XVI. YÜZYILDA RUMKALE
H. BASR~~KARADEN~Z
A-Rumkale Kalesi*
Klasik Ortaça~da "kale", "hisar" ve "palanga" gibi savunma sistemine sahip alanlar çok büyük önem arz eder. Öyleki, umumiyetle ~ehirler, ancak
kale gibi korunma özellikleri bulunan alanlar etraf~ nda kurulmu~~ve geli~me
imkan~~elde edebilmi~tir. Hatta, sarp kalelere sahip ~ehirlerin bile zaman
zaman istilac~lar taraf~ ndan tahrip edildi~i, bundan da öte y~ k~ld~~~~görülmektedir. Bununla birlikte, Ortaça~da özellikle sava~~ve anar~inin hüküm
sürdü~ü dönemlerde insanlar~ n can güvenli~ini emniyet alt~na ald~ klar~~ yegâne iskan mahalli kale vs. gibi korunma sistemine sahip yerlerdir.
Anadolu'da Kayseri, Diyarbekir vs. düz alanlara kurulup, güçlü surlar ile
çevrili kaleler oldu~u gibi, tabii ~artlar~ n bah~etti~i sarp kayal~ klar üzerine tesis edilmi~~Kemah, Bayburt, Afyon vs. kalelerde mevcuttur. Di~er taraftan,
baz~~ ~ehirler ve kasabalar varl~ klar~ n~~ ve bulunduklar~~ bölgeye etkilerini sahip
olduklar~~ kalelere borçludur. Hatta, bu kale ~ehirler, Karahisar-~~ Sahip
(Afyon), Karahisar-~~ ~arki (~ebinkarahisar) H~sn-~~ Mansur (Ad~yaman),
Rumkale vs. adlar ile zikredilmi~lerdir. Nitekim, bu tür kale ~ehirlerin önemli
bir k~sm~~ kalelerin önemini yitirdi~i son yüzy~ llarda ya eski itibarlar~ n~~kaybetmi~~ya da ara~t~rma konumuz Rumkale misalinde oldu~u üzere, tamamen
terk edilmi~tir.
Anadolu'da sarp ve tabii korunma unsurlarma sahip önemli kalelerden
birisi de bugün terk edilmi~~olan Rumkale'dir. Rumkale'nin ad~~ tarihi kaynaklarda farkl~~ olarak zikredilir. Ermenice de "Hromklay", "Klay-Horomakan", halk dilinde, "Urumgala" ve "Hromgla" diye bahsedilirken Schiltberger
"Urumkala" olarak zikreder °. Ortaça~~da umumiyetle "Rumkale" ~eklinde
an~ lan ~ehir, 1292'de Memluklular taraf~ ndan zaptedilince "Kal `aeül- Müslimin" ad~ n~~ ald~2. Bununla birlikte, ~ehir Osmanl~ lar'~ n son dönemlerine
kadar "Rumkale" ad~yla zikredilmi~tir.
E. Honigmann - Besim Darkot,"Rumkale", ~A, C.IX, s.780
Makrizi, es-sülük ii Ma'rifeti Düveli'l-Müliik, C.I, K~s~ m 3, Yay. Muhammed Mustafa
Ziyade, Kahire 1956, s.778.
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F~rat Nehri'nin bat~s~nda yer alan Rumkale, çok dik yamaçl~~bir kaya
üzerinde bulunmaktad~r. Rumkale 'de kayalar~n nerede, insan çal~~mas~n~n
nerede ba~lad~~~n~~tespit etmek güçtür. Rumkale'nin bir taraf~ndan F~rat
Nehri, di~er iki taraf~ndan ise F~rat ile bütünle~mek amac~~ile bir yay çizerek
kuzeye yönelen Merzuman (Merzuban) Çay~~alunaktad~r. Geriye kalan son
tarafta ise 400 m. uzunlu~u ve 200 m. geni~li~i bulunan bir s~rt bulunmakta
olup, 30 m. derinli~inde kaz~lm~~~bir hendek ile kesilmi~tir. Ayr~ca, kalenin
burçlar~, ç~k~nular~~ve zikredilen s~rt~n uçurumlu kenarlar~, F~rat'~n yata~~ndan talu-iben 50 m. yüksekli~inde takip eder3. Rumkale'ye giden tek yol daha
sonra ayr~lmakta ve kaleye alt~~kap~dan girilmektedir4. XIX. asr~n son çeyre~inde Rumkale'yi ziyaret eden Humann ve Puchstein'e göre, bu kap~lar kemerli idi. Ayr~ca, kale içinde bir tepede etraf~~büyük bir avlu ile çevrili camii
kal~nt~s~~vard~r. Bunun alt~ndaki harabe eski bir manast~r~n kal~nus~~olabilir.
Tepenin en yüksek yerinde ise bir Ermeni kilisesinin kal~nus~~bulunmaktad~r. Bundan ba~ka, kale içinde muhasara esnas~nda kalenin su ihtiyac~n~~
kar~~layan 60-80 m. derinli~inde me~hur bir kuyu bulunmaktad~r6. Kuyunun
zeminine tahminen alt~~dolam merdivenle inilmektedir. Bu merdivenler tamamen kayan~n kendi bünyesinden oldu~u için pek rpranmam~~t~r.
Rumkale yukar~da zikretti~imiz üzere, üç taraf~n~n akarsu ile çevrili olmas~~ve çok sarp bir s~rt üzerinde bulunmas~~sebebiyle stratejik bir öneme
sahip olmu~~ve bu vasf~n~~bölgenin Osmanl~~Devleti s~n~rlar~~içinde, bir iç
bölge haline gelinceye kadar devam ettirmi~tir. Nitekim, XV. as~r Memluklu
tarihçisi Ayni, Rumkale Kalesi'nden yüksekli~i ve emniyetli olmas~ndan dolay~, kalelerin en iyisi olarak bahseder. Yine, Ayni, Rumkale'ye ancak yüksek
bir yerden ula~abildi~ini; ancak, o yoldan da athlar~n gidemedi~ini belirti!".
B.Kaynak ve C.Ak~amo~lu'na göre, Rumkale, muhtemelen M.Ö. 1230'da
Proto Hitit veya Ön Hitit Krall~klar~~döneminde kurulmu~~olup, kalede bulunan eski eserler (yontma ta~lar) Hitit devrine olal~-8. Bununla birlikte,
Anadolu'daki eski yerle~im birimlerinin tarihi hemen her yerde Hitit devrine
3 Karl Humann-Otto Puchstein, Reisen in Kleinasien und Nordsyrien, Berlin 1890, s.176177; Bekir Kaynak - Cevdet Al~samoglu, "Rumkale", Gaziantep Kültür Dergisi, C.VII,S.81 (Eylül
1964), s.198; Honigmann- Darkot, a.g.m, s.777
4 H.von Moltke, Türkiye Mektuplar~ , Çev. Hayrullah örs, ~stanbul 1969, 5.160
5 Humann-Puchstein, a.g.e, s. 177
6 Kaynak-Aksamoklu, a.g.m, C.VII,S.83 ( Kas~m 1964), s.252
7 Bedreddin Mahmud Ayni, ~kdul - Cumân (Asr-~~
Havadis ve
Teracim),Yay. Muhammed Emin, C.III,Kahire 1990,s.122.
Kaynak-Aksamo~lu, a.g.m, s.253
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götürüldü~ü için bu görü~ü ihtiyatla kar~~ lamak gerekir. Bundan ba~ka
Rumkale'nin MÖ. Asur hilkümdar~~III. Salmanasar taraf~ ndan "gökyüzünde
bir bulut gibi bir da~~n zirvesine konmu~~kale" diye tarif edilen ~itamrat ~ehrine kar~~l~k oldu~u tahmin edilmektedir9.
Rumkale, Memluklular taraf~ ndan 1292'de fethedildi~i esnada tahrip
edildi. Sultan E~ref Halil manc~n~klar~n y~kt~~~~ve tahrip etti~i surlar ve kale
içindeki evlerin tamiri için ~am nâibi Emir Sencer E~-~ücai'yi görevlendirdi.
Rumkale, bu emir taraf~ ndan yeniden imar edildi'''. XVII. yüzy~l ortalar~ nda
Rumkale'ye gelen Evliya Çelebi, Yavuz Sultan Selim'in buray~~imara çal~~t~~~n~~ama halihaz~ rda pek kullan~~l~~olmad~~~n~~zikretmektedir". Evliya Çelebi, bu ifadesi ile Rumkale'nin muhtemelen Memluklular döneminde bir uç
kalesi olarak sahip oldu~u stratejik önemini yitirdi~ini belirtmektedir. Nitekim, Osmanl~~hâkimiyetine geçmesinin ard~ ndan sürekli gerileyen ve sakinlerinin F~ rat'~ n hemen do~usunda bulunan Halfeti'ye göç etti~i Rumkale'de
Moltke'nin buradan geçti~i 1837 y~l~ nda 40 hane ikamet etmekte ve ~ehrin
geri kalan k~sm~~harabe halinde bulunmaktayd112. XIX. yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda ise Rumkale'de 6 hane kalm~~~ve bunlarda daha sonra buray~~ terk etmi~tir".
XVI. as~ rda Rumkale'de mevcut askeri görevlilerin say~s~ n~~ tespit edemedik. Bununla birlikte, XVI. yüzy~l da Rumkale kazâs~~köylerinin gelirlerini
tasarruf eden askeri görevlilerden, Rumkale Kalesi dizdar~, kethüdas~~ ve mustahtalar' ile ilgili kay~ tlar tahrir defterlerinde mevcuttur".
B- Anadolu'nun Fethinden Osmanl~~11:41dmiyetine Kadar Rumkale'nin
Tarihi
1071 Malazgirt Muharebesi'nden sonra Büyük Selçuklu Devletine mensup beyler, farkl~~kollardan Anadolu'nun fethine ba~lad~lar. Bu fetih hareketi
genelde Süleyman ~ah'~ n 1075 y~l~nda ~znik'i ele geçirmesi ile tamamland~".
9 Honigmann-Darkot a.g.m, s. 777
1° ~bn Tagribirdi, Micumü'z-Zahire, C.VIII, Yay. Muhammed Hüseyin ~emseddin, Beyrut
1992, s.10;Makrizi, a.g.e, s."gös.yer"
11 Evliya Çelebi, Seyahatnarne, Sad. Tevfik Temelkuran- Necati Akta~, C. III, Istanbul 1986,
s.117
12 Moltke, a.g.e, s. "gös.yer"
13 Honigmann-Darkot a.g.m., s.780
14 BOA, TD. nr. 184, s. 167, 184 ; BOA, TD. nr. 276, s.278-281; BOA, TD. nr. 496, s.341-343.
15 Osman Turan, Selçuklar Zaman~nda Türkiye Tarihi, ~stanbul, 1984, s.55
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Di~er taraftan, 1084 y~l~nda ~eref üd-Devle Rumkale'nin kuzeyinde bulunan
Samsat, Kabta, H~sn-~~Mansur (Ad~ yaman) ve Gerger'i zaptetti 18. Yine, 1085
senesinde bu kez Rumkale'nin güneyinde Ay~ ntab v.s. Süleyman ~ah ve bat~ s~ nda Mara~~ve civan Süleyman ~ah'~ n komutanlar~ndan Emir Buldac~~ taraf~ ndan fethedildi '7. Bu dönemle ilgili ara~t~ rmalarda Rumkale'den bahsedilmemektedir. Peki dört taraf~~Türk hâkimiyetine geçen Rumkale'nin ak~ beti
ne oldu? Anadolu'da Türk fethi süratle gerçekle~mekle birlikte, bu yar~madan~ n zamanla fethedilmi~~bir k~s~m ~ehir ve kaleleri, bulunduklar~~bölgenin
Türk beyine tâbi olmak kayd~~ile yerli H~ ristiyan asilzâde veya beylerinin idaresine b~ rak~ lm~~ t~ r. Bunlar, ellerinde tuttuklar~~ ~ehir ve kaleleri Sultan nam~ na idare etmekte ve gerekli vergiyi ödemekteydiler. Mara~, Urfa ve Malatya
bu tür ~ehirlerin en önemlileridir. Ayr~ ca, Türk taarruzlar~ ndan kaçan Ermeniler, özellikle Ceyhan Bölgesi ile yukar~~Seyhan (bugünkü Kozan) Havzas~'nda tesis etmi~~olduklar~~ müstahkem kaleler ile bu tarzda idare edilmi~lerdir. Benzer bir uygulama, ~ çel Bölgesi, Çoruh ve Kelkit Vadisi'nin da~l~ k
m~ nt~ kalar~~ve Sason (Bugünkü Batman ve civar~ ) bölgelerinde de tatbik
Anadolu'nun fethinin ard~ ndan idaresi yerli H~ ristiyan beylere terk edilen yerlerin ba~~ nda, yukar~da da zikretti~imiz Mara~, Malatya ve Urfa gelmektedir. Burada dikkati çeken önemli husus, birbirine yak~ n bu üç ~ehrin
bir üçgen te~ kil etmeleri ve çok sarp kaleye sahip olan Rumkale'nin bu üçgenin ortas~ nda yer almas~d~ r.
1071 Malazgirt Sava~~'ndan sonra etrafa da~~ lan Frank ve Ermeniler'i etraf~ nda toplayan Ermeni as~ ll~~ Bizans kumandan~~ Flaretos, Mara~, And~ nn,
Göks~~n, Elbistan, H~sn-~~ Mansur, Besni ve Samsat'~~ zapt etti. 1074 ve sonraki
y~ llarda ise Antakya, Malatya ve Urfa'ya kadar hâkimiyetini geni~letti 19 . Rumkale'de muhtemelen bu tarihlerde Flaretos'un eline geçti. I. Haçl~~ Sava~lar~~
(1097-1100)'n~ n ard~ ndan Urfa'da bir kontluk kuran Haçl~ lar'~ n kontu Baudoin Bourg, 1116'da Ermeni Prensi Go~-Vasil'in idaresindeki Rumkale'yi
zaptetti20.
18 M.

