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Osmanlı memleketinde yaşayan gayrımüslimler içinde, Yahudiler hakkında 

yapılan çalışmalar pek önemli bir yekun tutmaktadır. Osmanlı Yahudileri üzeri-
ne oluşmuş bu literatürde yapılan çalışmaların çoğu İstanbul (Karmi, 2011; 
Rozen, 2002; Yerasimos, 1995; Heyd, 1953, Galante, 1941), Selanik 
(Lewkowicz, 2006; Mazover, 2005; Molho, 1991) ve Kudüs (Masters, 2004; 
Barnai, 1994; Barnai, 1992; Cohen, 1984) gibi büyük bölgesel merkezlerin yanı 
sıra bazı küçük ve orta büyüklükteki şehirlere odaklanmıştır (Keren, 2011; 
Gradeva, 2004: 225-285; Emecen, 1997). Bu çalışmaların çok büyük bir kısmı 
ise, dönem olarak ya Osmanlı Yahudileri için  “Altın Çağ” olarak adlandırılan 
erken dönemlere, yani 15. ve 16. yüzyıllara; ya da modern kurumların teşekkül 
ettiği 19. yüzyıl üzerinedir. 17. ve 18. yüzyıllarda İzmir Yahudileri üzerine yo-
ğunlaşanların (Goffman, 1999; Barnai, 1994) dışındaki araştırmalarda Yahudile-
rin ki durumları daha ziyade “gerileme” paradigması bağlamında, bu yüzyılların 
Osmanlı tarihyazımı içindeki yerine paralel bir şekilde ele alınmıştır. Bu araştır-
malara göre, Osmanlı Yahudileri 17. yüzyıldan başlayarak genelde gerilemiş, 
nüfuslarıyla birlikte yöneticiler arasındaki nüfuzları ve toplum içindeki saygınlık-
ları da giderek azalmıştır.  

                                                 
* Bu makale, 2011 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde savunulan “In Search of 
a Jewish Community in the Early Modern Ottoman Empire: The Case of Edirne Jews 
(1686-1750)” isimli yüksek lisans tezime dayanılarak hazırlanmıştır. 
** Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Tarih Bölümü / gurer@metu.edu.tr 
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Bu durum, İstanbul ve Edirne gibi büyük merkezlerde aynı yüzyıl içindeki 
Sabetay Sevi’nin ihtidası ile cemaat içinde yaşanan çalkantılara,  1660 yılının 
Büyük İstanbul Yangınına veya sıra dışı başka gelişmelere bağlanmış; taşradaki 
gerilemeninse Yahudilerin ekonomideki yerlerini Rumlara ve Ermenilere bırak-
malarından kaynaklandığı öne sürülmüştür. Her ne kadar bazı araştırmacılar, 17. 
yüzyılda Selanik ve Safed kentlerindeki Yahudi cemaatlerinin demografik olarak 
gerilediklerini belirtilmişlerse de (Barnai, 1994: 275), aynı dönemde İzmir ve 
Edirne’de fakat farklı nedenlere bağlı olsa da benzer bir gerileme görülmemek-
tedir. İzmir’deki Yahudi Cemaati’nin durumunun daha iyi olması, bu şehrin 
Avrupa devletleri arasındaki popülerliğine, bu doğrultuda kentin ticaret hacmin-
deki büyümeye bağlanabilir (Frangakis-Syrett, 2007: 291-306; Goffman, 1990: 
90-92). Edirne Yahudi Cemaati’nin durumu ise, Edirne’nin “tahtgâh-ı 
selâse”den biri olmasından kaynaklı özel durumu ve İstanbul ile Balkanlar ara-
sındaki coğrafi konumunun şehre eskiden beri önem kazandırmış olmasıyla 
açıklanabilinir. 17. yüzyılda Padişah ve önemli sayıda saray görevlisinin Edir-
ne’de uzun zaman geçirmesi de,  şehre gayr-ı resmi başkent statüsü kazandır-
mıştır. Bu durum, değinilen yüzyılda şehirde çok önemli sayıda muvazzaf ve 
mütakaid askeri zümre mensubunun bulunmasının nedenini anlamamızı kolay-
laştırmaktadır (Karagedikli, 2013). Kentte bulunan devlet kademesinden bu 
önemli isimlerin, kurdukları vakıflar yoluyla şehrin fiziki ve iktisadi yapısını etki-
ledikleri bilinmektedir. Şehirdeki sayısal varlıkları büyük rakamlara ulaşan askeri-
lerin ve vakıfların şehir hayatındaki çok önemli etkisi, tüm şehir ahalisi gibi, 17. 
yüzyıl boyunca Edirne’nin gayr-ı resmi başkent olmasının getirdiği önceliklerden 
istifade eden Edirne Yahudilerinin hem demografik hem de iktisadi durumu için 
özellikle önemli olmuştur.   

Bu çalışmada, Edirne Yahudi Cemaati üzerinden, 17. yüzyıl sonu ile 18. yüz-
yıl ortaları arasında Osmanlı İmparatorluğu Yahudilerinin demografik gelişimi 
ve sosyo-iktisadi durumları hakkında bir değerlendirme yapılacaktır. Tek bir 
cemaat üzerinden Osmanlı Yahudileri tarihi hakkında genel bir değerlendirme 
yapılabilir mi? Ya da soruyu tersten sorarsak, genel Osmanlı Yahudi 
tarihyazımına paralel bir değerlendirmeyi Edirne Yahudileri için de yapabilir 
miyiz? Tarihyazımındaki genel algıya uygun olarak, Edirne Yahudi Cemaati 
belirtilen dönemde bir gerilemeye maruz kalmış mıdır? Bu cemaatin demografik 
gelişimlerini ve şehirdeki mekansal vaziyetlerini belirleyen faktörlerle, sosyal ve 
iktisadi hayatta konumlarını belirleyen dinamikler neler olmuştur ve bir dönü-
şüme uğramış mıdır? Bu sorulara, çoğunluğu daha önce kullanılmamış arşiv 
belgelerinden istifade edilerek yanıt verilmeye çalışılacaktır. 

 

I. Tarihyazımında Osmanlı Yahudileri ve Edirne Cemaati 

Tarihyazımı içinde Osmanlı Yahudileri hakkında genel tarih çalışmaları 
(Shaw, 2008; Benbassa ve Rodrigue, 2001; Levy, 1994; Weiker, 1992; Lewis, 
1987: 107-54; Shumuelevitz, 1984; Epstein, 1980) dışında, çalışmalar genellikle 
cemaat içi ilişkilere, cemaatin yönetimine ve Yahudilerin ekonomideki yerine 
temas etmiştir. Bu çalışmaların çoğu da Yahudilerin yoğun olarak yaşadığı İs-
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tanbul, Selanik ve Kudüs gibi şehirlere; dönem olarak ise ya erken veyahud geç 
dönemler üzerine yoğunlaşmışlardır (kabaca sırasıyla 15-16. ve 19.-20. yüzyıllar) 
(Karmi, 2011; Rozen, 2002; Barnai, 2002; Barnai, 2004; Goffman, 2002; Hac-
ker, 1994). Osmanlı Yahudileri için “Altın Çağ” olarak adlandırılan 15. ve 16. 
yüzyıllarda Yahudiler hem sayısal olarak büyümüş, hem de üst düzey yöneticile-
rin nazarındaki nüfuzlarından dolayı iktisadi olarak gelişmişlerdir (Benbassa ve 
Rodrigue, 2001: 75-92; Shaw, 2008: 58-153). Osmanlı Yahudilerin 19. yüzyıldaki 
konumları ise araştırmalarda daha ziyade iki bağlamda ele alınmıştır: i) Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bu yüzyıldaki merkezileşme çabaları sonucunda Yahudilerin 
bundan aldığı pay ii) Osmanlı memleketi genelinde ve Yahudiler arasında Batı 
etkisi. Birincisi için, kurumsal anlamda merkezileşen bir devletin, bu merkezi 
yapıyı cemaatler için de tesis edişi (ör. millet düzeni), yani tüm Osmanlı Yahudi-
lerini merkezi bir otoriteye bağlama ihtiyacı işlenmiştir (Benbassa ve Rodrigue, 
2001: 112). İkincisi içinse, Paris’te 1860 tarihinde Fransız Yahudilerince kurulan 
Evrensel Musevi Birliği (Alliance Israelite Universelle)’nin Osmanlı topraklarında 
20. yüzyılın başlarına kadar açtıkları eğitim kurumları, üzerinde yoğunlaşılan 
konu olmuştur (Benbassa ve Rodrigue, 2001: 210-20; Rodrigue, 1993; Haker, 
2006; Güven, 2013).  

Osmanlı Yahudilerinin 17. ve 18. yüzyıllardaki durumunu ele alan çalışma-
larda ise, Yahudiler “Osmanlı merkezi yönetimininin dezentegrasyonu” sebebiy-
le olumsuz etkilenen dini bir grup olarak tanımlanmışlardır (Barnai, 1994: 7). Bu 
düşünce, hem Osmanlı Yahudileri üzerine daha önce yapılan genel tarih çalış-
malarında (Shaw, 2008: 170-229; Levy, 1994 71-122), hem de yakın dönemde 
yapılan araştırmalarda (Ben-naeh, 2008; 20-80; Baer, 2004) kendine yer bulmuş-
tur. Bu araştırmalara göre, artan vergi yükü nedeniyle bu dönemde şehirlerden 
ayrılmalara bağlı olarak cemaatlerde küçülmeler meydana geldiği; doğal afetler, 
ekonomik kriz ve göç hareketlerinin cemaatleri yoksullaştırdığı dile getirilmiştir.  

Bütün bunlara ek olarak,  literatüre yansıyan “gerilemenin” bir diğer nedeni 
olarak sıklıkla vurgulanan nokta,  17. yüzyılın Sabetay Sevi krizinin de cemaat-
lerde uzun sürecek çalkantılar ve bölünmeler yarattığıdır (Benbassa ve Rodrigue, 
2001: 118). Bu bağlamda, Sabetay Sevi’nin ihtidasının önemli sayıda takipçisinin 
de Müslümanlığı seçmesinin nedeni olduğu  (Hacker, 1992a); fanatik 
Kadızadelilerin etkisinin arttığı, Mehmet IV (Avcı) döneminde de din değiştirme 
vakalarının çok önemli sayılara ulaştığı çoğu kaynakta yazılmıştır (Baer, 2008).  

Edirne Yahudi Cemaati için de,  literatürdeki çalışmalar pek tatmin edici de-
ğildir. Osmanlı Yahudileri üzerine çalışan araştırmacılar Edirne Yahudi Cemaa-
ti’ni Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Yahud ta’ifesinin1  merkezi bir parçası olarak 

                                                 
1 Geoffoy, Encyclopedia of Islam’ın ikinci baskısı için yazdığı makalede, Ortaçağ  ve Modern 
dönemlerde tai’fe kelimesinin “bir dini ya da sektaryan grup” için kullanıldığını belirtir 
(Geoffoy, 2000: 117). Ne ki, Osmanlı resmi birimleri bu kavramı sadece dini gruplar için 
değil, esnaflar da dahil birçok farklı unsur için kullanmıştır  (Eungjeong, 2000: 1). Resmi 
Osmanlı otoriteleri, Edirne Yahudi Cemaati’ni (Edirne Yahud Ta’ifesi) aynı mekanda kalıcı 
olarak tavattun eden cemaat üyelerinden oluşan üniteyi tanımlamak için kullanmıştır. 
Dolayısıyla misafirler, tacirler ve şehre geçici bir süre ile gelen ve/veya başka şehirlerdeki 
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görmekle birlikte, Haim Gerber’in makalesi ve Yaron Ben-naeh’in kitabının çok 
küçük bir bölümü hariç, ne Osmanlı Yahudileri üzerine genel çalışmalar ne de 
özelde Edirne Yahudi Cemaati üzerine yapılan araştırmalar 17. ve 18. yüzyıllara 
spesifik olarak eğilmemiştir. İstanbul ve Selanik’ten sonra ekonomik ve demog-
rafik olarak en önemli Yahudi cemaatlerinden birine sahip Edirne için birkaç 
monograftan başka çalışmaya rastlamıyoruz. Bu bağlamda, Oral Onur’un 
1492’den Günümüze Edirne Yahudi Cemaati adlı kitabı (Onur, 2005) Edirne Yahudi 
Cemaati üzerine yapılan yegane monografi olarak görünmektedir. Fakat kitabın 
çok uzun dönemleri kapsaması, kronolojik olarak sürekliliğinin olmaması ve 
birinci el kaynak eksikliği açıktır.  Onur’un kitabının yanı sıra Haim Gerber, 
Erol Haker, Yaron Ben-naeh ve Rifat Bali de Edirne Yahudileri üzerine çalış-
malar sunmuştur. Bunlardan Rifat Bali’nin çalışması (Bali, 1998), tıpkı Oral 
Onur’unki gibi cemaatin uzun tarihini ele alan bir araştırmadır. İki çalışma da, 
bu makalenin konusu olan dönemlere genel tarihyazımı anlatısı üzerinden bak-
mışlardır. 

Erol Haker’in çalışması, Fransız Alyans Okulları bağlamında Edirne Yahudi 
Cemaati’nin modern dönemde Fransız Yahudilerinin şehirde açtığı okullar yolu 
ile değişimini gözler önüne sermektedir. 17. ve 18. yüzyıllara Sabetay Sevi 
episodu ve genel gerileme diskuru üzerinden kısaca değinen bu çalışma, 19. 
yüzyılda Osmanlı memleketinin farklı bölgelerinde art arda açılan Fransız Al-
yans okullarının yerel cemaatlerin değişimine nasıl etki ettiğini inceleyen önemli 
bir çalışmadır (Haker, 2006. Ayrıca bkz. Rodrigue, 1993 ve Güven, 2013). Yu-
karıda da belirtildiği gibi, Edirne Yahudi Cemaati’ni 17. Yüzyıl bağlamında ele 
alan iki çalışma Haim Gerber’in, Ömer Lütfı Barkan’ın Edirne Askeri Kassamına 
Ait Tereke Defterleri çalışmasındaki verilerden yola çıkarak yazdığı makalesi 
(Gerber, 2008: 93-104) ve Yaron Ben-naeh’in tamamen Yahudi kaynaklarına 
dayanarak 17. yüzyıl Osmanlı Yahudileri üzerine yazdığı kitabının küçük bir 
bölümüdür (Ben-naeh, 2008: 90-92). Literatürde yer alan çalışmaların çoğunun 
birbirinin tekrarı şeklinde Osmanlı Yahudileri için aynı hikayeyi (azalan nüfus ve 
nüfuz ile Ermenilerle Rumlara kaybedilen ekonomik ayrıcalıklar v.b.) nakletme-
leri, bu çalışmalarda iddia edilen durumun Osmanlı memleketinde meskun her 
Yahudi cemaati için geçerli olup olmadığının sınanmasını gerekli kılmaktadır. 
Değinilen eksiklikler gözetilerek hazırlanan bu çalışmada,  Edirne Yahudi Ce-
maati hakkında kısa bir tarihsel arka plan bilgisi sunulduktan sonra, 17. yüzyıl 
sonundan 18. yüzyıl ortalarına kadar cemaatin demografik durumu ile sosyal ve 
iktisadi hayattaki yeri hakkında bir değerlendirme yapılacaktır. 

