topraklar›n tasarruf haklar›na sahip olmay› talep
ederken, çiftlik arazilerinin mirasç›lar› Hazinedarzade Hamid, Hasan ve Mus-
tafa y›ll›k kiralar›n› ödeyemeyen kirac›lar›n topraklar›n› zapt ettiklerini iddia

etmifllerdir.15

Çiftlik arazilerini tar›ma açan, topra¤› iflleyen ve bu topraklarda ikamet
eden kirac› köylülerin flikayetleri üzerine merkezin tutumuna bak›lacak olur-
sa, ilk olarak, çat›flman›n taraflar› aras›nda arabuluculuk yapacak kiflilerin ve
çiftlik arazilerini tetkik edecek üst düzey mali görevlilerin atand›¤› görülür.
Merkezi hükümet, bu çat›flmay› daha çok bir vergi anlaflmazl›¤› fleklinde gör-
müfl ve bunun çözümünü ise merkezden gönderilen görevlilerin arabuluculu-
¤unda Trabzon eyalet meclisine sevketmifltir. Önce ulemadan naib Mustafa
Efendi bölgeye gönderilmifltir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta-
lardan bir tanesi, yerel anlaflmazl›¤›n çözümünün yerel meclislere b›rak›lma-
s›d›r. Fakat hem Canik sanca¤› meclisinde hem de Trabzon eyalet meclisinde
(meclis-i kebir) bölgenin önde gelen eflraf ve ayan› hakim oldu¤u için meseleyi
tarafs›z olarak çözecek sonuçlara ulafl›lamam›flt›r. Yani çat›flman›n bir tara-
f›nda bulunan ashab-› alaka Hazinedarzadelerin hem Canik sanca¤› meclisi-
nin bafl› olmas› hem de Trabzon eyalet meclisinin kendi korumas› alt›nda pa-
lazlanan di¤er toprak sahibi eflraf ve kaza ayanlar›ndan oluflmas› sebebiyle

80

kebikeç / 24 • 2007

13 BOA, AKT.MVL 91/34 (1274 Ra 14). 
14 PRO, FO 195/304 (1847-1852); FO 195/597 (1858); FO 195/304 (1853); FO 195/678 (1861).  
15 Çiftliklerin mirasç›lar›n›n kirac› köylülerin çiftlik arazilerinin tapular›n› talep etmesine ve 1847 sonras›

icarelerini ödemeyip bir çeflit pasif direnifline karfl› iddialar› ve flikayetleri için bkz. BOA, A.MKT.UM 265/21
(Ca 6 1273/Aral›k 1856).



kendi ç›kar›na kararlar ald›¤› söylenebilir. Bu konuyla ilgili 1852 tarihli ilk
iradede bu durum aç›kça belirtilmifltir. Canik kaymakam› Hazinedarzadeler-
den Ahmed Pafla’n›n hem münaza’al› çiftlik arazisinin hissedarlar›ndan ve
hem de merkezin iradeler göndererek uygulamas› için muhatap oldu¤u sancak
yöneticisi olmas›n›n meselenin çözümünde sak›ncalar yaratt›¤› bildirilmifl-
tir.16

Çifte öflür talepleri alt›nda ezilen kirac›lar ile çiftliklerinin vergisinin öden-
medi¤inden flikayet eden Hazinedarzadelerin vekillerinin mecliste temsil edil-
mesiyle bafllayan mahkemede, sözkonusu çiftliklerden al›nacak vergiye karar
verilmifltir. Daha do¤rusu merkezi hükümet, çiftlik arazilerinde yaflayan kira-
c› köylülerin ne kadar icare ödemesi gerekti¤i meselesini Trabzon meclisine
devretmifltir. Dolay›s›yla, al›nan kararlar›n yerel meclisleri dolduran toprak
sahiplerinin önceliklerini yans›tmas› ve kirac› köylüler için daha az sevindiri-
ci olmas› hiç de sürpriz olmam›flt›r. Meclis, müstecirlerin senelik üretim mik-
tar›n›n onda birinin öflür olarak merkezi hazineye sevk edilmesine, kalan mik-
tar›n dokuzda birinin icare-i zemin olarak çiftlik sahiplerine verilmesine ve
geriye kalan miktar›n müstecirlere ait olmas›na karar verilmifltir. Ayr›ca, ölen
müstecirlerin çocuklar›n›n ve di¤er aile fertlerinin ikamet eyledi¤i haneden ç›-
kar›lmas› al›nan kararlar aras›ndad›r ve bu da uzun zamand›r çiftlik topra-
¤›nda ikamet eden kirac›lar›n topraklar›ndan kovulmas› anlam›na gelmekte-
dir. Son olarak, hiç bir zaman uygulanamamas›na ra¤men kirac›lar›n lehine
olan bir karard›r. Bu da “kühiden ihya olunan mahallerden” (kullan›lmayan
bofl arazilerin tar›ma aç›ld›¤› yerler) gerçek sahipleri bilinmeden, yani tapu se-
netleri verilmeden, vergi al›nmamas› karar›d›r.17 Fakat afla¤›da görülece¤i gi-
bi, bu çeflit arazilerin belirlenmesi yerel güç odaklar›na tak›lm›flt›r.     