Halil Ymanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, ~stanbul 1944, s.116
M.Yinanç, a.g.e. s.123-124.
18 M.Ytnanç a.g.e. s.156
19 Turan, a.g.e. 5.68-69; M.Ymanç a.g.e, s. 120-121
20 Urfal~~Mateos, Urfal~~ Mateos Vekayi-Nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor'un Zeyli (11361162), Çev. Hrant D.Andreasyon, Ankara 1987, s.294, dip. 7, (Ed. Dulauner'in notu)
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1144 y~l~nda Musul Atabeyi ~madeddin Zengi Urfa'y~~ fethetti. Daha
sonra da Urfa Kontlu~u'nun elinde kalan son yerle~im birimlerinden Birecik'i ku~att~ . Rumkale'den yard~mc~~kuvvetler gönderilmesine ra~men ~ehir
teslim olmak üzere idi. Fakat, Musul'da bir isyan zuhur edince ku~atma kald~ nlch21. 1146' da II. Joscelin Urfa'y~~geri almak istedi ise de bozguna u~rad~~
ve daha sonra Türkler'e esir dü~tü22. Urfa Kondu~u' nun geri kalan lus~mlar~n~~sav~~ nmakta zorlanan Kontes Beatrice, Tell-Bâ~ir, Râvendân, Samsat,
Ay~ ntab, Dülük ve Birecik Kaleleri'ni almak isteyen Bizansl~lar'a önemli bir
para kar~~l~~~~terk etmi~tir. Sadece, Rumkale'yi bunun d~~~nda b~ rakm~~~ve
buray~~ Ermeni Katolikos (Patrik)'lu~una vermi~tir23. 1150'de II. Joscelin'in
kar~s~~ taraf~ ndan Ermeni katolikosu III. Grigor'a sat~ lan Rumkale, 1292 y~l~nda Memluklu Türkleri taraf~ ndan fed~edilinceye kadar, Ermeni Katolikoslu~u'nun merkezli~ini yapm~~t~ r".
Rumkale, Ermeni din adamlar~ n~ n elinde, genelde siyasi hadiselerden
uzak kalm~~ t~ r. Fakat, XIII. asnn ikinci yar~s~ ndan itibaren, Mo~ol (~lhanl~ )
ve Memluklular aras~ ndaki mücadele, Güneydo~u Anadolu ve Kuzey Suriye'de yo~unla~~ nca, stratejik özelliklere sahip olan Rumkale'nin önemini
daha da artt~.
~lhanl~~Hakan~~Hülagü, 1259 y~l~ nda Malatya, Rumkale ve Birecik üzerinden geçerek Suriye Seferine giri~ti25. 1281 y~l~ nda iki büyük devlet bir kez
daha Rumkale önlerinde sava~t~~ve bu sava~~~Memluklular kazand126. Rumkale'nin stratejik önemini anlayan Memluklular buray~~ zaptetmek için harekete
geçtiler.
1280 y~ l~ nda Memluklu Sultan' Kalavun'un kumandan~~Basan emrinde
bulunan 9000 atl~~ ve 4000 yaya asker ve Suriye askerlerinin ba~~nda olan
Ay~ntabl~~Hüsameddin ile birlikte, Rumkale'nin yan~nda F~rat'a kan~an Merzuman çay~~ kenar~ nda karargâh kurdular. Rumkale Ermeni Katolikos'una
elçi gönderen Memluklular, Kudüs veya Kilikya'ya gitmesi halinde her türlü
yard~ mda bulunacaklar~ n~~ bildirdiler ise de bu talep Katolikos taraf~ ndan
reddedildi. Buna mukabil, Memluklu kuvvetleri ~ehri zaptetti. ~ehir halk~~iç
21
Co~kun Alptekin, "Zengi", ~A. C.XIII, 5.531; I~~n Demirkent, Urfa Haçl~~Kondu~u Tarihi
(1118-1146), Ankara 1987, s. 150-151.
22 E.Honigmann-Nejat Göyünç, "Urfa", ~A, C.XIII, s.55
23 Steven Runc~man, Haçh Seferleri Tarihi, Çev. Fikret I~~ ltan, C. Il, Ankara 1992, s.275
24 Urfal~~Mateos, a.g.e, s. "gös.yer"
25 Turan, a.g.e, 5.492.
26 Turan, a.g.e, s.574, 606
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kaleye s~~~ nd~ . Rumkale'yi be~~gün boyunca ya~malayan ve tahrip eden
Memluklular ~ehri terk ettiler". 1290 y~ l~ nda babas~~ Kalavun'un yerine
Memluklu sultan~~ olan Melik E~ref Halil babas~ n~ n Haçl~lar'~~Suriye'den temizleme politikas~ n~~ devam ettirmi~~ve Suriye sahillerini Haçl~lar'dan alm~~t~r28
1291'de ~lhanl~~ hükümdar~~ Argun vefat etti. Onun yerine karde~i Geyhatu ~lhanl~~hakan~~ oldu. Bu taht de~i~imi esnas~ nda gerek ~lhanl~~ beyleri gerekse Anadolu'da ~lhanl~lara yönelik isyanlar ç~ kt~2°. Bu kar~~~ kl~ k esnas~ nda
~lhanl~lar'dan baz~s~~Rumkale'ye geldi.Rumkale'nin yerli halk~~ ile i~birli~i yapan ~lhanl~~kuvvetleri, civarda bulunan yollar~~kesip, Müslüman halk~ n bir
ço~unu esir ald~ . Memluklu Devleti'nin Halep nâibi durumu Memluklu Sultan~ na bildirdi30. Bunun üzerine, Suriye sahillerinden Haçhlar'~~ uzakla~uran
Memluklu Sultan~~ E~ref Halil, bu tarihte Kuzey Suriye'de gayri müslimlerin
elinde kalan tek kale Rumkale'nin üzerine yürüdü 31. 23 May~s 1292'de Halep'ten hareket eden E~ref Halil , 27 May~s 1292'de Rumkale önlerine geldi ve
~ehri ku~att~. Rumkale, önüne kurulan 20 manc~ mk ile dövüldü. Ayr~ca, ~am
nâibi Emir Sencer E~-~iicai yüksek yerlerden kaleye giden yollar~~ kesti. Bu
durum, Rumkale'yi savunanlar~ n moralini bozdu32. Bundan ba~ka, ~lhanl~lar
ile ittifak halinde olan Rumkale Ermeniler'i onlardan yard ~ m bekliyord~~.Bunu tespit eden Melik E~ref kendi askerlerine ~lhanl~~ askeri elbisesi
giydirerek, Rumkaleliler'i aldatm~~; bir taraftan aç~ lan kale kap~ lar~ ndan di~er taraftanda manc~ n~ klar~n y~ kt~~~~surlardan kaleye girerek 28 Haziran
1292'de ~ehri fethetmi~tir33. Rumkale'deki askerler öldürüldü. Kad~ n ve çocuklar ise esir al~ nd~. Esir al~ nanlardan 1100'ü Beytülmal~ n hissesine ayr~ ld~ ".
Rumkale, stratejik konumu gere~i bu tarihten Osmanl~ lar'~ n eline geçti~i
1516 y~l~ na kadar, s~ ras~ yla ~lhanl~lar, Akkoyunlular, Karakoyunlular ve Osrnanl~lar'a kar~~~bir uç kale ve Memluklu öncü kuvvetleri için üs olarak kullan~ lm~~t~ r. Y~ ne, MemIt~ klular, güneyden kuzeye do~ru Ay~ ntab, Birecik,