 

II. Edirne Yahudi Cemaati’nin Tarihsel Arka Planı 

Bazı araştırmacılar (Marcus ve Ginio, 2007: 148; Haker, 2006: 23) Roma 
İmparatorluğu zamanında Edirne şehrinde Yahudilerin varlığından bahsetseler 

                                                                                                                   
cemaatler ile bağı bulunanların Edirne Cemaati ile ilişkide olmadıkları belgelerde çok açık bir 
biçimde belirtilmiştir. Dolayısı ile, bu çalışmada, “cemaat” ve Arapça “ta’ife”  kelimeleri 
birlikte kullanılacaktır. 
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de, Edirne Yahudileri ile ilgili ilk ciddi bilgiler Bizans İmparatorluğu dönemine 
ilişkindir (Bowman, 1985: 263-5). Osmanlılar ise 1361 senesinde şehri Bi-
zans’tan aldıklarında (İnalcık, 1971), Romanyot (Rumca konuşan Yahudiler) 
olarak bilinen bu otokton cemaatin üyeleri ile karşılaşmışlardı. Edirneli Yahudi-
ler, yeni yöneticilerin dilini kendilerine öğretmeleri için daha önceden Osmanlı-
larca alınmış Bursa şehrinden dindaşlarını Edirne’ye davet ettiler (Epstein, 1980: 
54; Bali, 1998: 206).  

Şehrin Osmanlıların eline geçmesinden kısa bir süre sonra, 1376’da Macaris-
tan ve 1394’te Fransa’dan sürülen Yahudiler Edirne’ye yerleşmişlerdir (Benbassa 
ve Rodrigue, 2001: 79-81). Venedikliler 1423 senesinde Selanik’i zabt edince, 
önemli sayıda Selanik Yahudisi de Edirne’ye yerleşmeyi tercih etmiştir (Bonfil et 
al., 2012: 131; Epstein, 1980: 21). Aynı yüzyıl içinde, Avrupa’nın Bavyera gibi 
çeşitli yerlerinden Osmanlı topraklarına yerleşen Yahudiler ile Edirneli Yahudi-
lerin sayısı önemli bir artış göstermiştir (Benbassa ve Rodrigue, 2001: 81; 
Epstein, 1980: 20-22). Dolayısıyla, Edirne’de, 15. yüzyılın son çeyreğine gelindi-
ğinde çoğu Aşkenaz Yahudilerinden oluşan sağlam bir Yahudi cemaati oluşmuş-
tu. Osmanlılar İstanbul’u fethettikten sonra, bu cemaatin Karay (bir bölümü 
Romanyot idi) ve Aşkenaz Yahudilerini yeni payitahtı “şenlendirmek” üzere bu 
şehre transfer etti. Osmanlı Devleti’nin “sürgün” olarak bilinen politikası gere-
ğince yeni başkente getirilen Yahudilerin bir kısmı kayıtlara da bu adla geçecekti 
(Rozen, 2002: 56 ve 80; Hacker, 1992b: 1-65).  

Birçok Osmanlı şehrinde olduğu gibi Osmanlı Yahudileri için dönüm nokta-
sı, İspanya’nın 1492’de Hristiyan ordularınca Müslümanlardan geri alınması 
(Reconquista) neticesinde İspanya, Portekiz ve daha sonra İtalya’dan sürülen Ya-
hudilerin Selanik, İstanbul, Edirne ve Balkanlardaki başka Osmanlı şehirlerine 
yerleşmeleri olacaktı. 16. yüzyıl boyunca ve sonraki yüzyılın başlarında, İber 
Yarımadası’ndan sürülenlerin Osmanlı memleketine akışı devam etti. Mark 
Epstein, İber Yahudilerinin yerleştiği ve aralarında Edirne’nin de bulunduğu 
kırk Osmanlı şehrinin ismini çalışmasında belirtmiştir (Epstein, 1980: 178-80). 
İstanbul’un alınmasından sonra bu şehre yerleştirilen Karay Yahudileri’nin 
Edirne’den gitmesi neticesinde cemaat biraz küçüldüyse de, farklı coğrafi arka 
planları ve ritüelleri olan İber Yahudileri ve daha sonra diğer Balkan kentlerin-
den gelen Yahudiler ile Edirne, Osmanlı coğrafyasındaki en büyük Yahudi ce-
maatlerinden birini barındıran kent haline gelmiştir (Marcus ve Ginio, 2007).  

Edirne Yahudi Cemaati’ndeki bu büyümeyi gözler önüne seren resmi Os-
manlı belgeleri ise, 16. yüzyılın başında ve sonlarında yapılan iki tahririn bize 
bıraktığı kayıtlardır.3 Aşağı yukarı yarım yüzyıllık arayla düzenlendiği anlaşılan bu 
defterlerden, İber Yahudilerinin Osmanlı memleketine nerelerden geldiklerini 
ve cemaatin farklı gruplar halinde nasıl büyüdüğünü müşahede ediyoruz. Def-
terlerden anlaşılan diğer bir önemli nokta ise, 16. yüzyıl sonlarına gelindiğinde, 
bir yüzyıl öncesinin Aşkenaz yoğunluğunun kaybolduğu ve Sefarad Yahudileri-

                                                 
3 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ndeki defterlerin katalog numaraları şöyledir: TT 77, H. 
924/1517-8 ve TT 494, H. 980/1571-2. 
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nin şehirde hakim duruma ulaştığıdır. Aşağıda daha ayrıntılı inceleneceği gibi, 
birkaç istisna dışında, şehirdeki Yahudi kongregasyonlarının (Tr. cemaat; İbr. 
kahal) büyük bir kısmını İber bölgesinden gelenlerin oluşturduğunu görüyoruz.  

Yahudi kongregasyonları  

Çoğu zaman bir Yahudi Cemaati, farklı kongregasyonların birleşiminden 
oluşuyordu. Şehrin büyüklüğüne bağlı olarak, bu kongregasyonların sayısı bazı 
şehirlerde 2-3 iken, bazılarında 20’yi geçebiliyordu. 17. yüzyılda, örneğin, Sela-
nik’te 25’in üzerinde kongregasyon vardı (Ben-naeh, 2008: 87-8). Edirne ile 
aşağı yukarı aynı büyüklükte olan İzmir’de ise, 17. yüzyıl sonlarında 9 
kongregasyon mevcuttu (Barnai, 1994: 277). Edirne Yahudi Cemaati’ndeki 
kongregasyon sayısı ise, İber sürgünlerinin Osmanlı topraklarına varmaları ile 
önemli sayılara ulaştı. 17. ve 18. yüzyıllarda sahip olduğu 40-50.000 nüfusu ile 
önemli bir merkez olan Edirne’de, 20. Yüzyılın başlarına kadar varlıklarını 
sürürecek 13 kongregasyon vardı.  1905’teki büyük yangında bu 
kongregasyonların sinagogları yanınca, tüm cemaat inşaatı 1907’de bitecek olan 
büyük sinagogda ibadetlerini yerine getirmeye başladılar (Galante Vol. 6, 1985-
6: 19).4  

Soyer’e göre, Edirne’de önemli sayıdaki Yahudi kongregasyonlarının ortaya 
çıkması, İber Yarımadası sürgünlerinin şehre akın etmesinin nedeni olacak olan 
Solomon Ibn Verga’nın 1507’de şehre yerleşmesinden sonra başlamıştır (Soyer, 
2007: 15-16). Aslında bu tarihten hemen kısa bir süre sonra tutulan 1518 tarihli 
tahrir defterinde, şehirdeki Yahudi yoğunluğunu görmekteyiz. Bu kayda, 8 Ya-
hudi kongregasyonu girmiştir. Tahrirde belirtilen bu kongregasyonlar Alman 
(Aşkenaz), Katalan, Portagal (Portekiz), İspanya, Polya (Apulia), Aragon, 
Toledo ve Geruz’dur. Bunlar arasında Portekiz, İspanyol ve Geruz cemaatleri 
en büyükleri, Alman ve Toledo ise en küçükleri olarak dikkat çekmektedir  
(Epstein, 1980: 218).  

Kongregasyon sayısı aynı yüzyılın sonunda 14’e yükselmiştir. Yüzyıl başında 
kayda geçen 8 kongregasyona ek olarak, Çiçilye (Sicilya), Mayor, İtalya, 
“Tetimme-i Cema’at-i Portagal,” “Sürgünân-ı Yahûdiyân ki enderûn-ı Edirne 
end” ve “Ba’zı Yahûdiyân ki der Evkāf-ı Merhum Sultan Mehemmed Han der 
Edirne end” kongregasyonları eklenmiştir (Şakir-Taş, 2009: 294).  “Tetimme-i 
Cema’at-i Portagal” kongregasyonu, 17. yüzyılda kayıtlara “Küçük Portagal 
Cemaati” olarak geçecektir.  Epstein’a göre, Sürgünân-ı Yahûdiyân 
kongregasyonu Budin şehrinden sürülen Yahudilerin kongregasyonudur 
(Epstein, 1980: 218).5 Ne var ki Osmanlı tahriri, bu sürgün Yahudilerin nereden 
geldikleri hakkında bir bilgi içermemektedir. Budin Kongregasyonu’nun kurulu-
şu için araştırmacılarca farklı varsayımlar ortaya atılmıştır. Bazılarına göre, bu 

                                                 
4 Edirne’deki büyük yangın tüm varolan sinagogları yok edince,  bazı Yahudi 
kongregasyonlarının mensupları Havra-ı Kebir’in inşası bitene kadar Haham Solomon’un 
evini ibadet yeri olarak kullanmak istediklerini İstanbul’a ilettiler (B.O.A. ŞD.2719, H. 1320).  
5 Aynı kongregasyon 1568 tarihli bir defterlerde de görülüyor.  Bkz. TT. 54,  H.976/1568-9: 
24-27. 
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Yahudiler 1376 tarihinde Louis I tarafından Macaristan’dan sürülenlerdir ve 
sonra Edirne’ye yerleşerek Budin Cemaati’ne ait bir sinagog kurmuşlardır 
(Marcus ve Ginio, 2007: 148; Bali, 2008: 206; Taş, 2009: 125). Haim Gerber ise, 
Edirne’deki Budin Kongregasyonu’nun Osmanlıların 1526 tarihinde Buda’dan 
geri çekilmeleri sonucunda şehirden tamamen kaçan Buda Yahudi Cemaati 
olduğunu iddia etmiştir. Diğer bir ifade ile O’na göre bu kongregasyon erken 
16. yüzyıl ürünüdür (Gerber, 2008: 102). Ne ki, Osmanlı belgeleri açık bir bi-
çimde Budin’den gelen Yahudilerin Alman olarak tanımlandığını gösterir (Ah-
met Refik, 1988: 13). Dolayısıyla birçok Yahudinin Budin’den geldiği ve 
Aşkenaz olmaları hasebiyle Alman Kongregasyonu üyesi olarak kayda geçtikleri 
varsayımı yapılabilir. 17. yüzyıl başlarında yaşamış bir haham olan Ya’akov le-
veit haLevi, birleşik bir Yahudi cemaatinden ziyade farklı kongregasyonların 
varlığını “iç çatışmaların ortaya çıkardığı bir sonuç” olduğuna inanmıştır  (Ben-
naeh, 2008: 80). Yaron Ben-naeh ise, Yahudilerin farklı karakterlerinin yeni 
kongregasyonların oluşumuna, varolanlarınsa bölünmelerine yol açtığını yazmış-
tır (Ben-naeh, 2008: 81). Hem haLevi hem de Ben-naeh’in söylediklerinin Edir-
ne Yahudi Cemaati için de geçerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 
nedenle, Budin Kongregasyonu’nun, 17. Yüzyıl kayıtlarında ilk kez görüldüğü 
gerçeğini temel alarak,  bu yüzyılda Alman Kongregasyonu’ndan ayrıldığını 
düşünmek yerinde olacaktır. 

Hem Yaron Ben-naeh hem de Uriel Heyd İstanbul ve Selanik gibi iki büyük 
şehirdeki Yahudi cemaatlerini “sürgün” ve “kendi gelen” kongregasyonlar grup-
landırmaları altında incelemişlerdir (Ben-naeh, 2008: 84-5; Heyd, 1953: 299-
303). Bu kimselerden önce de başka araştırmacılar, Toledolu Haham Eliezer’in 
1853’te Selanik’te basılan Mishnat Rabbi Eliezer’i gibi bazı Yahudi kaynaklarının 
aynı gruplandırmayı yaptığını belirtmiştir (Cooper, 1963: 4-5).6 Osmanlı resmi 
birimleri ise, Edirne’ye İber Yarımadası’ndan gelen Yahudiler için “kendi gelen” 
ifadesini kullanmamıştır. İber sürgünleri daha ziyade geldikleri yerlere bağlı ola-
rak isimlendirilmişlerdir. Fakat İstanbul’daki adlandırmaya benzer şekilde, 16. 
yüzyılda bir grubun Cemâ‘at-i Sürgünân-ı Yahûdiyân şeklinde adlandırılmaları, bize 
Yahudilerin Osmanlı memleketinin bazı şehirlerinden bu şehre getirildiklerini 
göstermektedir.  