Daha sonra çiftlik sahipleri ile kirac›lar aras›ndaki münaza’ay› çözmek için
Defterhane-i Amire muharriri Mahir Efendi bölgeye gönderilmifltir. Çiftlik
arazisinin as›l sahiplerinin belirlenmesi, çiftlik arazisi tapu senetlerinin teftifl
edilmesi ve kirac›lar›n ödedikleri icare-i zemin veya kesim veya maktuat deni-
len toprak kiras›n›n belirlenmesi için Mahir Efendi’ye genifl yetkiler sa¤lan-
m›flt›r. O da, çiftlik arazilerinin büyüklü¤ü, verimlili¤i, y›ll›k üretim miktar›,
kirac› köylülerin nüfusu, arazi kiras› ve ödenen öflürü kapsayan ayr›nt›l› bir
rapor haz›rlam›flt›r. Malesef, arflivde bu teftifl raporunun kendisine rastlana-
mam›flt›r. Ancak bu raporu tamamlayan ve ona at›fta bulunan belgeler çiftlik-
lerle ilgili önemli bilgiler edinmemizi sa¤lam›flt›r. ‹flte haz›rlanan bu rapor ve
kirac› köylülerin flikayetlerinin devam› sonucunda, çiftlik arazisinin mülkiye-
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16 BOA, ‹.MV 9459 (1269/1852).
17 BOA, A.MKT.MVL 91/34 (Ra 14 1274-1857).



ti ve vergilendirilme ile ilgili çat›flmay› çözmek üzere ‹stanbul’da özel komis-
yon kurulmufltur. Bu komisyon, eyalet meclisinde al›nan karar› ve çiftliklerle
ilgili raporu, kirac›lar›n ve toprak sahiplerinin vekillerini biraraya getirerek,
yeniden gözden geçirmifltir. Komisyondaki tart›flmalardan ve pazarl›klardan
sonra bu mesele, Meclis-i Vala’ya gönderilmifl ve en sonunda da burada al›nan
kararlar, 1274 (1856-7) senesinden geçerli olmak üzere, Sultan’›n iradesi ola-
rak uygulanmak üzere Trabzon valisi ve Canik mutasarr›f›na gönderilmifltir.
1850 ve 1860’larda BOA’de farkl› kataloglarda bulunan belgeler bu iradeye
at›fta bulunmaktad›r.18 Afla¤›da bu komisyonun önceliklerine ve yap›lan tef-
tifl sonunda elde edilen veriler sonunda nas›l bir görüntüntü ortaya ç›kt›¤›na
bak›lacakt›r.

ÇÇiiffttlliikk  KKoommiissyyoonnuunnuunn  KKaarraarrllaarr››::  ÇÇiiffttlliikk  AArraazziilleerriinniinn  TTeeffrriikkii  vvee
VVeerrggiilleennddiirriillmmeessii  MMeesseelleessii  