27 Gregory Ab~rl-Farac (Bar Hebraeus),
Farac Tarihi, Çev. Ö.R~za Do~rul, C.II,
Ankara 1987, s. 603-604
28 M. Sobernhe~m, "Halil", ~A, C. V/1, s. 159; Honigma~~~~- Darkot, a.g.m, s.779
29 Faruk Sümer, "Anadolu'da Mo~ollar", Selçuklu Ara~t~rmalar~~Dergisi, C.I, (Ankara
1970),s.62-63.
3° Ayni, a.g.e, s.111.
31 Ayni,a.g.e,s."gös.yer."
32 Makrizi,a.g.e,s.778.
33 Ayni,a.g.e,s.114 ; Makrizi,a.g.e,s."gös.yer."
34 Makrizi, a.g.e, s."gös.yer."
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Rumkale, Besni, Malatya, Darende (zaman zaman halimiyetlerinden ç~kmas~na ra~men) gibi ~ehirleri ellerinde tutarak gerek Anadolu'da bulunan devlet ve beyfilderi, gerekse kendilerine tabi Dulkadirli ve Ramazano~ullan Beyliklerini hem kontrol alt~nda tutmu~lar hem de gerekti~inde d~~ardan gelen
bir tehdit durumunda bu tabi beyliklere yard~mda bulunmu~lard~r. Ba~bakanl~k Ar~ivi maliye defterleri tasnifinde bulunan 1552 tarihli35 ve 15776 nolu
vak~f defterinde, Rumkale Ulu Camii Vakf~~olan ve Rumkale'nin hemen a~a~~s~nda yer alan Göluneydan~~adl~~bostandan bahsedilirken, buran~n ewelce
Memluklu (Çeralese) beylerinin atlar~ n' talim ettirdikleri yer oldu~u zikredifir36. Bu da, yukandaki görü~ümüzû teyit etmektedir.
1308 y~l~nda ~lhanl~lar'~ n Diyarbekir Eyaleti valisi Sutay Noyan, Rumkale
civar~ nda bulunan Türkmenler üzerine ak~n yapt~. Bu ani bask~n ile Sutay,
Türkmenlerin kad~n ve çocuklar~n~~esir etti. Ayr~ca, bunlara ait çok say~da
davan da ganimet olarak ald~. Memluklular'~ n Halep naibi (vali) Kara Sungur, Rumkale, Birecik ve Ay~ ntab naiblerini de yan~ na alarak, Sutay'l takip
etti ve Urfa'n~ n güneyinde Belih Çay~~k~y~s~nda ~lhanl~~beyini ma~lup ederek,
Türkmenler'in kad~ n, çocuk ve davarlanm kurtard~".
Memluklu Devleti'nin Suriye (~am) Eyaleti'ne ba~l~~alt~~büyük naiblikten birisi de Halep naibli~idir. Halep nâibli~ine ise-bugün ço~unlu~u Anadolu s~n~rlar~~içinde yeralan-irili ufald~~k~rk naiblik ba~l~d~r. Bunlardan birisi
de Rumkale'dir".
Di~er taraftan, ~am eyaleti ve ona ba~l~~ Halep nibli~i Memluklu devleti
valilerinin sultanl~ k mücadelesi verdikleri bölge olmu~tur. Ayr~ca, Memluklular ile Karakoyunlular, Aldcoyunlular ve Memluklu Devleti'ne tabi Dulkadirli
Beyli~i aras~ ndaki mücadele de zikredilen bölgede yo~unla~m~~t~r.
1400 y~l~nda Suriye Seferi'ne ç~ kan Timur, Besni Üzerinden Halep'e giderken, kuvvetleri Rumkale'de sakin Köpeklû Türkmenleri'ne sald~rd~. Ba~lang~çta Timur'un askerlerine kar~~~iyi bir savunma örne~i veren Türkmenler geri çekildi. Timur'un askerleri Rumkale ve civar~n~~ya~malad~ 35.
tarihi hakk~ nda bkz. Kaynaklar, s.33
"Zikr olunan bostan Mukaddema Çerâkese (Memluklu) beglerinin at talim idecek
yerleri olub...". BOA. MAD. t~r. 15776, s.10
37 Sümer, a.g.m, s.77-78
" K.Ya~ar Kopraman, M~s~r Men~hilderi Tarihi (1412-1421), Ankara 1989, s. 162
39 Ya~ar Yücel, Timur'un Ortado~u Anadolu Seferleri ve Sonuçlar~~(1399-1402). Ankara
1989, s. ~li
36 Defterin
36
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1408'de isyan eden ve Dulkadirliler'e s~~~ nan Memluklu beyi Nevruz Rumkale'ye geldi. 1410'da Rumkale'ye gelen Memluklu Sultan~~ Ferec, buran~ n nâibini öldürdü ve yerine Togan'~~tayin etti. 1413'te Halep eski nâibi Demirta~~
mezkür nâibin ölmesi üzerine Rumkale'yi ele geçirdi. Bundan ba~ka, zaman
zaman Rumkale nâibleri merkeze kar~~~giri~ilen isyanlara i~tirak ettiler'°.
Di~er taraftan, Dulkadirli Beyli~i tâbi oldu~u Memluklu Devleti'ne kar~~~
daima ba~~ms~zl~ k mücadelesi vermi~~ve Ay~ ntab, Birecik, Rumkale ve Halep
bölgeleri bu çeki~menin geçti~i saha olmu~tur. Memluklular'a kar~~~ba~~ ms~zl~~~ n~~ ilan eden Dulkadirli Beyi ~ehsuvar Bey 1466 y~l~ nda Memluklular'~ n
Trablus~am valisi Demirta~'~~ ma~lup ettikten sonra, bu ülkeye ait, Birecik,
Besni, Gerger ve Rumkale'yi zaptetti 4i. Rumkale, muhtemelen 1472'de ~ehsuvar Bey'in Kahire'de öldürülmesinden sonra yeniden Memluklu Devleti'ne
kat~ld~ .
XV. yüzy~l~ n ortalar~ na kadar Ortado~u'nun en güçlü devleti Memluklular idi. Fakat, bu tarihten itibaren bölgenin liderli~i için Osmanl~- Memluklu
devletleri aras~ nda rekabet ba~lam~~~ve asr~n sonunda her iki devlet alt~~ yedi
y~l sava~m~~~ise de birbirlerine üstünlük sa~layamam~~lard~ r 42.
Bundan ba~ka, XVI. asr~ n ba~~nda Akkoyunlular'~ n yerini alan Safeviler
Ortado~u'da önemli bir siyasi güç olmu~tur. 1514 y~l~ nda Çald~ ran Sava~~~ile
Safeviler'i bertaraf eden Yavuz Sultan Selim, rotas~ n~~ daha evvelce ülkesi ile
ihtilâfl~~ olan Memluklu Devleti'ne çevirmi~tir. Yavuz Sultan Selim Çald~ ran
Sava~~~akabinde Sivas'a geldi~inde, öncelikli olarak son y~ llarda Osmanl~lar
aleyhine Memluklular'a yakla~an Dulkadirli Beyli~i üzerine, 40 bin ki~ilik
kuvvetle Had~ m Sinan Pa~a'y~~gönderdi. 15 Haziran 1515'te Göksun ve And~ r~ n aras~ nda bulunan Ördekli mevkiinde vukubulan sava~ta Dulkadirliler
ma~lup edildi. Böylece, Osmanl~ lar hudutlar~ n~~ Memluklular'~ n kuzey s~ n~ rlar~ na yani Birecik, Antep ve Rumkale'ye kadar geni~letmi~ler ve her iki ülke
hem s~ n~ r olmu~lard~ °.
40