16. yüzyılda, Edirne Yahudi Cemaati’nde çoğunluk Sefarad Yahudilerindeydi 
ve Alman Cemaati tek Aşkenaz Kongregasyonu’ydu. 17. yüzyılın ortalarından 
kalan bir belgeye göre de,  15 farklı Yahudi kongregasyonu kayda geçmiştir. 
Edirne’de askeri zümre mensubu bir görevli iken ölen El-Hac Mehmed Bey’in 
muhallefatında, isimleri borçlu olarak kaydedilen Yahudilerin bağlı bulundukları 
kongregasyonlara göre defter edildiklerine müşahede ediyoruz (Barkan, 1966: 
382-386). Bu kongregasyonlar Geruz, Portagal, Aragon, Toledo, Polya, Sicilya, 
Mayor, İstanbul, Katalan, Budin, Küçük Portagal, Büyük Portagal, Küçük Al-
man, Büyük Alman ve İtalya’dır. 17. yüzyıl ortaları için Joseph Hacker, kaynak 

                                                 
6 Gerçi 16. yüzyıldan bir fermanda İstanbul Yahudi Cemaati Sürgün, Kendü gelen ve Edirne 
(Karay) olarak üç grup altında sıralanmıştır (Ahmet Refik, 1988: 56). 
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belirtmeksizin, 3’ü Alman Kongregasyonu (Alman, Küçük Alman ve Büyük 
Alman) olmak üzere 15 kongregasyon ismini verir (Hacker, 1992a: 123). Uriel 
Heyd’e göre, her ne kadar bir Yahudi’nin kongregasyonundan ayrılması yasak-
lanmışsa da, başat olarak vergi ihtilaflarından dolayı bazı gruplar kendilerine ait 
daha küçük çaplı kongregasyonlar kurmuşlardır (Heyd, 1953: 307). Burada belir-
tilmesi gereken bir nokta da, mahkeme kaydında gördüğümüz bu ifadenin, kadı 
ya da naibince, mahkemeye gelen Yahudilerin isteği üzerine mi böyle yazıldığı, 
yoksa bir yazım hatası mı olduğunu bilmenin imkansız oluşudur. Ne ki, Küçük 
Alman Kongregasyonu’nun yalnızca yukarıda zikredilen el-Hac Mehmed Bey’in 
muhallefatında geçiyor olmasının altı çizilmelidir. Bu makale için taranan tüm 
17. ve 18. yüzyıl resmi belgelerinde ve Kadı mahkemesi kayıtlarında yalnızca 
Alman Kongregasyonu ifadesine rastlanmıştır. Dolayısıyla, Küçük Alman 
Kongregasyonu’nun bir iç anlaşmazlık neticesinde kısa bir süreliğine diğerinden 
kopmuş ve daha sonra yeniden birleşmiş oldukları düşünülebilir. 

17. yüzyıl ortalarına gelindiğinde, kayıtlarda ne Sürgünân-ı Yahûdiyân ne de 
Ba’zı Yahûdiyân ki der Evkāf-ı Merhum Sultan Mehemmed Han kongregasyonları 
görülmektedir. Kuvvetle muhtemeldir ki, bunların Edirne’nin küçük 
kongregasyonlarından olan ilki nüfusun domine edici unsuru Sefarad Yahudile-
rince emilmişlerdir. İkinci grup ise, 17. yüzyılda artık İstanbul Kongregasyonu 
olarak kaydedilecektir (Emecen, 1998: 62). Dolayısıyla, 17. yüzyılda İstanbul 
Kongregasyonu olarak resmi kayıtlara geçen grubun, Osmanlı otoritelerince bir 
önceki yüzyılda başka bir isimle tanındığını anlıyoruz. Bilindiği üzere, Edirne’nin 
Karay Yahudileri Mehmet II tarafından şehri yeniden yapılandırma politikaları 
altında İstanbul’a getirilmişlerdi  (Heyd, 1953: 304). Fakat Edirne’de kalan 
Romanyot Yahudiler şehre diğer Balkan kentlerinden gelen Rumca konuşan 
başka Yahudilerle birlikte sağlam bir Romanyot Kongregasyonu oluşturdular. 
Kimi tarihçilere göre, İstanbul Kongregasyonu 17. yüzyılın bir ürünüdür (Ben-
naeh, 2008: 92; Gerber, 2008: 103).  Ben-naeh’e göre, İstanbul’dan Edirne’ye 
göç eden ya da şehre ticaret için gelmiş Yahudiler İstanbul Kongregasyonu’nu 
oluşturulmuşlardır (Ben-naeh, 2008: 92). Ben-naeh daha ileri giderek, “İstan-
bul’daki farklı kongregasyonlara mensup Yahudilerin Edirne’de kendilerini İs-
tanbul Kongregasyonu dahilinde” kaydettirdiklerini yazmıştır (Ben-naeh, 2008: 
93). Ne var ki, 1690 tarihli cizye defteri, 13 kongregasyonla birlikte, bir de 
Perâkendegân-ı Yahudiyân ‘an Sakinân-ı Nefs-i Edirne başlığı ile şehre başka yerler-
den farklı nedenlerle gelip geçici kalan Yahudileri de gruplandırmıştır 
(Bkz.dipnot 8). Bu durum, bize Edirne’deki 13 kongregasyona bağlı olmayan bu 
“perakende” Yahudilerin o dönemde başka yerlerde cizye mükellefi olduklarını 
düşündürmektedir. Aslında 17. yüzyıl boyunca şehrin adeta bir “de facto” baş-
kent oluşu, şehre misafir gelenlerdeki sayıyı da arttırmıştır. Fakat kayıtlarda bun-
lardan geldikleri yerlerdeki kongregasyon bağları ile bahsedilmektedir.7  

                                                 
7 Edirne Kadı sicillerindeki birçok örnekten bazıları için bkz. E.Ş.S. 74, 10a-1; E.Ş.S. 74, 37a-
1; E.Ş.S. 74, 37a-2; E.Ş.S. 77, 94a-1; E.Ş.S. 77, 94b-1; E.Ş.S. 83, 26b-3; E.Ş.S. 83, 57a-1; E.Ş.S. 
83, 81b-1; E.Ş.S. 83, 81a-2; E.Ş.S. 83, 81a-3; E.Ş.S. 87, 16a-1. 
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17. yüzyıl sonlarından kalan mufassal bir cizye kaydında şu kongregasyonları 
görmekteyiz: Portagal-ı Sagîr, Polya, Budin, Italya, Alaman, Portagal-ı Kebîr, 
İstanbul (nam-ı diğer Romanya), Mayor, Aragon, Katalan, Toledo, Geruz, and 
Sisilye (Sicilya).8 Ben-naeh, Yahudi kaynaklarından yararlanarak, 17. yüzyıl için 
Shensolu/Shensulos adlı bir başka kongregasyondan daha bahsetmektedir (Ben-
naeh, 2008: 92). İlaveten, Avram Galante ise 19. yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başı 
için, Seville ve Kefalonya (Romanyot) adlı iki kongregasyondan bahseder 
(Galante, 1985: 19). Ne ki, ne vergi kayıtlarında ne de bu çalışma için incelenen 
mahkeme sicillerinde Ben-naeh ve Galante’nin zikrettikleri kongregasyonlara 
rastlanmamıştır.  

1703 tarihli bir kefalet defterindan ise, Edirne Yahudilerinin Tâ’ife-i 
Yahudiyân başlığı altında gene 13 kongregasyon şeklinde kaydedildiklerini görü-
yoruz.9 Bu kayıtta, muhtemelen bir yazım yanlışı olarak, Geruz Kongregasyonu 
görülmemektedir. İtalya Kongregasyonu ise iki defa yazılmıştır (DVN. 802, 
H.1115/1703: 20-21). Eğer iki farklı İtalya kongregasyonu varlığı bir bölünme 
neticesinde oluşmuş olsaydı, kayıtlar küçük, sagîr v.b. bu iki grubun farkını yansı-
tacak sıfatlar taşırdı. Dolayısıyla iki İtalya kongregasyonundan biri, 16. yüzyıldan 
beri hem kadı sicillerinde hem de vergi kayıtlarında devamlı olarak görülen 
Geruz kongregasyonuna ait olmalıdır ve İtalya Kongregasyonu’nun iki kez ya-
zılmasınınsa bir yazı yanlışı olduğu düşünülmelidir.  

17. ve 18. yüzyıllar boyunca, Edirne Yahudi Cemaati üç ana grup (Sefarad, 
Aşkenaz ve Romanyot) altında 13 kongregasyondan oluşmaktaydı. Cemaatin 
yoğunluğu ve etkin kongregasyonları Sefarad Yahudilerinden oluşuyordu. Sade-
ce Alman ve Budin kongregasyonları Aşkenaz, İstanbul Kongregasyonu ise 
Romanyot idi. 1690 tarihli cizye kaydına göre, neredeyse tüm camaatin 1/8’i 
Aşkenaz’dı ve cemaat içindeki düşük yoğunluklarına rağmen en yüksek cizyeyi 
(a’la) ödeyenlerin oranı (89 %) ise hayli yüksekti  (MAD. 4021, H.1100/1689: 6-
7). İstanbul Yahudilerinin 17. yüzyıl cizye kayıtlarına benzer şekilde, (Heyd, 
1953: 308), Geruz ve Mayor kongregasyonları için de en yüksek cizye  (a’la)  
ödeyenlerin oranı %94’tü. Özetlemek gerekirse, Edirne Yahudi Cemaati’nin 
yapısı bu 13 kongregasyon etrafında 17. yüzyılın ortalarında sağlamlaştırdığını ve 
20. yüzyılın başlarına kadar da bu durumu devam ettirdiğini söylemek yerinde 
olacaktır.  Peki, 17. yüzyıl ortalarında yapısı yukarıda belirtilen kongregasyonlar 
etrafında sağlamlaşan Edirne Yahudi Cemaati’nin bu çalışmanın konusu olan 
dönemlerdeki durumu ne olmuştur? Nüfus yapısı genel tarihyazımında anlatıldı-
ğına paralel bir seyir zlemiş midir?  Sosyo-iktisadi durumlarında bir değişiklik 
olmuş mudur? Bu sorular aşağıda yanıtlanmaya çalışılacaktır. 

 

                                                 
8 B.O.A. MAD. 4021, H.1100/1689-90: 2-16. 
9 B.O.A. DVN. 802, H.1115/1703: 17-21. 
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III. 17. ve 18. yüzyıllarda Edirne Şehrinin Yahudi Ahalisi: Yeni 
Bir “Altın Çağ” mı? 

Demografik Yapı 

Edirne’nin Osmanlılar tarafından 14. yüzyılın ortalarında alınmasına rağmen 
(İnalcık, 1971), kentin nüfusu hakkında ilk derli toplu bilgiler 16. yüzyılın başla-
rında Kanuni Süleyman zamanında yapılan tahrirlerden elde edilmektedir. Bu 
yüzyılın başlarında şehirde 22,335 kişinin yaşadığı hesaplanmıştır. Yüzyılın son 
çeyreğinden kalan bir başka tahrir defterinden ise, 16. yüzyıldaki genel nüfus 
trendine uygun olarak,  nüfusun 30,140 gibi bir rakama ulaştığı bilgisi edinilmiş-
tir (Barkan, 1970: 168).10 Bu bilgiler ışığında, Edirne’nin aynı dönemin yoğun 
nüfuslu bölgesel merkezlerinden Selanik (Delilbaşı, 1999) ve Bursa (Ergenç, 
2006) şehirlerinin nüfus büyüklüklerini yakaladığı söylenebilir. Ne ki, Selanik ve 
Bursa şehirlerinin aksine, Edirne’nin önemi onun ticari veya sınai karakterinden 
gelmemişti. Şehrin önemi, coğrafi ve idari-siyasi pozisyonundan kaynaklıydı. 
Yukarıda da bahsedildiği üzere, Padişah ve önemli sayıda saray görevlisinin 17. 
yüzyıl ortalarından 18. yüzyıl başlarına kadar çok uzun bir süre Edirne’de kalma-
sı,  şehre adeta gayr-ı resmi başkent statüsü vermişti. 

Edirne’nin 17. yüzyıl boyunca sahip olduğu bu durum, yüzyıl boyunca 
önemli sayıda askeri zümre mensubunun, yabancı ülke görevlilerinin ve tüccarın 
bu şehirde kalmasının en önemli nedeniydi. Yani, 17. yüzyılda şehirde açık bir 
nüfus artışı olmuştu. Bu durum 17. yüzyıl ve daha sonraki dönemlerde de de-
vam etmiş ve başta askeri zümre mensupları olmak üzere farklı grupların şehre 
akmalarında ana neden olmuştu. 17. ve 18. yüzyıllar boyunca, Edirne’de yaşa-
yanların sayısı artmış ve 40-50.000’e ulaşmıştı (Karagedikli, 2013: 226). 
Yoğuluğunu Müslümanların oluşturduğu nüfusun, aşağı yukarı %12’si 
gayrımüslimdi (Ergenç, 1989: 1421). Bu durum, Fransız Konsolosluğunun 
Edirne’de meskun ticaret biriminin raporunda belirtilen verilerle de uyuşmakta-
dır.  Bu rapora göre, 18. yüzyıl’da Edirne’de 15.000 Türk, 3000 Rum, 1000 Er-
meni ve 1000 de Yahudi ailesi yaşamaktaydı.11 1760’dan kalan Edirne Metropo-
litliği verilerine göre ise Edirne’de 3275 civarında Rum hanesi mevcuttu 
(Sarafoglou, 1929: 73). 19. yüzyılın sonlarına kadar şehirdeki Rum nüfusu, 
gayrımüslimler arasındaki çoğunluğunu muhafaza etmiş; bununla birlikte Erme-
ni ve Yahudi nüfusu birbirine yakın oranlarda seyretmiştir. Müteakip yüzyıllar-
daki işgallerin ve Balkanlardaki değişik savaşların etkisiyle, şehrin demografik 
kompozisyonu değişmiş ve 20. yüzyılın başlarında Yahudi cemaati şehirdeki en 