Birinci olarak, çiftliklerin co¤rafi da¤›l›m› ve büyüklü¤ü ile ilgili bilgiler
mevcuttur. Daha önce de de¤inildi¤i gibi çiftlik sahipleri ya da belgelerin di-
liyle ashab-› alaka, Hazinedarzade Osman ve Abdullah paflalar›n o¤ullar›
Mustafa, Hamdi ve Hasan’dan oluflmaktad›r.19 Ashab-› alakan›n çiftlikleri,
Samsun’a ba¤l› Bafra, Terme, Ünye, Ayvac›k, Kavak ve Çarflamba kazalar›n-
da toplanm›flt›r.20 Çiftliklerin büyüklü¤ü 82.598 dönüm gibi oldukça büyük
bir topra¤› kapsamaktad›r. Bu hemen hemen ortalama bir reaya çiftli¤inin
1000 kat› büyüklü¤ündedir. 1850’li ve 1860’l› tarihi belgelerde, Hazinedarza-
delerden flikayetçi olan Müslim ve Gayr›müslim reaya nüfusu ile ilgili bir ka-
y›da rastlanmam›flt›r. Fakat 1877-8 tarihli yine ayn› çiftlik arazileri ile ilgili
çat›flmalarla ilgili önemli bilgiler içeren fiura-y› Devlet belgeleri, münaza’an›n
kirac› konumunda bulunan toplam 5000 hane yani 25.000 veya daha fazla
Müslüman ve Gayrimüslim nüfusu içerdi¤i belirtilmektedir.21 Konsolosluk ra-
porlar›nda kirac› köylülerin ço¤unlukla Rum ve Ermeni milletinden olduklar›-
na vurgu yap›l›rken, Osmanl› belgeleri 1859’a kadar daha yans›z bir terim
olan müstecirler (kirac›lar) terimini kullanm›flt›r. ‹lk kez 1859 ve daha sonra
1860’lardaki belgelerde Canik Sanca¤› ahalilerinin ‹slam, Hiristiyan ve Erme-
nilerden olufltu¤u vurgulanmaktad›r. 

Komisyon, müstecirler taraf›ndan ödenecek arazi kiras›n›n miktar› veya pi-
yasa bedelinin belirlenmesiyle ilgili de bir tak›m kararlar alm›flt›r. Önce bu
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18 BOA, A.MKT.MVL 91/34 ve BOA, A.MKT.MVL 113/5 (Ca 6 1276/Kas›m 1859).
19 BOA, A.MKT.UM 436/72 (Ca 1 1277/Kas›m 1860); BOA, DH.MKT.UM 521/46 (Ca 27 1278/Kas›m 1861).
20 BOA, A.MKT.UM 265/21 (Ca 6 1273/Aral›k 1856).
21 BOA, fiD.MLK 1830/12, 4 No’lu belge (1877). 



arazilerin verimlili¤i hesaplanm›fl ve buna göre kirac› köylülerin ödemesi ge-
reken ücret-i arazi ve öflr belirlenmifltir. Yap›lan teftifl ve soruflturma sonu-
cunda, çiftlik topraklar›nda senelik dönüm bafl›na 15 ile 22 k›yye bu¤day ara-
s›nda üretim yap›ld›¤› ve bu ikisinin ortalamas› al›narak her bir dönüm bafl›-
na 16 k›yye bu¤day üretildi¤i karara ba¤lanm›flt›r. Buna göre, müstecirlerin
bu 16 k›yye bu¤daydan 11 k›yyesini öflr olarak ve geriye kalan 5 k›yye bu¤da-
y› (bu da bir ‹stanbul kilesinin _’ü)  ya da piyasa bedeli olan 7,5 kuruflu da üc-
ret-i arazi olarak ashab-› alakaya ödemesi kararlaflt›r›lm›flt›r.22

Üçüncü olarak, çat›flman›n asl›n› oluflturan arazilerin mülkiyeti meselesi-
nin en çevrefil sorun oldu¤u söylenebilir. Yap›lan araflt›rma, teftifl ve komis-
yonda taraflar›n biraraya gelerek tart›flmalar› sonucunda al›nan kararlar,
bunlar›n hemen uyguland›¤› anlam›na gelmedi¤inden çiftlik arazilerin tasar-
rufunun kime ait oldu¤u ve dolay›s›yla vergilerini kimlerin ödemesi gerekti¤i
meselesi uzunca bir zaman sürüncemede kalm›fl, daha do¤rusu merkezin sü-
rekli al›nan bu kararlar› hat›rlatarak çözümü yerel meclislere b›rakmas› so-
nucu mesele daha da çetrefilleflerek senelerce devam etmifltir. Mesele ile ilgi-
li önceli¤i, Osmanl› hükümeti çiftlik arazisinin tetkik ve tefrikine, yani s›n›f-
land›r›lmas›na ve dolay›s›yla taraflar›n ellerinde olan tapu senetlerinin kont-
rolüne vermifltir. Hazinedarzadelerin ellerinde bulunan senetlerin (ilginç olan
taraf, yine baz› belgelerde, bila-sened yani senetsiz olarak tasarruf edilen çift-
likler fleklinde ifadeler mevcuttur) teftifli sonucunda, çiftlik topraklar› üç ka-
tegoride toplanm›flt›r; arazi-i emiriye (miri arazi), arazi-i mevkufe (vak›f ara-
zisi) ve arazi-i mektume ve mahlule. 