Kopraman, a.g.e, s.67,89, 119,149 .
"(inanç, Dulkadir Beyli~i, Ankara 1989, s.64-65.
42 ~ . Hakk~~Uzunçars~ l~ , Osmanl~~ Tarihi, C.II, Ankara 1984, S. 189-195; Har-El, s., Struggle
for Domination, The Ottoman - Mamluk War, 1485-1491, Brill, The Ottoman Empire and its
Heritage, S. /V, 1995.
43 Hoca Sadettin Efendi, Tac~Ft-Tevarih, Haz. ~smet Parmaks~zo~lu, C.IV, Ankara 1992,
s.236-243; Solakzâde Mehmet Hemdemi Çelebi, Solakzacle Tarihi, Haz. Vahid Çabuk, C. II,
Ankara 1989,5.35-37.
41 Refet
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1516 y~l~ nda Yuvuz Sultan Selim Memluklu devletine yönelik sefer haz~ rl~ klar~ n~~ tamamlayarak harekete geçti. Osmanl~~ Ordusu Memluklu s~ n~ r~ n~~
geçti~inde Memluklu Devleti Ay~ ntab valisi Yunus Bey, Rumkale'de bulunan
Merzuman Çay~~kenar~nda ordugâha gelip itaatini bildirdi. Osmanl~~Ordusu,
H. 21 Recep 922/ M.20 A~ustos 1516'da Antep'e geldi. 24 A~ustos 1516'da
vukubulan Merc-i Dab~ k muharebesinden sonra Malatya, Divri~i, Besni,
Rumkale ve Ay~ntab Osmanl~~hâkimiyetine geçti 44.
C- Rumkale'nin Osmanh ~ciari Teskilinndaki Yeri
Yavuz Sultan Selim'in M~s~ r Seferi'nin ba~ar~~ ile sonuçlanmas~ n~ n akabinde, Suriye, Filistin ve Hicaz'~~içine alan Arap eyâleti kuruldu45. Bu eyâletin
merkezi muhtemelen Halep olup, ilk beylerbeyli~ine Karaca Pa~a getirildi48.
Kanuni'nin ilk y~ llar~ nda gerekli görüldü~ü için Arap eyaleti, yeniden tanzim
edilerek Halep, ~am ve M~s~ r beylerbeylikleri olarak üçe ayr~ld~ 47. Kanuni
döneminde on sanca~~~bulunan Halep Eyaleti'ne ba~l~~ sancaklardan birisi de
Birecik Sanca~~'d~ r48. XVI. as~ r boyunca Halep Eyâleti'nin sanca~~~kalan Birecik, XVII. yüzy~ lda Rakka Eyâleti'ne ba~lanm~~ ur49. Birecik Sanca~~~ise Birecik ve Rumkale Kazâlar~ ndan müte~ekkildir.
Rumkale, 1523 y~l~~ tahririnde "vilayet" olarak kay~ tl~d~ r50. Vilayet terimi
Anadolu Selçuklulan'nda ta~ra; Osmanl~~ Devleti'nin ilk devirlerinde sancaklann bir alt birimi olarak kullan~lm~~ur5t. Bununla birlikte, XVI. yüzy~lda vilâyet kavram~ n~ n manas~~ aç~ k olmay~ p, beylerbeylik, kazâ veya nâhiye anlam~ nda kullan~lm~~t~ r". Di~er taraftan, sonraki tahrirlerde Rumkale kazâ olarak kay~ tl~d~ r. Bu sebeple, muhtemelen 1523 y~l~~ tahririnde Rumkale için kullan~lan vilayet terimi kaza anlam~~ta~~maktad~ r.
Hoca Sadettin, a.g.e, 5.273-289; Solak zâde, a.g.e, 5.46-56
~ nalc~k "Eyalet", D~Y. ~A, C. XI, s.549
46 Hoca Saadettin, a.g.e, 5.291
47 ~ nalc~ k, a.g.e, s. "gds.yer"
48 Ahmet Akgündüz, Osmanl~~Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, C.V, ~stanbul, 1992, s.