                                                 
10 Bu durum, 16. Yüzyıl boyunca tüm Osmanlı memleketinde görülen nüfus artışları ile de 
örtüşmektedir. 16. Yüzyıl boyunca, nüfusta neredeyse iki katına yakın bir artış olduğu tarihçi-
lerce kabul edilmektedir (Cook, 1972). Oluşan bu “nüfus baskısı”nın, yüzyıl sonundan itiba-
ren güçlenen celali olaylarının ana nedeni olduğu ve takip eden yüzyılda da kimi bölgelerde 
“celâ-i vatan” eden köylüler nedeniyle bir “demografik krize” yol açtığı iddia edilmiştir 
(Özel, 2006: 221-23). 
11 Archives Nationales de France [Nantes] A.E. BIII 239 no2, 1750?: 1. Dr. Georgos 
Koutzakiotis’e bana bu belgeyi sunduğu için müteşekkirim.  
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kalabalık gayrımüslim grup haline gelmiştir (Karal, 1943: 36-37; Sarıcaoğlu, 
2001: 18; Karpat, 2002: 158; Ben-naeh, 2008: 90-1).12 

Bu çalışmanın konusu olan dönemde, Edirne Yahudi Cemaati’nin nüfusu-
nun, şehrin yukarıda anlatılan gelişimine parallellik gösterdiği belirtilmelidir. 16. 
yüzyılın başlarında 201 hane ve 6 mücerred (evli olmayan) biçiminde tahrir 
defterine giren Yahudi cemaati, yüzyıl sonunda 336 hane ve 145 mücerred olarak 
kaydedilmiştir (Epstein, 1980: 218). Bu zaman içinde, cemaatin daha farklı 
grupları ihtiva etmeye başladığına  ve yukarıda da belirtildiği gibi kongregasyon 
sayısının arttığına  müşahede ediyoruz. Edirne Yahudi Cemaati’nin 17. ve 18 
yüzyıllardaki nüfus durumunu analiz etmek için, kayıt amaçları birbirinden 
farklılık gösteren üç defterden istifade edilmiştir. Bunlardan çıkarılan rakamlar 
nihai olmamakla birlikte, defterler bize bir gerileme trendi olup olmadığını 
göstermeleri  bakımından önemlidir. Bunlardan  ilki 1686 tarihli bir mufassal 
avarız defteri,13 ikincisi bir mufassal cizye defteri (MAD. 4021, H.1100/1689-
90) ve üçüncüsü de 1703 tarihli bir kefalet defteridir.14 1703 tarihli defterler aynı 
belgenin parçaları olmalarına rağmen, farklı zamanlarda kataloglandıklarından 
farklı tasnifler altında kayda geçmiştir (bu defterlerin analizleri için bkz. Özer 
Ergenç, 1989; Karagedikli, 2013).  

1686 tarihli avarız defterine (B.O.A. KK 2711, 1097/1686: 13a-27a ve 35a) 
420 aded Yahudi hanesi kaydedilmiştir. Bu mufassal defterde, 16. yüzyılın 
kongregasyon temelli kayıtlarının tersine, Yahudi Cemaati üyeleri de mahalle be-
mahalle defter edilmişlerdir; ama hangi alt-cemaatlere mensup oldukları 
belirtilmemiştir. Defterdeki isimler Avram veled-i Yako Yahûdi veyahud Saltana 
bint-i Avram Yahûdiyye şeklinde belgeye  girmiştir. Burada, aynı erkekler gibi, 
kadınların da dul olanlarının  ayrı birer hane olarak  kaydedildiği belirtilmelidir. 
Defterin sonunda, “Tâ’ife-i Yahûdiyân-ı Nefs-i Edirne” “ber vech-i maktu” 200 hane 
olarak yazılmıştır. Bu, Edirne Yahudi Cemaati’nin avarız ve nüzul gibi 
vergilerini maktu bir miktar üzerinden ödediklerinin göstergesidir. Goffman’a 
göre (1982: 82), maktu sistemi devlete sabit bir vergi miktarını garantiye alma 
olanağı verdiği gibi, vergi mükelleflerini de cizyedar hışmından korumaktadır. 
Bu sistem, cizye ödemelerinin cemaat içindeki tevzii için de cemaatbaşılarına 
esneklik vermiştir. Halil İnalcık’ın isabetli bir biçimde vurguladığı üzere, 
cemaatler bir şekilde küçüldüğü zaman bu durum vergi ödeyenlere ek yük 
getirmekteydi (İnalcık, 1980: 563). Bu durum bize, 18. yüzyılın ortalarında 
neden artık maktu’ kaydının Edirne Yahudileri için 200 hane değil de 100 hane 
olarak belirlendiğini de izah etmektedir. Bu konu aşağıda ayrıntılı biçimde ele 
alınacaktır.  

Ne var ki, kuvvetle muhtemel, Edirneli Yahudilerin sayısı daha yüksekti; zira 
vergilerden muaf tutulan bazı gruplar ya da kişiler bu kayıtlarda yer almamıştır. 
                                                 
12 Türkiye Cumhuriye’tinin ilk nüfus sayımı için bkz Umumi Nüfus Tahriri, Ankara: Türk 
Ocakları Merkez Heyeti Matbaası, 1927. 
13 B.O.A. Kamil Kepeci  (KK) 2711, H.1097/1686. Avarız defterlerinin yorumlanması ile 
ilgili bkz. Demirci, 2006 ve Özel, 1999. 
14 B.O.A. KK. 731, H1115/1703; DVN. 802-803, H.1115/1703. 
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Örneğin, Edirne Sarayında Padişah’ın doktoru olan Levi Yahudi tüm 
vergilerden muaf kılınmıştır (Ahmet Refik, 1988: 16). Bununla birlikte, Edirne 
Yahudi Cemaati’nin Alman Kongregasyonu’nun (Cemâ‘at-i Alaman) elinde ise 
tüm vergilerden muaf olduklarını gösteren bir beratları vardı. Bu berat, Kanuni 
Sultan Süleyman zamanında yazılmış ve ondan sonra gelen Sultanlarca da 
yenilenmiştir.15 Dolayısıyla  Alman Kongregasyonu mensupları büyük olasılıkla 
bu kayıtlarda yoktu. Hanlarda ve kiralanan odalarda kalanları da bu kayıtta 
göremiyoruz, zira kayıtta bunların sadece kimlere ve/veya hangi vakfa ait 
olduğu yazılmıştır. Ne Yahudilerin sıklıkla kaldıkları ve birkaç ailenin birlikte 
yaşadıkları yahudihaneleri (“Yahudihane” için bkz. Şişman, 2010); ne de  hem 
1703 tarihli defterde (KK. 731, 1703: 19)  hem de Şer’iyye sicillerinde (E.Ş.S. 74, 
1693: 37a-1) gördüğümüz müste’cir yahudiler 1686 tarihli defterde karşımıza 
çıkmaktadır. Bu durum, ister istemez tarihçiyi incelenen dönemde şehirde daha 
fazla Yahudinin yaşadığı düşüncesine sevk etmektedir.  

 

Kongregasyon A‛lā Evsat Ednā Toplam 
(nefer) 

Cemâ’at-ı Portagal-ı Sağir - Küçük 
Portekiz 

17 23 27 67 

Cemâ’at-i Polya - Apulia 16 55 28 99 
Cemâ’at-i Budin 8 20 8 36 
Cemâ’at-i İtalya 11 31 14 56 
Cemâ’at-i Alaman  30 30 7 67 
Cemâ’at-i Portagal-ı Kebir - Büyük 
Portekiz 

23 31 15 69 

Cemâ’at-i Geruz  12 40 4 56 
Cemâ’at-i Romanya nâm-ı diğer 
İstanbul 

15 31 6 52 

Cemâ’at-i Mayor 13 26 3 42 
Cemâ’at-i Aragon 19 24 1 44 
Cemâ’at-i Katalan  28 26 6 60 
Cemâ’at-i Toledo 15 22 15 52 
Cemâ’at-i Sisilye - Sicilya 20 18 9 47 
Perâkendegân-ı Yahudiyân ‘an 
sakinân-ı nefs-i Edirne 

- - - 85 

TOPLAM  227 377 228 832 
Tablo 1. Edirne’deki Yahudi Kongregasyonları arasında cizye dağılımı (MAD. 4021, 

H.1100/1689: 2-16) 

                                                 
15 “Edirne’de mutavattın Alaman Yahûdilerinin tekâlifden mu’afiyyetleri hakkında berât-ı şerîfin cülûs-ı 
… hazret-i pâdişâhîden dolayı tecdîdi husûsuna dâ’ir...” (B.O.A. İ.MVL. 493, H.1279-1280/1868: 
4). 
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Bu kayıttan birkaç yıl sonra, tam da 17. yüzyıl sonlarındaki vergi reformu sı-
rasında, Edirne şehrindeki Yahudileri ilgilendiren cizye defteri (Defter-i Cizye-i 
Yahudiyân-ı nefs-i Edirne) kayda geçmiştir (MAD. 4021, 1689-90. Bkz. Tablo 1). 
Daha önce cizye ödeyen nefer sayısı 698 olarak kaydedilmişken, 1690 tarihli bu 
yeni defterde sayı 13 kongregasyon altında 832 nefer olarak belirtilmiştir.16 Bu-
rada 12 kişi cizyeden muaf tutulmuştur. Bu kimseler, devlete sundukları hizmet-
ten dolayı berat ya da muafname sahibi olmaları; ya da kötü finansal durumları 
nedeniyle vergiden müstesna kılınmışlardır. 

Yukarıdaki tablodaki toplam sayıya bunlar dahil değildir. İslami bir vegi türü 
olan cizyenin, 15 yaş üstü erkeklerden alındığı ve bazen “hane” bazen de “mak-
tu” biçiminde tarh edildiği çalışmalarda belirtilmiştir (İnalcık, 576-78; Özel, 
2001: 37). Osmanlı Devleti gibi modernite öncesi tarım toplumlarında “yetişkin 
erkek nüfusun toplam nüfusun yaklaşık 1/3’ünü oluşturduğu ön kabulünden 
hareket eden” araştırmalar bulunduğu Oktay Özel’in bir makalesinde belirtilmiş-
tir (Özel, 2001: 44). Nefer temelinde düzenlenen ve 15 yaş üstü yetişkin erkekle-
ri kaydettiğini kabul ettiğimiz bu defterden hane sayısını çıkarımak için verilen 
1/3 oranı kullanılabilir. Bu formülle hane sayısı yaklaşık 500 olmaktadır. Bu 
defterde dikkati çeken bir nokta da Perâkendegân-ı Yahudiyân ‘an sakinân-ı nefs-i 
Edirne başlığı ile kaydedilen Yahudilerdir. Bunlar Edirne Yahudi cemaati men-
supları olmayıp, diğer şehirlerden Edirne’ye ticaret ya da başka nedenlerle gelen 
“perakende” Yahudilerdir. Bu ziyaretçi perakende Yahudiler 13 kongregasyona 
dahil edilmemişlerdir. Kuvvetle muhtemeldir ki, bu kimseler çifte vergilendir-
meyi önlemek için kendilerinin başka bir kategori altında kaydedilmelerini iste-
mişlerdir. Yaron Ben-naeh “Edirne’de meskun İstanbullu Yahudilerin yabancı 
gibi davrandıklarını ... yerel cemaatbaşıların ve hahamların otoritelerini kabul 
etmediklerini” belirtmiştir (Ben-nah, 2008: 93). Osmanlı arşiv belgeleri ve mah-
keme kayıtlarından,  ticaret ve diğer nedenlerle Edirne’ye başka şehirlerden 
gelen Yahudilerin hanlarda ve odalarda kiracı olarak kaldıkları ve geldikleri şeh-
rin Yahudi cemaati ile ilişkilendirilmek istedikleri anlaşılmaktadır. Bu da, Ben-
naeh’in yorumuna uygun düşmektedir.  Edirne Yahudi Cemaati’nin büyüklüğü-
ne gelince, cemaate bağlı olmayan “perakende” Yahudiler çıkarılınca hane sayısı 
aşağı yukarı 1686 tarihli mufassal avarız defterinde belirtilen sayıya yaklaşmakta-
dır (450 hane gibi bir rakam).  

18. yüzyıl hakkında bilgilerimiz, Sultan II. Mustafa’nın tahtına ve dönemin 
güçlü Şeyhülislamı Feyzullah Efendi’nin canına malolacak 1703 Edirne 
Vak’asından bir ay önce esnaf ile şehir ahalisinin sayımı için düzenlenen bir 
kefalet defterinden gelmektedir (B.O.A. KK. 731; DVN. 802-803, 1703). Defte-
rin ilk kısmını (KK. 731, 1115/1703), Özer Ergenç bir çalışmasında analiz et-
miştir (Ergenç, 1989). Bu kısmi incelemenin nedeni, KK 731 defterinin geri 

                                                 
16 “Edirne’de müceddeden tahrîri fermân buyurulan Yahudi tâ’ifesi kadîmden altı yüz doksan sekiz nefer 
olub … fazîletlü Edirne kādısı efendi hazretleri ma’arifetiyle ve hazine muhasebecisi efendi kulları 
mübâşeretiyle müceddeden tahrîr olundukda sekiz yüz otuz iki nefer mevcûd bulunub kayd olunmuşdur” 
(MAD. 4021, H.1100:  ?). Defterde bu sayfada numara yoktur. Fakat 11 ve 12 numaralı 
varakların arasında bulunmaktadır.  
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kalan kısımlarının (DVN. 802-803, H.1115/1703) o tarihlerde henüz katalog-
lanmamış olmasıdır. Özer Ergenç, detaylı çalışması sonunda ortaya çıkardığı 
resimde 65 mahalle altında yaşayan yaklaşık 25-30.000 Edirne sakini olduğunun 
düşünülmesi gerektiğini belirtmiştir. Mahalle sayısının, 16. yüzyıldaki tahrirlerin 
verdiğinin altında olduğunu belirten Ergenç için bu durum “bir gerilemenin 
belirtisi olarak alınmamalıdır” (Ergenç, 1989: 1417-8). Gerçekten, bu durum 
KK 731’den birkaç yıl önce düzenlenen ve yaklaşık 153 mahallenin kaydedildiği 
başka bir kayıttan da anlaşılmaktadır (KK. 2711, H.1097/1686). Yani KK 731 
defterinde, yaklaşık 80 kadar mahalleyi içeren bir bölümün eksik olduğu görül-
mektedir. Şehrin geri kalan bu kısımlarının sayımını barındıran defterler (DVN. 
802, H.1115 and DVN. 803, H.1115) 1990’ların sonlarında kataloglanmış ve 
Feridun Emecen tarafından bir çalışmasında zikredilmiştir (Emecen, 1998: 61). 
Bu defterlerin detaylı bir analizi, yakın zamanda yayınlanan bir çalışmada yapıl-
mıştır (Karagedikli, 2013: 221-31). Bu incelemeye göre defterlerde toplam 56 
mahalle sayılmıştır. Yani, KK. 731 defterinin saydığı 65 mahalle ile birlikte, top-
lamda 121 mahalle sayılmıştır. Bu sayı bile, kimi mahallelerin sayımın dışında 
tutulmuş olabileceği şüphesini uyandırmaktadır; zira birkaç yıl önce düzenlenen 
defterdeki mahalle sayısı 153’tür. Bu eksikliğin nedeni kimi mahallelerin birleşti-
rilerek yazılmış olabileceğinden (Ergenç, 1989: 1417-8), veya kimi mahallelerin 
topyekün sayımın dışında tutulmasından kaynaklanmış olmalıdır. Bu defterde 
Edirne Yahudi Cemaati, mufassal avarız defterinin aksine, mahalle temelinde 
değil kongregasyon temelinde kaydedilmiştir. Toplam hane sayısı 568 olarak 
belirtilen Edirne Yahudileri için aşağıdaki tablo verilebilir:  
 