Birinci kategorideki topraklar için, Hazinedarzadelerin ellerinde sipahi ve
mültezim senetleri, ikinci kategoridekiler içinse mütevelli senedi bulunmakta-
d›r. Osmanl› merkezindeki tart›flmalara göre, mütevelli senedi bulunan top-
raklar muteber ve s›hhatli bulunmufltur. Miri arazilerin çiftlikleflmesi mesele-
sinde ise, merkezin meflruiyet tart›flmas› flu flekilde özetlenebilir. Merkezi hü-
kümet, miri arazinin devredilmesine, sat›lmas›na ve miras b›rak›lmas›na ola-
nak sa¤layan 1847 tarihli Tapu Nizamnamesi’ne23 at›fta bulunarak çiftlik sa-
hiplerine bireysel mülkiyet hakk› tevcih etmifl ve merkezi hazine taraf›ndan
bu mülkiyet haklar›n› gösteren tapu verilmifltir. Bu haliyle, kirac› köylülerin
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22 BOA, A.MKT.MVL 113/5 (C 6 1276/Kas›m 1859). Al›nan bu kararlar›n hukuki olarak ba¤lay›c› olmas›na
ra¤men, ileriki tarihlerde çiftlik sahiplerinin fahifl miktarda icare talepleri oldu¤unda müstecirler
ma¤duriyet ve periflaniyetlerini hep bu 1276 tarihli Meclis-i Vala ve Maliye Celilesi kararlar›na at›fla ifade
etmifllerdir. 1877’de çiftlik arazisi ahalisinin vekili Agop Paflayan’›n, Hazinedarzadelerin icarenin emlak ver-
gisine tekabül etti¤i bahanesiyle müstecirlerden hukuk d›fl› kira talebi için ve bunun 1276 tarihli karara
ayk›r› oldu¤unu tart›flmas› için bkz. BOA, fiD.MLK 1830/12 No: 13 (fi 21 1294/Ekim 1877).     

23 Tapu Nizamnamesi için bkz. Ömer Lütfi Barkan, “Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858)
Tarihli Arazi Kanunnamesi”, Barkan (yay.), Türkiye’de Toprak Meselesi, ‹stanbul, 1980, s. 291-375.



artan vergi talepleri karfl›s›nda flikayetleri üzerine, merkezi hükümetin arazi
teftifli ve bireysel tapu verme ve kaydetme süreci, asl›nda toprak sahiplerinin
yani Hazinedarzadelerin miri arazi üzerindeki gelir haklar›n›n özel mülkiye-
te çok yak›n bir tak›m haklara dönüflmesiyle sonuçlanm›flt›r.   

Mahlul ve mektum araziler ile ilgili kararlara karfl› ise yerel güç odaklar›-
n›n direncinden bahsedebilinir. Burada dikkat edilmesi gereken husus hukuk
ya da al›nan kararlarla, pratikte yaflanan uygulamalar aras›ndaki aç›d›r. ‹s-
tanbul’da kurulan özel komisyonda, çiftlik arazisinin bir k›sm›n›n mahlul ve
mektum arazi olarak s›n›fland›r›ld›¤›ndan daha önce bahsedilmiflti. Bu tip
arazinin “mahlul” kategorisinde olmas›ndan dolay› merkezi hazineye aid oldu-
¤u ve bu arazilerin mahallinde müzayede ile sat›fla ç›kar›lmas›, elde edilen
muaccelelerin merkezi hazineye gönderilmesi ve böylece merkezi hazine tara-
f›ndan tapu verilece¤i bir seri iradelerle bölge yöneticilerine bildirilmifltir. Fa-
kat iflte bu noktada, yerel güç odaklar›n›n merkeze karfl› direnciyle karfl›lafl›-
yoruz. 1880’lere kadar bu arazilerin sat›fl› gerçeklefltirilememifltir. Merkezi
hükümet, daha çok bu arazilerin sat›fl›ndan elde edilecek sat›fl bedeli muacce-
lelerin merkezi hazineye intikaliyle ve bir de gerçek tapu sahiplerini bilmekle
ilgileniyordu. Yani bir anlamda gelirleri artt›rmakla ilgileniyor. Trabzon vali-
si ve Canik kaymakam›na, miri arazi statüsüne çevrilen bu mahlul arazilerin
müzayede yoluyla sat›fl› için birbiri ard›na emirler gönderilmesine ve bu mü-
zayedelerde Müslüman ve Gayr›müslim ahali aras›nda herhangi bir ayr›mc›-
l›k yap›lmamas›na karfl› uyarmas›na ra¤men, çiftlik sahiplerinin ve Trabzon
meclisini dolduran di¤er toprak sahibi s›n›f›n›n bask›lar› yüzünden mahlul
araziler 1880’lere kadar sat›lamam›flt›r.24 Ayr›ca daha da önemlisi, kimin ta-
sarrufunda oldu¤u belirlenemeyen bu arazilerin vergileri, merkezin karfl› uya-
r›lar›na ra¤men, kirac› köylülerden al›nm›flt›r.25