44

45 Halil

629
49 Tuncer Baykara, Anadolu'nun Tarihi Cografyas~na Giri~- I, Anadolu'nun idari
Talcsimat~, Ankara 1988, 5.106-107
5° BOA. TD. nr. 998, s.299
51 Baykara, a.g.e, 5.30-31
52 M.Akif Erdo~ru, "Karaman V~layetinin idari Taksimat~", The journal of Ottoman Studies
(Osmanl~~Ara~t~rmalar~) C. XII, (~stanbul 1992), 5.425.
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Birecik Kazâs~'na oldukça büyük bir merkez nâhiye ve Suruç Nâhiyesi
tabi iken, Rumkale Kazas~'na ba~l~~üç nahiye olup; bunlar, ayn~~zamanda
merkez nâhiye olan ve ad~n~~Rumkale'de F~rat ile birle~en çaydan alan Merzuman, bugünkü Araban ve yine bugün bir köy olan Ank nâhiyeleridir.
1523 senesi tahririne göre, Rumkale Kazâs~'na ba~l~~nâhiyelerden, Ank
(Bugün Halfeti'ye ba~l~~Ye~ilözen köyil)'ta 25 köy ve 27 mezraa, Merzumân'da 15 köy ve 17 mezraa ve Araban'da 18 köy ve 23 mezraa vard~r. Buna
göre, Rumkale Kazas~'na ba~l~~68 köy ve 67 mezraa mevcuttur53. XVI. yüzy~l
sonlar~na do~ru Rumkale Kazâs~'na tabi köylerin say~s~~oldukça artm~~ur.
1570 y~l~nda tanzim edilen tahrir defterine göre, Ank'ta 78 köy ve 50 mezraa,
Merzumân'da 35 köy ve 37 mezraa ve Araban'da 42 köy ve 25 mezraa olmak
üzere toplam 155 köy ve 112 mezraa'ya yükselmi~tir54. Buna göre, Rumkale
Kazas~'na ba~l~~köy ve mezraa say~s~nda 1523 y~l~na nispeten 1570'te %100'e
varan bir art~~~görülmektedir.
D- Yerle~me, Nüfus Ve Sosyal Yap~~
Osmanl~~Devleti'nde bir yerle~im biriminin "~ehir" olarak nitelendirilebilmesi için asgari ~art, pazar yerinin bulunmas~~ve cuma k~l~nan bir camiye
sahip olmas~d~r". Ayr~ca, hamam, han, bedesten ve kervansaray'da ~ehir ve
kasaban~n önemli fiziki birimleri aras~ndad~rs8. Bundan ba~ka, küçük ~ehirlerde en mühim yap~, cuma namaz~~ k~l~nan ulucamii, ayn~~zamanda ~ehrin
merkezi'dir".