Kongregasyon Hane (erkek) 

Cema’at-i Portagal - Portekiz 41 

Cema’at-i Alaman 76 

Cema’at-i Katalan  58 

Cema’at-i Sisilye - Sicilya 37 

Cema’at-i Toledo  50 

Cema’at-i Aragon  31 

Cema’at-i Mayor  51 

Cema’at-i Budin  25 

Cema’at-i Küçük Portakal - Portekiz 35 

Cema’at-i Polya - Apulia 38 

Cema’at-i [İ]talya  44 

Cema’at-i [İ]talya (sic) - Geruz 47 

Cema’at-i İstanbul  35 

TOPLAM 568 
Tablo 2: Edirne’deki Yahudi hane sayısı 
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1686 tarihli mufassal avarız defterindeki (KK 2711, H.1097/1686) 420 ha-
neye karşılık, 7 yıl sonra düzenlenen kefalet defterindeki (DVN. 802, 
H.1115/1703; Karagedikli, 2013: 229) 568 hane kaydedilmesi, cemaate bu kısa 
sürede 140 yeni hane eklediği anlamına gelmeyebilir. Bu fark, defterlerin bizatihi 
kendi yapısal özelliklerinden de kaynaklı olabilir. Şöyle ki, KK 2711 numaralı 
defter bir avarız kaydıdır. Dolayısıyla bazı kişiler ya da gruplar kısmen ya da 
tamamen bu vergiden muaf tutulmuş olabilirler. Edirne Yahudi Cemaati için 
sözkonusu olan böyle bir durum Alman kongregasyonu için de geçerlidir. 1703 
tarihli kefalet defteri ise, birincil olarak vergi temelli bir kayıt değildir. Bu defter-
le şehir sakinlerinin birbirlerine ve mahalle imamının da mahalle ahalisine kefil 
olup olmadıkları açıkça görülmektedir.17 Bu,  Osmanlı şehrinde mahalle ve için-
de yaşayanların birbirine “müteselsilen kefil” oldukları tanımına da uymaktadır 
(Ergenç, 2013: 75). Yani, İmama benzer bir şekilde, Yahudi Cemaati için de her 
bir kongregasyonun cemaatbaşıları o kongregasyonun tümüne kefil olmuşlardır.  

Ayrıca, dul kadınları (dul havâtin) der-kenar olarak ayrı bir kategoride kayde-
den KK 2711defterinin aksine, 1703 tarihli bu defterde çok az kadın defter 
edilmiştir. Bu durum, dul kadınların sayılmamış olmasından; ya da evin erkek 
üyelerinden birisinin onun yerine kaydedilmesinden kaynaklanmış olabilir. Ya-
hudi Cemaati için ise, kadınlar KK 2711 defterinde gene ayrı olarak dul Yahudi 
hatunlar olarak kaydedilmişken, 1703 tarihli bu kayıtta sadece erkekler deftere 
girmiştir. Bu durum, her ne kadar 1686’dan 1703’e kadarki rakamlarda ciddi bir 
yükselme olarak görülse de, 1703 tarihli defterdeki rakamı sorgulamamıza neden 
olan diğer bir özelliktir.  

Yukarıda değerlendirmesi yapılan Osmanlı resmi kayıtları yoluyla bakıldığın-
da, Edirne Yahudi Cemaati nüfusunda bir gerilemeden bahsetmek olası görün-
müyor. Bu kaynaklar bize daha ziyade 18. yüzyılın başlarına kadar net bir de-
mografik süreklilik ve/veya büyüme resmi çizmektedir. Ne var ki, şu an için 
elimizde 18. yüzyılın devamı için şehrin toplam demografik durumunu gözler 
önüne serecek benzeri kayıtlar olmadığından, 1703 Edirne Vak’ası’nı müteaki-
ben nüfus dalgalanmasının ne boyutta olduğu sorusunun cevabı çok kolay veri-
lememektedir. Dolayısı ile, bu dönem için söylenenler daha ziyade kalitatif veri-
lerden elde edilmiştir. Bunlar da, Edirne’yi 18. yüzyıl boyunca ziyaret eden sey-
yahların verdiği bilgiler ve konsolosluk raporlarında belirtilen rakamlardır. Bazı 
araştırmacılara göre, 1703 Edirne Vak’ası’nı müteakiben Payitaht Edirne’den 
İstanbul’a kalıcı olarak dönünce, Edirne eskiden gördüğü teveccühü bir daha 
görememiştir ve şehrin nüfusu ciddi oranda azalmıştır (Uğur, 2009).  Buna, 
haliyle, Yahudi nüfusu da dahildir (Ben-naeh, 2008: 92; Gerber, 2008: 94).  

Ne ki, dönemin gözlemcileri şehri hiç de metruk ve gözden düşmüş biçimde 
resmetmemişlerdir. Motraye, örneğin, 1707 senesinde Edirne’yi ziyaret ettiğinde 

                                                 
17 “Mahmiyye-i Edirne’de vâki’ mahallât ahâlileri teftiş ve birbirine kefile virile deyü fermân-ı âli sâdır 
olmağın imtisalen li’l-emr-i ali savb-ı şer’den Mevlana eş-Şeyh Mes’ud Efendi ve Dergah-ı Ali ... Yeniçeri 
Orta Çavuşu olan Abdülkadir Ağa ve ...  ma’rifeti ile teftiş ve tafahhus olunub birbirine kefil ve cümleye 
imamları kefil olub esâmileridir ki ber vech-i âti zikrolunur” (KK. 731, 1703: 2). 
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şehri, Türklerin Avrupa’da sahip oldukları en güzel şehirlerden biri olarak Türk-
ler, Rumlar, Ermeniler ve Yahudilerle dolu büyük bir şehir biçiminde tasvir 
etmiştir (Motraye, 1723: 280). Motraye’den on sene sonra şehri ziyaret eden ve 
İngiltere Elçisi olan eşi nedeniyle uzun süre burada kalan Lady Montague de, 
yazdığı mektuplarda benzer bir betimleme yapmıştır. Hatta O, Edirne’nin güzel 
ve bakımlı sokaklarını Londra’dakilerle mukayese etmiştir. Lady Montague, 
Edirne Yahudilerini tüccar ve bazı ağa ve paşaların adamları şeklinde resmet-
miştir (Lady Montague, 1763: 95-7). Elimizde şehri 18. yüzyılın başlarında ziya-
ret edenlerin söyledikleri bu bilgiler varken, yüzyılın ortalarındaki bilgiler, Er-
meni bir seyyah olan İnciciyan’dan ve bir Fransız Konsolosluk kaydından gel-
mektedir. İnciciyan’a göre, 18. Yüzyılın ortalarında şehirde 160 kadar mahalle ve 
100.000 civarında da sakin vardır  (İnciciyan ve Andresyan, 1976: 173). Bunlara 
İlaveten, 18. yüzyıl ortalarından anonim bir Fransız raporunda şehirde 15000 
Türk, 3000 Rum,18  1000 Ermeni ve 1000 Yahudi ailenin yaşadığı belirtilmiştir 
(A.E. BIII 239 no2, 1750?: 1). Bu raporun verdiği rakamlar ciddiye alınmalıdır, 
zira Edirne’de 1709’dan 19. yüzyıl sonlarına kadar ikamet eden Fransız Ticaret 
Konsülü’nün verileridir (Koutzakiotis, 2009: 173).  

Tarihyazımının şehrin “makus talihini” açıklamak için 1703 Edirne 
Vak’asından başka kullandığı iki olay daha vardır. Bunlardan ilki şehirde birçok 
mahallede evleri tahrip eden ve muhtemelen şehrin tüm sakinleri gibi Yahudileri 
de etkileyen H.1159/1745 tarihli bir yangın (1159 İhrâk-ı Kebîri)  ve 1752 tarihli 
bir depremdir (1166 Zelzele-i ‘azîmesi)  (Gökbilgin, 1980: 684; Uğur, 2009: 195-
7). 1752 depreminin etkili olduğu alan aynı yıl İstanbul’dan göderilen bir 
fermanda çok net belirtilmiştir.19 Buna göre,  Top Kapı, Kafes Kapı ve 
Keçeciler Kapısı arasında kalan alan ile; Debbağhane,  Manyas Kapı, ve Balık 
Pazarı arasındaki bölge neredeyse tamamen yıkılmıştır. Bu olaylarla ilgili 
verilerin  Edirne Yahudilerini ilgilendiren kısmı önemlidir. Zira, çoğunlukla 
Kaleiçi bölgesinde yaşayan Yahudilerin evleri bu bölgedeki vakıf mülkleri ile 
doğrudan ilişkilidir. Gerçi Vakıflar ve özel mülk sahiplerinin aracılığı  yardımı ile 
yıkıntılar kısa sürede tamir edilmiştir (Kütük, 2004: 201-2).  Ama Bu afetler 
sonucunda şehirden başka yerlere ne ölçüde bir Yahudi göçü olduğunu 
hesaplamak zordur. Bu afetler, nüfusu çok önemli biçimde etkilememiş olsalar 
bile, ekonomik olarak şehir ahalisini olumsuz etkiledikleri  açıktır. Bunu hane 
bazlı vergi kayıtlarındaki düşüşten anlayabiliyoruz. Zira, 18. yüzyıl ortalarına 
kadar “ber vech-i maktu” 200 hane üzerinden hesaplanan Edirne Yahudilerinin 
vergi yükü, 1752 depremi sonrasında Edirne Yahudi Cemaati’nin talebi ve 
kuvvetle muhtemelen devletle yapılan pazarlıklar neticesinde merkezden 
gönderilen bir fermala 100’e düşürülmüştür (Galante, 1985-6: 5/139-40). Bu 

                                                 
18 1760 tarihli Edirne Metropolit kayıtlarına göre şehirde 3275 Rum ailesi yaşıyordu 
(Sarafoglou, 1929: 73).  Bu kayıt, Osmanlı belgelerinde de geçen ve Rumların meskun 
olduğu 9 mahalle ismini vermiştir. Bu kayıt ve Fransız raporu, Edirne’nin Rum cemaati için 
birbirine yakın rakamlar sunmaktadırlar.  
19 E.Ş.S. 153, 1166/1751-2: 7-8 . 
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düşürülmeden sonraki  sabit sayı hem 18. yüzyıl20 hem de 19. yüzyıl kayıtlarında 
aynen devam etmiştir (Sarıcaoğlu, 2001: 188).  Vergi kaydındaki bu düşüş, 
gerçek Yahudi hane sayısında yarı yarıya bir gerileme anlamına mı gelmektedir 
diye sorduğumuzda, gözlemlediğimize göre örneğin  Ben-naeh, bu rakamı 
gerçek hane sanıp, bunun Edirne Yahudi Cemaati’nin nüfusunun nasıl “çabukça 
eridiğini” göstermesi için önemli olduğunu yazmıştır (Ben-naeh, 2008: 60 ve 
92).  Fakat, bu rakamlar gerçek hane sayısı olmadığından, bir demografik 
erozyondan bahsetmek yanlış bir yorum olacaktır. Mali durumdaki kötüleşme-
nin ve/veya vergi mükellefi sayısındaki azalmanın, bir vergi düzenlemesi için 
kabul edilebilir nedenler olduğu araştırmacılarca belirtilmiştir (Shmuelevitz, 
1984: 87). Dolayısı ile şehirdeki Yahudiler için yazılan maktu hane sayısındaki 
düşüşü bir vergi düzenlemesinin pazarlığı sonucunda ortaya çıkmış sayı olarak 
almak daha anlamlıdır. Bu bilgiler ışığında, 1750’lere kadar Edirne 
Yahudilerinde demografik anlamda ciddi bir gerileme olmadığını varsayabiliriz. 
Diğer bir ifade ile, bu tarihe kadar Edirne şehrinde Yahudi nüfusu yükselmiş ve 
bu durum 1750’lere kadar korunmuştur. Bu tarihten sonra ise, yaşanan  doğal 
afetleri müteakiben, cemaatin  nüfusu eksilmiş  olabilir. Bu da, arşivde yeni 
çıkabilecek defterlerle ya da bir sonraki yüzyılın temettüat kayıtlarının 
incelenmesiyle netleşebilir. Fakat burada belirtilmesi gereken nokta, Yahudilerin 
meskun olduğu mülklerin çoğunun vakıflara ait olduğu ve bunların da afetler-
den sonra düzenli olarak tamirden geçirildiğidir (Kütük, 2004: 201-2). 
Dolayısıyla, deprem nedeniyle şehirden ayrılmadan çok, şehir içinde başka yerle-
re geçici  taşınanlar olduğu söylenebilir. 