MMüüsstteecciirrlleerriinn  ‹‹ddddiiaallaarr››  vvee  11888800’’ddeekkii  DDuurruumm

Yukar›da belirtildi¤i gibi, miri arazi (arazi-i emiriye) için müstecirlerin
karfl› iddias›na ra¤men, Osmanl› hükümeti, elindeki senetlere ve tapu niza-
m›na at›fta bulunarak ashab-› alakan›n tasarruf hakk›n›n sakl› oldu¤unu be-
lirtmifltir. Kirac› köylüler ise, 1847’den 1880’e gelinceye kadar hep ayn› iddi-
ay› tekrar etmifllerdir: Kendilerinin ziraat ettikleri ve tapu ile tasarruf ettik-
leri araziye Tanzimat’la birlikte (1847) kaba güçle Hazinedarzadelerin el koy-
du¤unu ve ellerindeki sipahi tapular›n›n al›narak hane bafl›na belli bir mik-
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24 BOA, Y.PRK.BfiK 5/46 (1880).
25 BOA, A.MKT.UM 417/68 (1277/1860).



tar icara ba¤lanarak araziyi çiftlik ittihaz eylediklerini, dolay›s›yla Hazine-
darzadelerin elindeki senetlerin gerçek tapu senetleri olmad›¤›n› savunmufl-
lard›r. Ayr›ca, Tanzimat’a kadar bu araziler üzerine tahsis olunan öflür ver-
gisini de içeren maktu’alar›n› ödediklerini, ancak Tanzimat’la birlikte kendi-
lerinden talep edilen öflr ile birlikte ikisini birden ödemeye güçlerinin yetme-
di¤ini, ashab-› alakadan pek çok zulm gördüklerini ve sonuç olarak bu arazi-
lerin tapu ile kendilerine verilmesini talep etmifllerdir.26 Anadolu’nun di¤er
bölgelerinde çiftçiler taraf›ndan yayg›n olarak kullan›lan Terzibaflo¤lu’nun
vurgulad›¤› hukuki kategorilerden olan “hakk-› karar” yoluyla arazi-i haliye
üzerinde tasarruf haklar› tesis etmek,27 Trabzon eyaletinde yerel ç›kar odak-
lar›n›n tepkisi ve direnci yüzünden bu çiftlik müstecirleri taraf›ndan gerçek-
lefltirilememifltir.  

1880’lere gelindi¤inde, fiura-y› Devlet belge demetinden flöyle bir izlenim
ç›kmaktad›r.28 Eskiden köylünün tasarrufunda olan miri arazi, (sipahi veya
mültezim senetli) bir flekilde yerel mahkemelerde gerçekleflmifl sat›fl senetle-
riyle, yörenin hakimi Hazinedarzadelerin eline geçmifltir. Bu tarihlerde çat›fl-
man›n bir taraf›nda Hazinedarzade Nureddin Bey ve di¤er tarafta ise 5000 ha-
neden oluflan bölge ahalisi yer almaktad›r. Çarflamba kazas›ndaki çiftlik ara-
zisi üzerindeki bu anlaflmazl›k, hâlâ flu üç çeflit arazinin s›n›fland›r›lmas› ve
vergilerinin ödenmesi üzerinde yo¤unlaflmakta ve bir de buna ek olarak s›n›r-
lar›n›n çizilmesi eklenmektedir. Köylüler, 82.598 dönümlük arazinin sadece
Çarflamba çiftli¤inde aranmamas› gerekti¤ini, Ünye, Fatsa, Ordu ve Giresun
taraflar›ndaki topraklar› da tar›ma açt›klar›n› ve arazinin toplam›n›n 100.000
dönümden fazla oldu¤unu belirtmifllerdir. Hazinedarzadelerin, müstecirlerin
tar›ma açt›klar› yerleri çiftlik s›n›rlar›n›n içine dahil etmeyi baflard›klar› gö-
rülmekte, bunu hangi mekanizmalarla gerçeklefltirdikleri ise bir soru iflareti
olarak kalmaktad›r. fiura-y› Devletin, köylülerin açt›klar› topraklar›n belir-
lenmesi için merkezden müstakil bir memurun atanmas› karar›na karfl›, liva
meclisinin ço¤unlu¤u muhalefet ederek meselenin mahalli arazi memurlar›
taraf›ndan çözülmesi gerekti¤i ve Hazinedarzade Nureddin Bey’in vekilinin
çiftlik arazileri d›fl›nda aç›lm›fl arazinin bulunmad›¤› iddias› ile çat›flma de-
vam etmifltir. 