1- Rumkale'nin Mahalleleri
XVI. as~rda bütün özellikleri ile bir ~ehir olan Rumkale'de tabii olarak
mahallelerden olu~mu~tur. Osmanl~~~ehrinin fiziki yap~s~nda temel yerle~me
birimi, bir dini yap~n~n ya da bir pazar~n etraf~nda geli~mi~~olan mahallelerdir. Mahalle sosyal ve fiziki birimdir58. Dolay~s~yla, Osmanl~~~ehir ve kasabas~'nda mahalle, birbirini yak~ndan tan~yan, birbirlerine kar~~~sorumlu ve iç" BOA. TD. n~. 998, s. "gos.yer"
BOA. TD. nr. 496, s. 240-350.
55 Özer Ergenç, "Osmanh ~ehirlerindeki Yönetim Kurumlar~n~n Niteli~i üzerinde Baz~~
Dü~ünceler", VIII. Türk Tarih Kongresi, (Ankara 11-15 Ekim 1976), Ankara 1981, s. 1265.
56 Ergenç, a.g.m, s. "ge~s.yer" .
57 H.Hadi Selen. (16 ve 17. Yüzy~lda Anadolu'nun Köy ve Küçük ~ehir Hayat~", III. Türk
Tarih Kongresi (1943) Ankara 1948,5.595.
58 Özer Ergenç, Osmanh ~ehrinde Esnaf örgütlerinin Fiziki Yap~ya Etkileri", Türkiye'nin
Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-192(J), Ankara 1980, s. 103
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timai dayan~~ ma içinde bulunan ~ah~slardan müte~ekkil bir toplulu~un sakin
oldu~u yerçlir. Di~er taraftan, mahallede halk~~bir araya getiren yer, merkez
camii veya mesciddir59 .
XVI. as~ rda Do~u ve Güneydo~u Anadolu Osmanl~~ ~ehir ve kasabalar~ nda, genelde Müslüman ahalinin yan~s~ ra gayr-~~müslim tebaada ya~amakta
idi. Bunun Birecik ve Nizib gibi bir kaç istisnas~ ndan birisi de Rumkale'dir.
Di~er Do~u ve Güneydo~u Anadolu ~ehirlerine göre, oldukça geç bir zamanda (1292) Türk hâkimiyetine geçmesine ve uzun müddet Ermeni Katolikoslu~u'nun merkezi olmas~ na ra~men, XVI. yüzy~ la gelindi~inde Rumkale
halk~ n~ n tamam~~Türk ve Müslümand~ r. Bu durum, yukar~da da zikredildi~i
üzere, muhtemelen, Rumkale'nin Memluklu Türkleri'nce önce 1280 y~l~ nda
a~~r bir ~ekilde tahribi ve akabinde de 1292'de Ermeni Katalikoslu~u'nun
buray~~terk etmesi ile ilgilidir. Bundan ba~ka Memluklular, dü~manlar~~~lhanl~lar ile i~birli~i yapan Ermeniler'in s~n~ r bölgesinde ve stratejik öneme haiz
Rumkale gibi bir ~ehirde bulunmalar~n~~sak~ ncal~~ görerek, onlar~~ buradan
uzakla~urm~~~olabilir. Çünkü, Memluklular, 1292 y~l~ nda Rumkale'yi fethettiklerinde buray~~savunan erkekleri öldürmü~; esir al~ nanlardan 1100'ü beytülmal~ n hissesi olarak ayr~ lm~~ur". Di~er esirler ile bu say~ n~ n daha fazla
olaca~~~a~ikârd~ r. Yine yukar~ da bahsedildi~i üzere, Memluklu hâkimiyetine
geçtikten sonra, Rumkale ve civar~ na Türkmenler yerle~mi~tir.
Rumkale'nin Osmanl~~ hâkimiyetine girmesinin ard~ ndan tanzim edilen
ilk tahrir defterini elde edemedik. Di~er tahrir defterlerine göre Rumkale'de
dört mahalle mevcuttur. Bunlar, Kazan el-marüf Altunta~~K~z~lca, Rumlulu ve
Hac~~Halil mahalleleridir. Bu mahalleler ile ilgili dikkati çeken husus, Osmanl~~ Devleti'nin di~er ~ehirlerindeki mahallelere göre, oldukça fazla say~da
haneyi bannd~ rmalar~d~ r.
a) Kazan el-marilf Altunta~~Mahallesi: 1536'da 74 hane ve 18 mücerred 6t
(1 imam, 1 pirifani); 1552'de 63 hane ve 7 mücerred; 1570'de 58 hane ve 23
mücerred (1 imam); 1584'de 64 hane ve 17 mücerred (1 imam ve hatib) nüÖzer Ergenç, 'Osmanl~~ ~ehrindeld 'Mahalle" 'nin i~lev ve Nitelikleri Üzerine", JOS
(Osmanl~~Ara~t~rmalar~), C. IV (~stanbul 1984), s.69-73.
("9 Makrizi,a.g.e,s.778.
nda ve bekar kimselere mücerred denir. M.A. Cook,
(31 Kendi i~iyle me~gul genel de 20 ya~~
Population Pressure in Rural Anatolia (1450-1600), Oxford 1972, s.65; Halil ~ nalc~ k,
"Osmanhlar'da Raiyyet Riisf~ mu" , Belleten, C.XXIII/S.52 (Ankara 1959) , s.587
59
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fusu vard~r (Tablo I). Ayr~ ca, bu mahallede 1536'da 1 Harputlu ikamet etmektedir.
Osmanl~~toplumunda bir hane 5 ki~i kabul edilmekte 62 ve ona mücerredler ilave edilerek tahmini nüfus bulunmaktad~r. Buna göre , Kazan Mahallesi'nin tahmini nüfusu, 1536 `da 388, 1552'de 322, 1570'de 313 ve
1584'de 337 ki~idir (Tablo II). Bu mahallenin nüfusunda 1536 y~l~na göre
di~er tahrirlerde %15'lik bir azalma görülmektedir.
Kizilca Mahallesi: 1536'da 57 hane ve 33 mücerred (1 imam);

1552'de 53 hane ve 3 mücerred (1 hatip); 1570'de 57 hane ve 11 mücerred
(1 imam) ; 1584'de 81 hane ve 9 mücerred (1 imam) nüfusu bulunmaktad~r
(Tablo I). K~z~ lca mahallesi'nin tahmini nüfusu ise 1536'da 318, 1552'de
268, 1570'de 296 ve 1584'de 414 ki~iden ibarettir (Tablo II). Bu mahallede
nüfus 1536 y~l~ na göre, 1570 senesinde %17 nispetinde dü~mü~; 1584'de ise
%30 oran~nda artm~~ur.
Rumlulu Mahallesi: 1536'da 122 hane ve 12 mücerred (2 müderris, 2