Sosyal ve İktisadi Hayatta Edirneli Yahudiler 

16. yüzyıl sonlarından 18. yüzyıl ortalarına kadar, demografik durumlarında 
gerilemeye dair bir izlenim edinmediğimiz Edirne Yahudi Cemaati’nin sosyal ve 
iktisadi hayatta yerleri neydi? Bu bölümde, Edirne Yahudilerinin şehir hayatın-
daki yerleri, toplumsal ilişkileri incelenmeye çalışılacaktır. Bu ilişkilerde, iki unsu-
run çok belirleyici olduğunu görüyoruz: askeriler ve vakıflar. Hem askeriler hem 
de vakıflar, Edirne Yahudi Cemaati’nin 17. ve 18. yüzyıllarda şehirdeki hem 
sosyo-iktisadi hem de mekansal vaziyetlerini belirleyen aracılar olmuşlardır. 
Aşağıda bu iki unsurla Edirne Yahudileri arasındaki ağlar incelenmeye çalışıla-
caktır. Bu ağları incelemenin ilk basamağı ise, Yahudilerin şehirde hangi bölge-
lerde yaşadıklarının resminin çizilmesi olacaktır. Zira yaşadıkları bölgelerde yu-
karıda saydığımız iki unsur en önemli aracılardır. 

Edirne’de meskun Yahudilerin mekansal vaziyetleri iki gruplandırma şeklin-
de incelenebilir. Bunlardan ilki, şehirde sürekli biçimde yaşayan ve 13 
kongregasyona üye Yahudiler; ikincisi ise Edirne’ye tacir ve/veya misafir olarak 
gelip şehirde belli bir süre kalanlardır. Birinci grubun şehirde bulunan Yahudile-
rin çok büyük bir kısmını oluşturduğu ve Kaleiçi’ndeki ve Kaledışı’nda kiralık ve 
mülk evlerde yaşadıkları anlaşılmaktadır. İkinci grup dahilinde olan Yahudiler 
ise, farklı vakıfların mülkü olan hanların odalarında misafiren bulunanlardır. 

                                                 
20 E.Ş.S. 153, 1172/1757: 51. 
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1686 tarihli mufassal avarız defterinden  (K.K. 2711, 1686: 19-26 and 70)  Edir-
ne Yahudi Cemaati mensubu Yahudilerin yaşadığı 10 mahalle açık bir şekilde 
görülmektedir (bkz. Tablo 3).  

Mahalle Erkek Kadın Toplam 

Mahalle-i Hâce Siyâh 8 2 10 

Mahalle-i Câmi‘-i Kebîr 14 - 14 

Mahalle-i Darbhâne 12 - 12 

Mahalle-i Hammâm-ı Yahşi Fakih 33 14 47 

Mahalle-i Çelebi Oğlu 37 4 41 

Mahalle-i Hâce Bayezid 43 6 49 

Mahalle-i Devlet İslam 65 10 75 

Mahalle-i El-Hâc Bedre’d-din 102 7 109 

Mahalle-i Kahtalu 49 - 49 

Mahalle-i Aya Yani Prodromos 5 - 5 

TOPLAM 368 43 411 

Tablo 3: Edirne Yahudilerinin Mekansal Dağılımı (K.K. 2711, 1686) 

Tablodaki mahallelerden Hâce Siyâh (Gökbilgin, 1952: 53), Darbhâne 
(Gökbilgin, 1952: 51), Çelebi Oğlu (E.Ş.S. 87, 16a-1; Gökbilgin, 1993: 170), El-
hâc Bedre‘d-din22, Hammâm-ı Yahşi Fakih (Gökbilgin, 1993: 164-5), Kahtalu23 
ve Aya Yani Prodromos (KK. 2711, 1680: 70), farklı belgeler yoluyla Kalei-
çi’nde olduğu anlaşılmaktadır. Sadece Hâce Bayezid ve Devlet İslâm mahallele-
rinin Kaleiçi’nde olduğu siciller yoluyla teyid edilemedi.  Ne var ki, Hâce 
Bayezid mahallesinin Tahta’l-kal’ada olduğu Badi Efendi’nin yazdıklarından 
(Kazancıgil, 1999: 125), Devlet İslâm mahallesinin Kaleiçi’nde olduğu ise DVN 
802 defteri yolu ile görülmüştür. KK 2711 defterine göre, Câmi‘-i Kebîr mahal-
lesinin gene Kaleiçi bölgesinde olduğu belirtilmişken, bu mahalle 1703 sayımın-
da Kilisa Cami’ mahallesi olarak kayda girmiştir (DVN 802, 1703: 15-16).  

Yukarıda, Edirne’de meskun 13 kongregasyonun kendilerine ait birer sina-
gogunun olduğundan bahsedilmişti. Bu sinagogların şehirdeki yerleri ile ilgili en 
derli toplu bilgi, 1854 tarihinde yapılan mufassal bir haritadan elde edilmektedir 
(Yerolympos, 1996: 76-77).21 Bu haritadan yararlanılarak hazırladığımız planda  
(Bkz. Harita 1)  görüleceği gibi, Yahudi yaşam alanı Kaleiçi’nde (intra muros) 

                                                 
22 E.Ş.S.138, 5a-3. 
23 E.Ş.S.77, 94b-1. 
21 Kırım Savaşı (1854-6) için Osmanlı topraklarına gelen Fransız birliklerinin Edirne’de 
konuşladığı sırada, bu birliklerin başında bulunan Fransız General Osmont’un 1854 
senesinde hazırlattığı bu haritada, çoğunluğu cami ve mescit gibi dini yapılardan oluşan 200 
civarında binayı işaretlemiştir. Şehirdeki kiliseler ve sinagoglar da ayrıca belirtilmiştir (Bkz. 
Yerolympos, 1996).  
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kabaca Girme Kapı   (no. 19) ve Tahte‘l-kal‘a arasında kalan bölgededir. 
Kaledışı’nda (extra muros) ise, Üç Şerefeli Câmi’i (no. 23), Bedestân (24), İki 
Kapılı Hân (25), Rüstem Paşa Hân (no. 26), Ali Paşa Hân (no. 22) ile Dârü’l-
hadis (no. 27) arasında kalan alandır. Osmont Planı’nda da haritanın Kaleiçi 
bölümünde 12 sinagog belirtmiştir (no. 1-13). Haritada adı boş bırakılan sinago-
gun Küçük Portagal Kongregasyonu’na ait olduğunu ve belirtilen sinagogların 
tümünün Tahta’l-kal’a ve Kahtalu Câmi’i (no. 15) arasında kalan alanda olduğu-
nu anlıyoruz.  

Eğer, DVN 802 ve KK 2711 defterleri olduğu gibi kabul edilse, Yahudilerin 
Edirne’de şehrin sadece Kaleiçi bölgesinde yaşadıkları düşünülebilir. Ne ki, 
Kaledışı’nda da bazı mahallelerde Yahudilerin yaşadıkları belgelerden anlaşıl-
maktadır. 1703 tarihli defterde, El-Hacc ‘Attar Halil mahallesinde Ali Çelebioğlu 
Hadım(?), Mustafa Çelebi ve İsmail Dede kiracısı olan Yahudi müste’cirlerin 
yaşadığını görüyoruz (KK. 731, 1703: 19). Bu Yahudi kiracılar için isim veril-
memiştir. Bunların şehre ticaret için gelen misafir ve/veya Cemaatin 13 
kongregasyonu ile herhangi bir bağı olmayan Yahudiler olduğu düşünülebilinir. 
Aslına bakılırsa, mahkeme kayıtlarında misafir olarak geçen bu Yahudiler, örne-
ğin,  “mahmiyye-i Edirne’de misafiren sakin Sofyalı Delaruz (?) Cema’atinden ... 
Mayer veled-i Menahim” ya da “Mahmiyye-i İstanbul’da Linariko (?) 
Cema’atinden olub Mahimiyye-i Edirne’de Manyas Kapusu’nda misafiren sakin 

 
 

Edirne mahallelerindeki bazı binaları gösterir harita 
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Avram veled-i Salamon” şeklinde tanımlanmışlardır.25   

Gökbilgin, bu bölgede Dârü’l-hadis ve Çukacı Hacı vakıflarının odalarında 
önemli sayıda kiracı yaşadığını vakıf kayıtları yoluyla aktarmıştı (Gökbilgin, 
1952: 58 n.111). Bu verilerden Yahudi müstecirler için kesin bir rakam göreme-
sek de, vakıf odalarında birden fazla Yahudi ailesinin yaşadığını çıkarabiliriz. 
Zaten 1671 senesinde Edirne’yi ziyaret eden John Covel de, şehrin nüfus olarak 
en yoğun bölgelerinde iki-üç Yahudi ailenin aynı evde yaşadığını gördüğünü 
yazmıştır (John Covel, 1892: 190).  Yahudilerin çok yoğun olarak yaşadığı çok 
katlı yapılara Osmanlı resmi kayıtlarında Yahudihâne denmekteydi  (Şişman, 
2010; Rozen, 1998: 341-44). Bu yapılar Osmanlı belgelerinde de karşımıza çık-
maktadır (Barkan, 1966: 111).24  

KK 2711 defterinden elde edilen veriler temel alınarak her mahallenin dini 
kompozisyonuna bakıldığında,  Câmi‘-i Kebîr mahallesinin üçte birinin Yahudi, 
üçte birinin Müslüman ve üçte birinin de Hristiyan sakinlerden oluştuğu görül-
mektedir. Ortodox Hristiyanlar için (örneğin Ortodox Rum ahali) gebrân ifadesi 
kullanılmışken, Hristiyan Ermeniler için ermeni kelimesi kullanılmıştır (KK. 
2711, 1686: 19-20). Ne var ki, bu mahallenin 14 Yahudi hanesi ile en küçük 
Yahudi grubunu barındırdığını belirtmek gerekir. Bu mahallenin yanında, 
Kahtalu, El-hâc Bedre‘d-din ve Hâce Siyâh mahalleleri de dini olarak karışık 
mahallelerdi. Kahtalu mahallesinde 66 hanenin 10’u (KK. 2711, 1686: 25-26), 
Hâce Siyâh mahallesinde 70 hanenin 49 hanesi Yahudiydi (KK. 2711, 1686: 19). 
El-hâc Bedre‘d-din mahallesinde ise, 116 hanenin 96 adedi Yahudi olarak kayda 
girmiştir. Bu mahallede sadece 8 Müslüman ve 12 Hristiyan hane defter edilmiş-
tir (KK. 2711, 1686: 24-25).  

Aynı defterde, bazı mahallelerdeyse hiç Müslümanın kayda girmediğine de 
şahit oluyoruz. Örneğin, Hammâm-ı Yahşi Fakih, Çelebi Oğlu, Hâce Bayezid, 
Aya Yani Prodromos ve Devlet İslâm mahallelerinde yalnızca gebran ve Yahudi 
sakinlerin kaydedildiğini görüyoruz. Eğer bu defter başka kayıtlarla teyid edil-
mezse, bu mahallelerde sadece gayrımüslimlerin yaşadığı gibi bir sonuca varabi-
liriz. Fakat 1703 tarihli kayıttan Devlet İslâm mahallesinde 9 Müslüman hanesi 
olduğunu anlıyoruz (A.DVN. 802, 1703: 16). Darbhâne mahallesinde sadece 
Yahudi, Ermeni ve Ortodox sakinler kaydedilmiştir (KK. 2711, 1686: 23-25). 
Yukarıdaki mahallelerin tümünde çoğunluk Yahudilerde görünmektedir. Bu 
durum, bir anlamda bu defter tarihinden 30 yıl kadar önce şehre gelen Evliya 
Çelebi’nin Seyahatname’sinde yazdıklarıyla da örtüşüyor. Zira Evliya şehrin “de-
run-ı kal’a” kısmında 5 Yahudi mahallesi olduğundan bahseder. Bu mahallelerde 
başka dini gruplardan yaşayanlar da olmasına rağmen, büyük olasılıkla, Yahudi 
sakinlerin yoğunluğu hasebiyle Evliya böyle bir açıklamaya gitmiştir (Evliya 
Çelebi, 1999: 250). Böyle bir durum Osmanlı memleketinin başka şehirlerinde 
de gözlenmiştir. Neredeyse tamamen Yahudilerin meskun olduğu mahalleler, 

                                                 
25 E.Ş.S. 77, 14 Rebiü’l-evvel 1105/1695-6: 94b-1; E.Ş.S. 77, 15 Rebiü’l-evvel 1105/1695-6: 
94a-2 
24 Bu ifadenin Kadı sicillerindeki kaydı için bkz. E.Ş.S. 138, 26 Zi’l-hicce 1147/1735: 40a-2. 
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17. ve 18. Yüzyıllarda Hasköy için yapılan çalışmalarda da gözlenmiştir (Rozen, 
1998: 341; Göçek ve Baer, 1997). 

1703 tarihli defterde, Edirne Yahudi Cemaati Tâ’ife-i Yahudiyân adı altında 
kongregasyon bazlı kaydedildiğinden, cemaat üyelerinin mekansal vaziyetlerini 
görmemizi sağlayacak bilgi bulunmamaktadır. Ne var ki, Yahudi 
kongregasyonlarından önce ve sonra kaydedilen mahallelere bakıldığında, Ya-
hudilerin Kaleçi’nde yaşayanların sayıldığı sırada kayda geçtiği anlaşılmaktadır 
(A.DVN. d. 802, 1703: 17-21). Bu durumdan, Yahudilerin tümüyle şehrin Kale-
içi bölümünde yaşadığı anlamı çıksa da, Minna Rozen’e göre, başka mahalleler-
de yaşayan Yahudiler de kendi bağlı bulundukları kongregasyonun altında kayda 
girmiş olmalıdırlar. 1686 tarihli defterde kaydedilen ve Yahudilerin yoğun olarak 
yaşadığı Darbhâne, Çelebi Oğlu ve Hâce Bayezid gibi mahalleleri 1703 tarihli 
defterde görmüyoruz. Özer Ergenç’in isabetli bir biçimde ifade ettiği gibi, kimi 
mahalleler birleştirilerek kaydedilmiş olmalıdır (Ergenç, 1989: 1418). 