Köylüleri ma¤dur eden bir baflka konu ise, kendilerinden tapu paras› top-
lay›p onlar›n ad›na tapu alacaklar›na söz veren ashab-› alakan›n tapu senet-
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26 BOA, A.MKT.MVL 91/34 (1857). Müstecirlerin, taleplerini ve iddialar›n› otuz y›l sonra da ayn› flekilde dile
getirdikleri görülmektedir. Bkz. BOA, Y.PRK.BfiK 5/46 (1880) ve fiD.MLK 1830/12, No: 13 (1877). 

27 Yücel Terzibaflo¤lu, “Eleni Hatun’un zeytin bahçeleri: 19. Yüzy›lda Anadolu’da mülkiyet haklar› nas›l infla
edildi?”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl›mlar, say› 4, 2006, s.121-147.

28 fiD.MLK 1830/12, No: 4, 13, 6. 



lerini kendi adlar›na almalar›d›r. Müstecir köylüler, bu paran›n kendilerine
iade edilmedi¤ini de belirtmifllerdir. Yine çiftliklerle ilgili hukuk ve düzenle-
melere ayk›r› olarak, mahlul olan çiftlik arazisinin d›flar›dan kimselere sat›l-
d›¤› ve müstecirlerin 100 seneden beri ikamet etti¤i çiftlik mahallinden ç›ka-
r›ld›¤› iddia edilmektedir. 

Mesele bununla da kalmay›p, ekip biçtikleri, icaresini ödedikleri ve fakat
tapusuna sahip olmad›klar› arazinin emlak vergisi de müstecirlerden talep
edilmifltir. Köylüler, müstecirlik statüsünün pek mu¤lak bir kategori oldu¤un-
dan ve de¤iflik aflamalardan geçen bu anlaflmazl›¤›n çözümü için hep merkez-
den yard›m istemelerine ra¤men, Osmanl› hükümeti meseleyi, özellikle çiftlik
arazilerinin s›n›fland›r›lmas› iflini yerel meclislere devretmesi sonucu bu kar›-
fl›kl›k ve belirsizlik bir k›s›r döngü içinde devam etmifltir.    

Görüldü¤ü gibi merkezi hukuk ile yerel pratiklerin eklemlenmesi çok de¤i-
flik sonuçlara yol açmaktad›r. Merkezi hükümet hukuk ve düzenlemelerin içe-
ri¤i aç›s›ndan küçük köylülü¤ün toprak tasarruf etmesinden yana olmas›na
ra¤men, yerel denge eflraf ve ayandan yana bozulmufl ve merkez yerel mecli-
sin iflleyifline pek müdahele edememifltir. Sonuçta, bu örnekte Canik Sanca-
¤›’ndaki çiftlik topraklar›n›n mülkiyeti Hazinedarzadelere, Orta ve Do¤u Ka-
radeniz bölgesinde ise her bir kaza ve vadilerin hakimi, daha parçalanm›fl bir
yap› gibi görünen eflraf ve ayandan kimselere geçmifltir. Müstecir köylüler,
seslerini merkeze duyurmak ve münaza’al› topraklar›n kendilerine tapu ile
verilmesi için farkl› kanallara baflvurmufllard›r. Kudüs Rum Patrikli¤i kap›
kethüdas› Panayotaki’yi (?) kendi iddialar› için vekil olarak seçmifllerdir. Pa-
nayotaki’nin çiftlik arazilerini teftifl etti¤i ve Patriklik ad›na bölge ahalisini
temsil etti¤i belirtilmektedir. Kendisi, Meclis-i Vala mazbatalar›n› Sultani
emir olarak imzalatt›¤›n› ahaliye tebli¤ etmifltir. Müstecirlere çiftlik toprakla-
r›n›n tapusunu sa¤lamaya söz vererek para toplayan Panayotaki, daha sonra
rüflvet toplamak ve köylüleri kand›rmak suçuyla mahkemelik olmufltur.29 Ay-
r›ca, bölgenin ‹ngiliz ve Rus konsoloslar›na taleplerini dile getiren ve adalet
arayan köylülerden Gayrimüslim olanlar›n›n birço¤u,30 özellikle Osmanl›-Rus
savafl› sonras› Samsun ve Ordu aras›ndaki bölgeye Laz göçmenlerin yerleflti-
rilmesiyle artan bask› ve eflkiyal›k hareketleri sonucunda Rusya’ya göçmeyi
kendilerine alternatif olarak görmüfllerdir.31
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29 BOA, ‹.MV 456/20460 (6 Ca 1278/Kas›m 1861); A.MKT.UM 521/46 (1278/1861); A.MKT.UM 537/33 (fiubat
1862); A.MKT.MVL 135/97 (1278/1861).