hatib,2 sadat, 1 duac~~ve 1 dervi~ ) ; 1552'de 65 hane ve 3 mücerred (1 imam);
1570'de 69 hane ve 18 mücerred; 1584'de 89 hane ve 5 mücerred ( 1 imam)
nüfusu vard~ r (Tablo I). Rumlulu Mahallesi'nin tahmini nüfusu ise, 1536'da
622 , 1552'de 328, 1570'de 363 ve 1584'de 450 ki~idir (Tablo II). Bu mahallede sakin hane say~s~nda 1536-1552 y~llar~~aras~nda %90 nisbetinde azalma
olmu~tur. A~a~~da genel sebepleri üzerinde duraca~~m~z üzere, XVI. yüzy~lda
Osmanl~~Devleti'nin genelinin aksine Rumkale'nin nüfusu dü~ mü~tür. Nüfusun en fazla azald~~~~mahalle ise Rumlulu Mahallesi'dir. Bunun sebebi nedir?
Rumkale bugün harabe oldu~u için mahallelerin yerlerini, dolay~s~~ile Camii
Kebir'in ve pazar~n nerede oldu~unu, di~er bir ifade ile ~ehrin merkezinin
neresi oldu~unu bilemiyoruz. Bununla birlikte, 1536 y~l~~tahrir defterinde
~ehrin ülema kesimi ve itibarl~~ ~ah~slar~ n Rumlulu Mahallesi'nde sakin olduklar~ n~~ görmekteyiz. Bundan dolay~~Rumkale ~ehri'nin Merkez Mahallesi'nin
Rumlulu oldu~u kanaatini ta~~ maktapz. Di~er taraftan, sonraki tahrirlerde
zikredilen zevat ile ilgili herhangi bir kay~ t yoktur. Rumkale eski itibar~ n~~
kaybedince, muhtemelen bu ~ah~slar ve esnaftan bir grup ~ehri terk etmi~tir.
A~a~~da zikredece~imiz üzere, XVI. yüzy~ la ait tahrir defterlerine göre, Rumkaleli baz~~~ah~slar~ n çevre sancak ve kazalara göç ettikleri görülmektedir.
62 (5. Lütfi Barkan, "Tarihi Demografi Ara~t~ rmalar~~ ve Osmanl~~Tarihi", TM, C.X
(~stanbul 1953), s.11
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d) Hac~~Halil Mahallesi: Rumkale'nin di~er büyük mahallesi olan Hac~~
Halil Mahallesi bu özelli~ini XVI. as~ r boyunca devam ettirmi~tir. 1536'da
115 hane ve 8 mücerred (1 imam, 2 müezzin) ; 1552'de 119 hane ve 10 mücerred (1 müderris ve imam); 1570'de 107 hane ve 31 mücerred (1 imam ve
1 sadat); 1584'de 130 hane ve 11 mücerred (1 imam) nüfusu vard~r (Tablo1). Hac~~ Halil Mahallesi'nin tahmini nüfusu ise, 1536'da 583, 1552'de
605,1570'te 566 ve 1584'te 661 ki~idir (Tablo-II). Bu mahallede de 1552-1570
y~llar~~aras~nda azalan nüfus, 1584 y~l~ nda tekrar artm~~t~ r.
Tablo I. XVI. W~zydda RumIcale ~ehri'nde Hane ve Mikerredler
YIL

1570

1552

1536

1584

MAHALLE

HMHMHMHM

Kazan ( El-Maruf Altunta~)

74

18

63

7

58

23

64

17

57

33

53

3

57

11

81

9

Rumlulu

122

12

65

3

69

18

89

5

Hac~~Halil

115

10 107

31

130

11

Toplam

368

23 291

83 364

42

K~z~lca

8 119
71

300

2- Rumkale'nin Tahmini Nüfusu
Rumkale'nin toplam dört mahallesinde olmak üzere, 1536'da 368 hane
ve 71 mücerred; 1552'de 300 hane ve 23 mücerred; 1570'de 291 hane ve 83
mücerred; 1584'de 364 hane ve 42 mücerred nüfusu vard~r (Tablo I). Rumkale ~ehri'nin tahmini nüfusu ise hane rakam~ n~~ 5 ile çarp~ p mücerredleri
ilâve (5 x hane + mücerred) ile elde etmek mümkündür. Buna göre, Rumkale'nin tahmini nüfusu , 1536'da 1911, 1552'de 1523, 1570'de 1538 ve
1584'de 1862 ki~idir (Tablo II). Memluklular~ n önemli bir uç nâibli~i ve
Osmanl~lar~ n bir kazâ merkezi olan Rumkale'nin nüfusu F~ rat'~ n ötesindeki
Birecik merkez nâhiye'ye tâbi Nizib Kasabas~ 'ndan daha azd~ r. XVI. yüzy~l
sonlar~na kadar bir köy olan Nizib'in nüfusu ayn~~ as~ r içinde süratle artm~~~ve
1570 y~l~ nda Rumkale'nin nüfusunu geçerek tahmini 2618 ki~iye u1a~m~~ur63.
Bundan da öte, Rumkale'ye tabi Ank Nâhiyesi köylerinden ikisinin nüfusu da
Rumkale ~ehrinden fazlad~ r. Bunlardan birincisi, Bilesur (Bugünkü Halfeti
ilçesine ba~l~~ Sava~an Köyü) olup, tahmini 1536'da 856, (163 hane ve 41 mü63 1570 y~l~~tahririne göre, Nizib'te 503 hane ve 103 mücerred bulunmaktad~r. BOA, TD.
~~r. 496, s. 84-91
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cerred), 1552'de 1671 (331 hane ve 16 mücerred) ve 1570'de 1662 (324
hane ve 41 mücerred) ki~i nüfusu vard~ r64. Y~ne, merkez nâhiyeye tabi Arah'
in (bugünkü Halfeti ilçesi'ne ba~l~~Ortayol Köyü) tahmini nüfusu 1536'da
1327 ( 257 hane ve 42 mücerred), 1552'de 2127 (414 hane ve 57 mücerred),
1470'de 2116 (395 hane ve 241 mücerred) ki~iden ibarettir65. Ayr~ca, Rumkale'nin kuzeyinde Araban Nahiyesi'ne tabi olup, 1570'de tahmini 973 (183
hane ve 58 mücerred) ki~i gibi önemli bir nüfusa sahip Ard~l'~n (bugünkü
Araban ilçesi'ne ba~l~~ Köklüce Köyü) senelik 2000 akça vergi geliri olan pazar~~ vard~ r66. Rumkale'ye tâbi oldukça büyük olan bu köylerin varl~~~ n~ n
Rumkale'nin geli~mesi veya gerilemesindeki etkilerine a~a~~da de~inece~iz.
Tablo II. XVI. Yüzy~lda Rumkale ~ehri'nin Tahmini Nüfusu
YIL
MAHALLE

1536

1552

1570

1584

Kazan ( El-Mad~f Altunta~)