Edirne Yahudilerinin hangi mahallelerde sakin olduklarına gelince Edirne 
Şer’iyye sicillerinde bu bağlamda pek de net ifadeler kullanmadığını, tanımların 
daha ziyade kongregasyona göre yapıldığını görmekteyiz. . Bu çalışmanın incele-
diği dönem içinse, birkaç dava kaydında mahkemede Kadı huzuruna gelen 
Yahudinin hangi mahallede yaşadığı çok açık bir şekilde yazılmış, ancak ilgili 
Yahudinin hangi kongregasyona bağlı olduğu belirtilmemiştir. Örneğin daha 
öncesinde, ölen Habib veled-i Yako’nun terekesinin paylaşımı ile ilgili bir kayıt-
ta, Habib’in hayattayken sakin bulunduğu mahalle olarak Darbhâne geçmekte-
dir.26 Benzer bir şekilde, Avraham veled-i Moşe ölmüş bir askerinin 

                                                 
26 E.Ş.S. 79, Muharrem H.1108/1698: 45b-1. 
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muhallefatından daha önceden verdiği borcu talep ettiğinde, kendinin yaşadığı 
mahalle olarak Çelebi Oğlu belirtilmiştir.27 Bunun ana nedeni, Yahudi cemaati 
mensuplarının çoğunlukla kongregasyonuna göre kaydedilmesidir. Bu kayıtlarda 
da, genellikle “mahmiyye-i Edirne hısnı dâhilinde meskun Aragon Cemaati’nden 
olup”  ya da “Katalan Cemaati’ne mensup olup derun-ı hisarda tavattun iden” 
gibi ifadeler yer almaktadır. Bu, cemaat üyelerinin tümünün Edirne’de Kaleiçi 
bölgesinde yaşadığından değil, kendilerini Edirne Yahudi Cemaati altında belli 
bir kongregasyonun üyesi olarak mahkemede kayda geçirmelerinden kaynak-
lanmaktadır. Az sayıda olmakla birlikte, Kaledışı’nda yaşayan Yahudileri de gene 
sicillerinden izliyoruz. Örneğin, Edirne’de İki Kapılı Han’da sakin Yuda veled-i 
Samariye adlı bir Yahudi, Edirne’de Cirs-i Cedid civarında sakin iken ölen Ayan 
veled-i Murat adlı bir Ermeninin terekesinden, daha önce sattığı mal karşılığı 
olan 693 guruşu talep etmek için Ayan’ın vasisi Hıdır veled-i Timur Ermeni’yi 
dava etmiştir.28 Gene de, önemli sayıda Yahudinin Kaleiçi’nde bazı mahallelerde 
daha yoğun olarak yaşadığını söyleyebiliriz. Peki, Yahudiler arasındaki bu me-
kansal yakınlığın nedeni neydi? Dindaşlarına ve sinagoglara yakın olma isteği mi 
bu tercihte etkili olmuştur? Yoksa başka nedenler de var mıydı? Bu soruları 
yanıtlamak için öncelikle Edirne Yahudilerinin hem askeri zümre mensupları ile 
ilişkileri, hem de vakıf musakkafatından yararlanma derecelerinin şehirdeki me-
kansal durumlarında da belirleyici olduğunu söyleyebiliriz.  Aşağıda daha ayrıntı-
lı olarak değineceğimiz bu noktalar hakkında Minna Rozen, Cambridge History of 
Turkey kitabının üçüncü cildi için kaleme aldığı makalesinde, Osmanlı memleke-
tindeki en büyük iki Yahudi cemaatini günlük hayattaki halleri ve Yahudi olma-
yan toplumsal kesimlerle ilişkileri bağlamında mukayese etmiş ve şunları yazmış-
tır (Rozen, 2006: 261):   

Örneğin, Selanik sakini bir Yahudi,  kendini tam anlamıyla Selanikli, diğer 
dini grup mensupları ise yabancı hissetmiştir. Eğer kendini yabancı kül-
türden birine yakın saymışsa, bu kişi günlük ilişkilerde bulunduğu ve ko-
rumasını hissettiği Türkçe konuşan yönetici sınıftandır. Öbür yandan İs-
tanbul’da tavattun eden bir Yahudi ise,  içinde yaşadığı Yahudi olmayan 
topluma karşı daha farklı bir tavra sahiptir. Şehrin devasa nüfusu içinde 
küçük bir azınlığı oluşturan Yahudi cemaatinin bir üyesi, şehrin tüm eko-
nomisi büyük ölçüde Saray çevresinde döndüğünden, şehirdeki Müslü-
man ahaliyle diğer şehirlerdekilere oranla daha yoğun bir entegrasyona 
sahipti. 

Edirne Yahudi Cemaati’nin durumu ise hem İstanbul hem de Selanik Yahu-
di cemaatleri ile benzerlik göstermektedir. Mekansal vaziyetleri bağlamında ya-
kın oldukları kişiler cemaat üyeleri olmakla birlikte, Edirne Yahudileri, içinde 
yaşadıkları toplumda çok kuvvetli ilişki ağlarına sahiplerdi. Edirne Yahudileri-
nin, şehirdeki askeri zümre mensubu kişilerin çokluğundan ve askerilerle olan 
fiziksel ve iktisadi yakınlıklarından, hem de şehirdeki vakıfların varlığından yo-

                                                 
27 E.Ş.S. 87, Safer H.1114/1702: 16a-1. 
28 EŞS 138, 15 Rebiü’l-ahir 1140/1727: 10a-1 
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ğun bir biçimde istifade etmeleri, Edirne’de günlük hayattaki konumlarını bu iki 
faktör üzerinden analiz etmeyi zorunlu kılmaktadır.  

Osmanlılar, herhangi bir şehrin fethinden sonra kale dışında büyük bir cami 
ve bir bedesten inşa ederek şehrin fiziki yapısını güçlendirirlerdi. Osmanlı şeh-
rinde ticari merkez bu binalar çevresinde olurdu  (Koç, 2005: 168). Edirne’de de 
durum farklı değildi. Bedesten, 15. yüzyıl başlarında,  Bursa’dakinin bir replikası 
olarak inşa edilmiş; 16. yüzyılın son çeyreğine kadar ise Ali Paşa Arastası, Kavaf-
lar arastası ve çok sayıda han kent dokusundaki yerlerini almışlardı (Kuran, 
1996: 120-21). Edirne Yahudileri şehrin dışa doğru büyümesine ve İber sürgün-
lerinin gelişi ile artan sayılarına paralel olarak,  kentte yoğun yaşadıkları bazı 
bölgeler bulunsa da, şehirde mekansal olarak dağılmaya başladılar. 19. yüzyıl 
sonu ve 20. yüzyıl başlarının politik gelişmeleri neticesinde kaybedilen Osmanlı 
topraklardan elde kalanlara akan Yahudilerle hızla nüfusu artan Edirne Yahudi 
Cemaati mensupları, şehrin çok farklı bölgelerinde yaşamaya başladı. 20. yüzyıl 
başlarında 159 mahalleden müteşekkil Edirne şehir merkezinde 24 mahallede 
Yahudilerin oturduğu tespit edilmiştir (Rifat Osman, 1920: 15-32). 

Bu çalışmanın konusu olan dönemde Edirne Yahudilerinin ikametgahlarının 
şehrin ticaret merkezine olan yakınlığı kaynaklarda açıkça görülmektedir. Öte 
yandan, “tahtgah-ı selase”den biri olan Edirne’de görevli ve emekli askeri sınıf 
mensuplarının sayısı da oldukça yüksekti. Nitekim şehir sakinlerinin %20’den 
fazlasının askeri olduğu, Edirne üzerine yapılan çalışmalarda belirtilmiştir  
(Karagedikli, 2013: 227; Ergenç, 1989: 1421). Bu bağlamda, Yahudilerin şehir 
nüfusunun önemli bir kısmını oluşturan askerilerle olan hem mekansal hem de 
iktisadi yakınlığı Kadı sicillerindeki kayıtlardan gözlemlenebilmektedir. Dolayı-
sıyla, Yahudilerin askeri sınıf mensupları ile yakın ilişkileri, hem şehirdeki varlık-
ları hem de iktisadi durumları için önemli idi. Bu noktaların iktisadi olanı göz 
önünde buluındurulduğunda, Edirne Yahudileri ile askeriler arasındaki ilişki ağı 
yoğunluğu, küçük ve büyük ölçekli ticari ilişkiler olmak üzere iki kategoride 
incelenebilmektedir. İlkinde, bu ilişkiler küçük meblağları ihtiva eden emtia 
satışı şeklinde olurken, ikincisinde büyük ölçekli borç vermeler ve ticari ortaklık-
lar göze çarpmaktadır. Bu grup bazen yabancı tacirleri de içermiştir. Edirne 
Kadı Mahkemesi kayıtlarında bu yönde bolca malzeme bulunmaktadır. Haim 
Gerber, 16. yüzyıl ve 17. yüzyıl ortalarından kalan askeri zümre mensubu kişile-
rin terekelerinde Yahudilerin daha ziyade boçlu olarak göründüklerini iddia 
etmektedir (Gerber, 2008: 96-98).  Benzer bir durum 18. yüzyıl için de başka bir 
çalışmada gözlenmiştir (Oğuz, 2013: 170, 222, 263, 267). Hem Gerber’in hem 
de Oğuz’un çalışmaları tamamen tereke defterleri üzerinden yapıldığından, Ya-
hudilerin borçlu olarak ortaya çıkması anlaşılabilir. Zira ölen kişinin alacakları, 
terekede “merhûmun zimem-i nâsda olan alacağı meblâğdır” kısmı altında çok 
titiz bir biçimde yazılmıştır. 

Bununla birlikte, borçlanan Yahudilerin çok büyük bir kısmının Edirne esnaf 
gruplarında mal alımı için bu borçlanmaya girdiklerini akılda tutmamız gerek-
mektedir. 17. yüzyıl sonu ve 18. yüzyıl başındaki Kadı sicillerinden derlenen 
veriler de, çok az Yahudinin nakit borç ilişkilerinde borç veren olarak kayda 
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geçtiğini göstermektedir. Örneğin, 1701 senesinde mahkemeye giden Portekiz 
Kongregasyonu’ndan İlya veled-i Yasef adlı bir Yahudinin, Edirne Sarayı’nda 
muhassır Ağa hizmetindeki Yeniçeri El-Hac Veli Ağa bin Osman’a verdiği 500 
semeni guruşu mezkur Veli Ağa’nın varislerinden talep ettiğini görüyoruz.29 
Başka bir kayıtta ise, bila-varis ölen Yeniçeri zümresinden Mustafa Ağa bin 
Abdullah’ın terekesinin Beytülmal Eminliğine devredilmesi üzerine, Çukacı 
taifesinden Yahudi İlya veled-i Kemal’in Beytülmal Emini olan Ali Ağa bin 
Mehmed’i dava ettiğini görmekteyiz. Bu kayıttan öğrendiğimize göre,  İlya mah-
kemede, Ali Ağa’ya ölümünden önce 228 guruş borç verdiğini söylemiş ve bu 
borcu müteveffanın terekesinden talep etmiştir. Ali Ağa’ya verilen bu borcun 28 
guruşun çuka emtiası, 200 guruşunun ise nakit olarak verildiğini yine aynı kayıt-
tan anlamaktayız.30  

Ne var ki, sicillere giren kayıtların çoğunda, Yahudiler sattıkları emtia için 
alacaklı konumunda görünmektedirler. Bu durum çok da anlamsız değildir; zira 
diğer şehirlerde olduğu gibi Edirne’deki esnaf grupları içinde de çok sayıda Ya-
hudi bulunmaktaydı (KK. 2711, 1097/1686: 13a-27a). Edirne Yahudilerinin 
askeri zümre mensuplarına bu kadar yoğun şekilde mal tedarik etmelerinin ne-
denlerinden biri de bu malları askerilere daha yüksek fiyatla satabilmelerinden 
kaynaklanmaktaydı. Bunu, aynı malın farklı kişilere farklı fiyatlardan satılmasın-
dan anlıyoruz. Kuvvetle muhtemeldir ki, malı nakit parayla alAmayan askeri,  
daha yüksek fiyatla da olsa uzun vadeli bir ödemeyi tercih ediyordu. Çukacı 
esnafının sattıkları emtiada bunu daha net görüyoruz. Bir zıra’ çukanın fiyatının 
2 ile 5 guruş arasında satın alana göre değiştiğini mahkeme kayıtlarından çıkara-
biliyoruz. Örneğin, Aragon Kongregasyonu’ndan Yahudi Isak veled-i Mosi ve 
Mayor Kongregasyonu’ndan Yahudi Menahim veled-i Avram, serpuşçu esna-
fından Ermeni Adam veled-i Artin veled-i Kirkor’a bir zıra çukayı 2,6 guruşa 
satmıştır.31 Buna karşılık, Çukacı Konorta veled-i Salni(?) Yeniçeri Veli Ağa bin 
Osman’a bir zıra çukayı 4,4 guruşa satmıştır.32 Portekiz Kongregasyonu’ndan 
İlya veled-i Yasef ise, aynı Yeniçeriye bir zıra çukayı 5 guruşa satmıştır.33 

Edirne’deki askeri zümre yoğunluğu ve bunlardan gelen talep neticesinde, 
Yahudi Cemaati üyeleri, şehrin diğer sakinleriyle – ve kuvvetle muhtemel diğer 
şehirlerdeki Yahudilerle – daha fazla miktarda emtia almak için ticari ortaklıklar 
kuruyorlardı. Örneğin,1723 seneside, Mayor Kongregasyonu’ndan attar esna-
fından Aslan Daron, Ali Çelebi bin Mehmed bin Abdullah adlı bir attar ve gene 
attar esnafından Yahudi İsak veled-i Kemal İstanbul’dan önemli miktarda attar 
emtiası getirmek maksadıyla bir ortaklık kurmuşlardır. Bu ortaklığa, sırasıyla, 
Aslan Daron 400, Ali Çelebi 320 ve İsak 100 guruş katkı yapmış,  malı İstan-
bul’dan getirme görevi ise Ali Çelebi’nin olmuştur.34  