30 NA, FO 195/418 (1853) ve FO 195/597 (1858).
31 NA, FO 195/597 (1858) ve FO 195/1329 (1880). 



SSoonnuuçç
Tanzimat’›n en önemli kanunlar›ndan bir tanesi olan Arazi Kanunname-

si’nin hem hukuki tahlili hem de ‹mparatorlu¤un çeflitli bölgelerindeki toprak
mülkiyeti üzerindeki etkileri üzerindeki sessizlik son zamanlarda bozulmaya
baflland›. ‹slamo¤lu, Terzibaflo¤lu, Aytekin, Mundi ve di¤erlerinin çal›flmalar›
olgusal ve teorik yönleriyle baz› sorunlar› ortaya koymak aç›s›ndan oldukça
önemlidir. Bu çal›flmalar›n vard›¤› ortak sonuçlardan bir tanesi, Arazi Kanun-
namesi’yle ilgili topyekün bir de¤erlendirme yapmaktan ziyade, kanunun et-
kilerinin birçok faktörle yak›ndan ilgili oldu¤udur. Bunlar, kanun öncesi top-
rak kullan›m flekilleri, arazi tasarrufunun hangi s›n›flar lehine oldu¤u (küçük
toprak sahibi köylülü¤ün varl›¤› veya ayan-eflraf, afliret, ulema gibi s›n›flar›n
öncelikli konumu), ve göç olgusudur. Bu makalede, Samsun ve çevresinde
1858 öncesi ortaya ç›kan çiftliklerin, merkezin bu topraklar›n sahiplerini ta-
n›mlama ve vergilendirme, yani merkezileflme politikalar›n›n karfl›s›nda, böl-
genin hakimi Hazinedarzadelerin özel mülkiyetine dönüflmeleri sürecindeki
ihtilaf›n ortaya koydu¤u baz› sorulara de¤inilmektedir. 

Karadeniz bölgesi ile ilgili çal›flmalar›n eksikli¤i gözönüne al›nd›¤›nda,
1858 Arazi Kanunnamesi’nin bu bölgedeki uygulan›fl› ve toprak mülkiyeti aç›-
s›ndan sonuçlar› da bilinmemektedir. Yüzy›l ortas›ndan itibaren Kafkas ve
Çerkes nüfusun ve daha sonra Osmanl›-Rus savafl› ertesinde Gürcülerin böl-
geye yerlefltirilmesi ve toprak da¤›t›m›yla toprak mülkiyeti daha da çetrefil bir
duruma sürüklenmifltir. 

Kirac› köylülerin Orta Karadeniz bölgesinde Hazinedarzadeler ve onlar›n
hakimiyeti alt›ndaki eflraf-ayan s›n›f› ve Do¤u Karadeniz bölgesinde ise her bir
vadinin hakimi bir a¤alar s›n›f› taraf›ndan ezildi¤i söylenebilir. Baflka bölgele-
rin tersine, Arazi Kanunnamesi, büyük toprak sahibi s›n›f›n lehine ve küçük
köylülük aleyhine sonuçlanm›fl gözükmektedir. En az›ndan çiftlik sahiplerinin
mahlul arazilerin ihaleye ç›kar›l›p sat›lmas› ve köylüler taraf›ndan tapu ile ta-
sarruf edilebilmesine karfl› olan direnci ve köylüleri farkl› kanallar yoluyla sin-
dirmeleri sonucu, bu arazileri tar›ma açan, iflleyen ve vergilerini ödeyen köylü-
lerin müstecireyn olarak hayatlar›na devam etmelerine neden olmufltur.  