                                                 
29 EŞS 87, 10 Cemaziü’l-ahir 1113: 82b-1. 
30 EŞS 88, Rebiü’l-evvel 1113: 73a-1. 
31 EŞS 111, Cemaziü’l-evvel 1124: 9a-4; EŞS 111, Cemaziyelevvel 1124: 9b-3. 
32 EŞS 87, 10 Cemaziü’-lahir 1113: 82b-1. 
33 EŞS 87, 20 Cemaziü’l-evvel 1113: 74a-2. 
34 EŞS 113, Cemaziü’l-evvel 1135:10b-1; EŞS 113, Cemaziü’l-evvel 1135: 10b-2. 
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Edirne Kadı Mahkemesi kayıtları, Edirne Yahudilerinin yüksek rütbeli aske-
rilerle de yakın ilişkide olduklarının örnekleri ile doludur. Bu bir anlamda, şehri 
1718’de ziyaret eden Lady Montague’nün gözlemlerini de doğrulamaktadır. 
Şöyle ki Montague, şehirdeki her yüksek rütbeli devlet görevlisinin mutlaka bir 
Yahudi yardımcısının olduğunu yazmıştır (Lady Montague, 1763: 95-7). Bu bilgi 
Montague’nün abartması biçiminde yorumlanabilmekle birlikte, çok yüksek 
rütbeli askerilerle yakın ilişkide olan Edirneli Yahudilerin olduğu yadsınamaya-
cak bir gerçekti. Bir örnek vermek gerekirse 1701 senesinde, Edirne Yahudi 
Cemaati’nin İstanbul Kongregasyonu’ndan Yahya veled-i Yako, daha önce 
Edirne sahrasında “ba-emr-i ali” katledilen eski Diyarbekir Valisi Mehmed Paşa 
bin İlyas’ın vasisi Ali Efendi bin Bayezid’i mahkemede dava etmişti. Mahkeme-
de, daha önceden sattığı mallardan dolayı Mehmed Paşa’dan 17.190 guruş gibi 
muazzam bir meblağ alacağı olduğunu iddia etti.35 Aynı gün, Edirne Yahudi 
Cemaati’nin Alman Kongregasyonu’ndan Abraham veled-i Yahya da, benzer bir 
nedenle mahkemede Ali Efendi bin Bayezid’in karşısına çıktı. O da mahkemede, 
sattığı farklı mallardan dolayı Mehmed Paşa’dan 3860 guruş alacağı olduğunu 
söyledi.36 İki Yahudinin mahkemedeki sözlerinden de, Mehmed Paşa’ya ne tür 
mallar sattıklarını anlayamıyoruz; zira iki belgede de emtia’-i mütenevvi’a açıklama-
larını görüyoruz. Bu iki Yahudinin uzak memleketlerle ticaret yapan ve şehrin 
zenginlerinden olan eski bir valiye ipek ve kürk gibi lüks mal tedarik eden tüccar 
oldukarı düşünülebilir. Zira eğer şehrin hirfet gruplarından olsalardı, yukarıdaki 
çukacı Yahudilerin kayıtlarında da gördüğümüz gibi, sicillere o şekilde geçecek-
lerini düşünebiliriz. Örneğin, kazzaz esnafından Yahudi Mosi veled-i Yasef, 
Divan-ı Hümayun Ka’im-makamı Vezir-i Mükerrem Abdullah Paşa 1694 yılında 
Edirne’de ölünce, alacağı olan meblağ 168,5 guruşu vasisinden mahkemede 
talep etmiştir. Abdullah Paşa’ya sattığı mallar ise ipek ve çuka (kazzaz ve çuka 
emti’aları) mallarıydı.37   

Edirne Yahudi Cemaati mensuplarının askeri zümreden kişilerle oluşturduk-
ları iktisadi ağların yanında, vakıflar ile de çok yakın temasları vardı. Bunun ya-
nında, vakıfların Yahudilerin mekansal vaziyetlerinin şekillenmesinde de payı 
büyüktü. Kadı sicillerinde Yahudilerin birçok vakıfla dükkan/ev kiralama ya da 
nakit borç alma şeklinde münasebette bulunduğuna dair pek çok kayıt vardır. 
Kira yolu ile kullanılan vakıf gayrımenkullerinin, zamanla mülk gibi tasarruf 
edildiğine ve aynı cemaat mensularının elinde kaldığına da şahit oluyoruz. Bu iki 
unsur, Edirneli Yahudilerin şehirdeki sosyo-iktisadi durumlarının ayrılmaz bir 
parçası ve kendini çevreleyen toplumla sıkı bir entegrasyonda olduğunun gös-
tergesidir.  

Başka bir örnek olan 1707 tarihli bir mahkeme kaydından, Cafer Ağa vakfına 
ait El-Hac Bedre’d-din mahallesinde iki odalı bir eve ikili kira (icare-i mu’accele ve 
mü’eccele kadimesi üzere) sözleşmesi ile mutasarrıf olan Rahel bint-i İsak adında bir 
Yahudi kadın ölünce, kızları Kadife ve Ester’in evin yeni mutasarrıfları oldukla-
                                                 
35 EŞS 87, 12 Rebiü’l-evvel 1113:  41a-3. 
36 EŞS 87, 12 Rebiü’l-evvel 1113: 41a-2. 
37 EŞS 77, Safer 1106: 83a-4. 
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rını anlıyoruz. Bu kayda göre kızkardeşlerden Ester, mahkemede bu odalardan 
birini vakfın mütevellisinin izni (ba-ma’rifet-i mütevelli) ile İsak veled-i Yako adlı 
başka bir Yahudiye satmak istediğini söyler. Ester, El-Hac Bedre’d-din mahalle-
sinde iki tarafında Yahudi evleri ve bir tarafında Ermeni Kilisesi olan bu iki 
odalı evin bir odasını İsak veled-i Yako’ya 50 guruş mu’accele bedeli karşılığında 
satar. İsak’ın vakfa ödeyeceği aylık kira ise 38 akçe olarak kaydedilir.38 Bu kayıt-
tan bir yıl sonra, gene El-Hac Bedre’d-din mahallesinde Cafer Ağa Vakfı mül-
hakatından bir “menzil arsasına icareteyn ile mutasarrıf olan Nikofos veled-i 
Murat nam Ermeni”, Sola(?) bint-i Mosi adlı bir Yahudi kadını mahkemede 
dava eder. Mahkemede, gene mezkur Cafer ağa vakfının bir evine mutasarrıf 
olan Sola’nın, Nikofos’un arsasının bir bölümünün kendi bahçesine ait olduğu-
nu iddia ettiğini, durumun mahkemece araştırılmasını talep ettiğini dile getirir. 
Mahkeme tarafından Nikofos’un elindeki temessüke binaen yapılan inceleme-
den sonra, “arsa-i mahdud-i mezkureye bi-vech dahl ve taarruz itmemek üzere 
Sola Yahudiye tenbih-i şer’i” olunur.39  

Bir diğer kayıtta gene bir vakıf 
mülkü meselesiyle karşılaşıyoruz. Bu-
na göre Çelebi Oğlu mahallesinde 
vakıf mülkü bir eve mutasarrıf olan 
Sabetay veled-i Benyamin 1735 sene-
sinde bilaveled ölür. Fakat evin sahibi 
olduğuna dair mütevelliden aldığı 
temessükü David veled-i Benyamin 
adına kaydettirir. Vakıf mütevellisi 
Ahmed Efendi bin Ramazan, mah-
kemede ölen Yahudinin asıl adının 
David olduğunu ve Sabetay isminin 
ise takma adı olduğunu iddia eder. Bu 
nedenle, mülkün mutasarrıfı öldüğü 
ve çocuğu olmadığı için, ev yeniden 
mezkur vakfa geçmektedir. Ne var ki, 
ölen şahsın kardeşi Avram veled-i 
Benyamin mahkemede kardeşinin 
adının Sabetay olduğunu, evi de İs-
tanbul Hasköy’de yaşayan ve 
Darbhane-i Amire kalcıbaşısı olarak 
çalışan bir başka Yahudi David veled-i 
Benyamin için aldığını iddia eder. 
Avram, mahkemede kalcıbaşı 
David’in vekili sıfatı ile bulunmakta-
dır. Sonuçta mahkeme evin tasarruf 
hakkını aynı muaccele miktarını öde-

                                                 
38 EŞS 138, 15 Receb 1119/1707: 5a-3. 
39 EŞS 138, 6 Safer 1120/1708: 6b-2. 
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mek koşulu ile kalcıbaşı David veled-i Benyamin’e transfer eder.40 

Bu kayıtlardan, Edirne Yahudilerinin yoğun olarak meskun oldukları Kaleiçi 
bölgesindeki vakıf musakkafatından ikili kira yoluyla yararlandıklarını görüyoruz. 
Her üç kayıtta da, ilgili vakıf mülklerinin El-Hac Bedre’d-din ve Çelebi Oğlu 
gibi Yahudi cemaatinin üyelerinin yaşam alanının tam da göbeğinde yer aldığını 
belirtmekte yarar var. Bunu, mahkeme kayıtlarında mülklerin civarında kimlerin 
evlerinin olduğuna baktığımızda da anlıyoruz. Bir afet sonucunda yıkılan bu 
vakıf mülklerinin gene vakıflarınca tamir edildiği hem çağdaş Edirneli Örfi 
Mahmut Ağa (Kütük, 2004: 201-2), hem de arşiv belgelerinde geçmektedir 
(E.Ş.S. 153, 1166/1751-2: 7-8). Şehirde meskun Yahudilerin, sosyal ve iktisadi 
hayatta içinde yaşadıkları toplumun kurumlarıyla ciddi bir entegrasyon sergile-
dikleri görülmektedir. 

 

IV. Sonuç Notları 

Bu çalışmada, çoğunluğu daha önce kullanılmamış arşiv malzemeleri üzerin-
den Edirne Yahudi Cemaati’nin 17. ve 18. yüzyıllardaki demografik ve sosyo-
iktisadi durumu üzerine bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır. 
Tarihyazımının Osmanlı İmparatorluğu’nun mezkur dönemlerini ele alış biçimi,  
Osmanlı Yahudileri üzerine ortaya çıkan külliyatta da kendini göstermektedir. 
Ana hatlarını demografik gelişim sorunsalının şekillendirdiği bu çalışma, Os-
manlı Yahudileri üzerine varolan çalışmalarda en az ilgi çeken 17. ve 18. yüzyıl-
larda Osmanlı memleketindeki Yahudi cemaatleri için çizilen genel gerileme 
diskurunu Edirne örneği üzerinden ele almaya çalışmıştır. Belirtilen dönemlerde, 
şehrin kendine has özelliklerinden de kaynaklı nedenlerle, Edirne Yahudilerinin 
demografik olarak bir gerilemeye maruz kalmadıkları sonucuna varılmıştır. Tu-
tuluş nedenleri ve yapısal karakterleri birbirinden farklı 17. ve 18. yüzyıllardan 
kalan defterler yoluyla yapılan bu değerlendirme, bazı sorunlar barındırmakla 
beraber, Osmanlı topraklarındaki her Yahudi cemaatinin genel anlatıya uymaya-
bileceğini göstermektedir. Bu çalışmada, farklı nedenlere bağlı olarak bir şehir-
deki Yahudi cemaatinin durumunun diğer bir şehirdekiyle aynılık göstermediği 
vurgulanmıştır.  

Selanik ve İzmir gibi, ticaretin şehir hayatının ana merkezinde olduğu yerlerle 
sosyal, iktisadi ve fiziki yapısının şekillenmesinde devlet ricalinin/askeri zümre 
mensuplarının ve vakıfların başat rol oynadığı Edirne’nin aynı çerçevede değer-
lendirilemeyebileceği; içinde yaşayan farklı unsurların da benzer süreçlere şahit 
olmayabileceği bu çalışmada gösterilmeye çalışılmıştır. İlkin şehrin bir payitaht 
olarak, yöneticiler gözünde özel yeri; sosyal, iktisadi ve fiziki yaşamında mer-
kezde yer alan yönetici elit/devlet çalışanları ve vakıflar yoluyla sürekli önde 
tutulan bir merkez olduğu bu çalışmanın sorunsalına doğrudan etki eden faktör-
ler olarak belirmiştir. Edirne Yahudilerinin özelde hem askerilerle hem de vakıf-
larla, genelde ise kendini çevreleyen Yahudi olmayan toplumla güçlü fiziki ve 

                                                 
40 EŞS 138, 12 Ramazan 1148/1735: 46b-2. 
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iktisadi bağları olması bize incelenen dönemde bir gerilemeden ziyade bir sürek-
lilik olduğu izlenimini vermektedir. Yahudiler söz konusu olduğunda bu döne-
min Osmanlı siyasi tarihine paralel bir şekilde ele alınması yerine, her cemaatin 
evrilişinin içinde bulunduğu koşullara göre mikro ölçekli çalışmalarla incelenme-
si gerekir. Bu çalışmanın, Edirne Yahudi Cemaati üzerinden yaptığı bu katkı, 
incelenen dönemde Osmanlı Yahudileri için çizilen resmin Osmanlı memleke-
tindeki tüm Yahudiler için geçerli olmayabileceğini göstermektedir.   
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Öz: Osmanlı Yahudileri üzerine tarihyazımı, Yahudilerin demografik ve sosyo-iktisadi du-
rumlarını Osmanlı Devleti’nin genel gidişatına paralel değerlendirmiştir. Buna göre, 15. ve 
16. yüzyıllar Osmanlı Yahudileri için de bir “altın çağ”, 19. yüzyılda modern kurumların 
teşekkülüne kadar aradaki yüzyıllar ise devletin dezentegrasyonuna bağlı “zayıflama” ve 
“gerileme” dönemleridir. Bu diskura göre, 17. ve 18. yüzyıllarda Yahudiler demografik olarak 
geriledi ve toplumdaki yerleri ile yönetici sınıf arasında etkileri erozyona uğradı. Çalışmada, 
bu durumun Osmanlı memleketindeki bütün Yahudiler için geçerli olup olmadığı, daha önce 
kullanılmamış arşiv kaynakları yolu ile Edirne Yahudileri üzerinden incelenme konusu ya-
pılmıştır.  

Anahtar sözcükler: Edirne, Yahudi, kongregasyon, cemaat, mahalle, askeri, vakıf 

 

Ottoman Jews between the “Golden Age” and the Modern Era: A Case Study on the 
Edirne Jewish Community (17th and 18th Centuries) 

Abstract: Modern historiography of Ottoman Jews long analyzed the demographic and 
socio-economic positions of Jews in parallel to the political and military developments the 
Empire went through. According to this, the 15th and 16th centuries meant the “Golden 
Age” for the Ottoman Jews. However, between the “Golden Age” and the 19th century, 
during which the modern institutions were established, the 17th and 18th centuries meant a 
period of “decline” due to the disintegration of the State. In other words, Ottoman Jews 
declined demographically and lost their influence in society and among the ruling elite 
during these two centuries. Based on some hitherto unused archival materials, the present 
article shows whether this discourse applies to all Jewish communities by specifically 
focusing on the Edirne Jewish Community.  

Kewwords: Edirne, Jew, congregation, community, neighbourhood, askeri, waqf 