Trabzon eyaletinde Tanzimat öncesi dönemin ayr›cal›kl› s›n›f› eflraf ve ayan-
lar›n ve onlar›n neslinden gelenlerin bölgenin yöneticileri olarak görüldü¤ünü
ve eyaletleri reform programlar›na entegre etmek için oluflturulan yerel ve eya-
let meclislerini doldurduklar› söylenebilir. Burada vurgulanmas› gereken nok-
ta, hükümetin sipahi ve mültezim senetlerini ellerinde tutan Hazinedarzadele-
rin miri arazi üzerindeki haklar›n› güvenceye al›rken, öte yandan müstecirle-
rin bofl ve kay›t alt›na al›nmam›fl topraklar (mahlul ve mektum) üzerindeki ta-
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leplerini yerel meclisin insaf›na b›rakmas›d›r. Dolay›s›yla, yerel meclislerin
kompozisyonu ve ayan-eflraf s›n›f›n›n yeni taflra bürokrasisine kooptasyonu ve
taflran›n ileri gelenlerinin yerel yönetim üzerindeki kontrollerini sa¤lamlaflt›r-
ma kanallar› gibi meseleler daha derinden araflt›r›lmay› beklemektedir. 

Arflivlerdeki çal›flmam›z›n ön sonuçlar›, (çiftlik arazileri üzerindeki ihtilaf›n
1858 Arazi Kanunnamesi öncesi ortaya ç›kt›¤› ve 1880’lere kadar sonuçlanma-
d›¤› dikkate al›nd›¤›nda) mülkiyetle ilgili kanun ve düzenlemelerin uygulan-
mas›n›n zorluklar›n› göstermektedir. Merkezi hükümet taraf›ndan Samsun ve
Trabzon yöneticilerine gönderilen emirlerin içeri¤inde reform prensiplerine ya-
p›lan at›flar, bunlar›n eyaletlerde hemen uyguland›¤› anlam›na gelmemifltir.
Ertekin’in belirtti¤i üzere, Arazi Kanunnamesi varolan toprak mülkiyeti yap›-
s›n› radikal bir flekilde de¤ifltiren merkez taraf›ndan empoze edilen bir kanun-
dan ziyade, daha önceki toprak kullan›m› ve mülkiyeti kal›plar›n› yasalaflt›r-
mas›yla sonuçlanm›flt›r.32 Trabzon eyaletine ait temettüat defterleri (gelir ver-
gisi)’nin elimizde olmay›fl›, ondokuzuncu yüzy›l ortalar›nda mülkiyet politikas›
ve toprak mülkiyeti kal›plar›n› anlamam›z› engellemektedir. Bölgeyle ilgili son
gözlem ise, Ordu ile Samsun aras›ndaki bölgeye yerlefltirilen Çerkez ve Gürcü
göçmenlerin arazi ve vergi anlaflmazl›klar›n› perçinledikleri üzerinedir. Özel’in
vurgulad›¤› gibi, bu yeni göçmenlerin bölgeye yerlefltirilmesi ve toprak da¤›t›l-
mas› bir yandan eski Müslim ve Gayr›müslim nüfusun üzerindeki yerel yöne-
tici-toprak sahibi s›n›f›n bask›lar›n› artt›rmas›yla bir yandan da topraks›z göç-
menlerin eflkiyal›¤a baflvurmas›yla sonuçlanm›flt›r.33 

ÖÖzzeett:: Bu makale, 19. Yüzy›l’›n ilk yar›s›nda Canik Sanca¤›’nda ortaya ç›kan çiftlik arazileri
üzerinde, Hazinedarzadeler ile kirac› köylüler aras›ndaki arazi mülkiyeti ve vergi ihtilaf›n› ele al-
maktad›r. 

AAnnaahhttaarr  ssöözzccüükklleerr: Hazinedarzadeler, çiftlik, vergi ihtilaf›, Karadeniz, Canik. 

AAbbssttrraacctt: This article deals with the dispute over property rights and tax-collection between
the local dynasty of Hazinedarzades and the tenants concerning the big estates, which emerged in
the first half of the 19th-century Samsun.    

KKeeyy  wwoorrddss: Hazinedarzades, big estates, tax dispute, Black Sea, Canik. 
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32 Aytekin, “Hukuk, Tarih ve Tarih Yaz›m›”, a.g.m.
33 Oktay Özel, “Muhacirler, yerliler ve gayrimüslimler: Osmanl›’n›n son devrinde Orta Karadeniz’de toplumsal

uyumun s›n›rlar› üzerine baz› gözlemler”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklafl›mlar, say› 5, 2007, s. 93-112.