388

322

313

337

K~z~lca

318

268

296

414

Rumlulu

622

328

363

450

583

605

566

661

1911

1523

1538

1862

Hac~~Halil
Toplam

Rumkale'nin elimizde olmayan ilk tahriri, muhtemelen Osmanl~~hâkimiyetine geçti~i 1516 y~l~ n~n hemen akabinde yap~lm~~t~r. Elimizdeki ilk tahrir 1523 67 y~l~ na ait olup, oldukça muhtasard~ r. Birecik Sanca~~'na ba~l~~ olmas~ ndan dolay~~Rumkale'nin tahrirleri de tabii olarak mezkûr sancak ile
birlikte düzenlenmi~tir. Rumkale'nin sonraki tahrirleri s~ ras~~ ile13,16,18 ve
14 y~l ara ile yap~lm~~t~ r. Rumkale ~ehri'nin nüfusu, Osmanl~~Devleti ve ba~l~~
oldu~u sancak merkezi ve bölge nüfusunun aksine, XVI. yüzy~l ortalar~ na
do~ru azalm~~; ayn~~ asrm sonlar~ na do~ru ise yeniden artm~~ ur. Buna göre,
Rumkale'nin nüfusu ,1536-1552 y~ llar~~ aras~ nda %20 nispetinde azalm~~ ur.
1552-1570 senelerinde ise nüfusda bir de~i~iklik olmam~~t~ r. Buna mukabil
,1570-1584 y~llar~~ aras~nda Rumkale'nin nüfusu %21 nispetinde artm~~ ur.
1536-1584 seneleri aras~ nda ise ~ehrin nüfusu %2.5 oran~nda azalm~~ur.
BOA, TD. nr. 184, s. 140-142; BOA, TD. nr. 276, s. 218-221; BOA, TD. nr. 496, s. 268-271.
BOA, TD. nr. 184, 5.142-145; BOA, TD. nr. 276, s. 204-208; BOA, TD. nr. 496, s. 272-277.
66 BOA, TD. nr. 496, s. 330-333.
67 Bu defterin tarihi için bkz. Kaynaklar,s. 32.
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Grafik I. XVI. Yüzy~lda Rumkale ~ehrinde Nüfusun Seyri
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XVI. as~ rda Osmanl~~ Devleti'nde ve Akdeniz ülkelerinde genel bir nüfus
art~~~~vard~ r. 1500-1600 y~llar~~ aras~ nda Osmanl~~Devleti'nin nüfusu muhtemelen %40 oran~ nda artm~~t~ r. Bu oran ~ehirlerde köylere nispeten daha
yüksektir68 Di~er taraftan, 1523 y~l~~tahririne göre, Rumkale Kazis~'mn tahmini nüfusu, 8767 (1644 hane ve 547 mücerred)69 iken , 1570 senesi tahririnde %170 gibi oldukça yüksek bir oran art~~~~ile 23722 (4498 hane ve 1232
mücerred) ki~iye ula~m~~t~ r". Rumkale'nin hemen güneyinde yer alan Nizib
Kasabas~ 'n~ n nüfusu 1520-1584 y~llar~~aras~ nda %186 nisbetinde artm~~t~ r71.
Rumkale'nin hemen güneybat~s~ nda bulunan Ay~ ntab'~ n tahmini 1536'da
10.637 (1830 hane ve 492 mücerred + 119 muif aileleri ile birlikte) ki~i olan
nüfusu, 1575'de %46.7'lik bir art~~~ile 15.560 (2988 hane ve 460 mücerred +
31 muâf aileleri ile birlikte) ki~iye yükselmi~tir. Yine, bu kez Rumkale'nin
g-üneydo~usunda olan Urfa (Ruhi) 'n~n 1518'de tahmini 5527 (1082 hane ve
926 mücerred muiflar ile birlikte) ki~i olan nüfusu 1566'da % 151'lik bir art~~~ile 13.876 (2570 hane ve 926 mücerred + muâflar ile birlikte)'ya yüksel68 Barkan,

a.g.m, 5.15-18
1644 hanenin 112'si muâfur. Muâflar hane olarak kabul edilmi~tir. Ayr~ca, kale dizdar~,
azab,v.s. askeri görevliler hariçtir. BOA, TD. nr. 998, s. 299
7() BOA, TD. nr. 496 , s. 240-243
71 1520 y~l~~tahririne göre, tahmini 974 (193 hane ve 9 mücerred) ki~i olan Nizib'in nüfusu
1584'de 2783 (525 hane ve 158 mücerred)'e ula~m~~ur. BOA. MAD. nr. 75, vr. 45-b-46 b. ;
T.K.K.K.A, TD. nr. 173, vr. 46-a-49-b.
69
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mi~tir". XVI. as~ rda di~er Güneydo~u Anadolu ~ehirlerinde de benzer nüfus
art~~lar~~ görülmektedir".
XVI. yüzy~l boyunca ba~l~~oldu~u Osmanl~~ Devleti'nin nüfusunun; hatta
bölgedeki ~ehirler ve kendi kazâ merkezine ba~l~~köylerin nüfuslar~ n~ n yüksek oranlarda artmas~ na ra~men, ayn~~as~ rda Rumkale ~ehri'nin nüfusu niçin
azalm~~ur?
XIII-XVI.yüzy~llar aras~ nda s~ n~ r bölgesi olmas~~sebebiyle Rumkale'ninde
içinde yer ald~~~~Güneydo~u Anadolu ve Kuzey Suriye Bölgesi, Memluklular'
in s~ ras~yla ~lhanl~ lar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanl~ lar'a kar~~~mücadelelerinin ve tabi beylikler Dulkadirliler ve Ramazano~ullar~ 'n~~ kontrol alt~ nda tutma çabalar~ n~ n cereyan etti~i saha olmu~tur. ~~te,
büyük devletler aras~~ rekabette Rumkale, Memluklular'~ n bir "uç" ~ehri, di~er bir ifade ile F~ rat kenar~ ndaki sarp ve stratejik kalesi ile bir "üs" ~ehirdir.
Bu durumda Memluklular'~ n di~er uç ~ ehirleri gibi Rumkale'ye de önem
verdikleri ve önemli askeri birliklerinin burada üstlenmesi muhtemeldir. Nitekim, Rumkale'nin a~a~~s~ nda bulunan Gökmeydan~~ adl~~ mahalde Memluklu beylerinin at talimi yapt~ klar~ n~~ yukar~da zikretrni~tik.
1516 y~ l~ nda Osmanl~~ hâkimiyetine geçtikten sonra, Rumkale bütün
önemli özelliklerini kaybetti. Birincisi, bir üs ~ehir ve üs kale olmaktan ç~ k~ p
büyük bir imparatorlu~un iç bölgesinde bulunan klasik bir ~ehire dönü~tü.
~kincisi, iç bölge olmas~~ ve Osmanl~~ Devleti'ndeki genel huzur sonucu, insanlar~ n tehlike an~ nda güvende hissettikleri Ortaça~~ n tabii korunma merkezi
olan kaleye ihtiyaç kalmad~ . Dolay~s~~ ile askeri görevlilerin mevcudu azald~ .
Üçüncüsü, önemli miktarda askeri görevliye hizmet veren esnaf v.s, meslek
gruplar~~ eskisi kadar i~~imkân~~ bulamad~ . ~~ te bu sebeplerden dolay~ , Osmanl~~ Devleti'nin Rumkale'yi ele geçirmesinin ard~ndan, bölge ~ehirlerinin
nüfusu yüksek oranlarda artar iken, Rumkale'nin nüfusu azalm~~ ur. Bu ana
sebeplerin yan~s~ ra baz~~ tali faktörler de vard~ r ki a~a~~da ele alaca~~z.
Bu durum sadece Rumkale için mi geçerlidir? Rumkale'nin hemen a~a~~s~ nda ayn~~ özelliklere sahip ve Memluklular'~ n bir uç ~ehri olan Birecik'in
Osmanl~~hâkimiyetine girmesinin akabindeki durumu nedir? Bunu tespit
edebilmek için evvel, XVI. yüzy~lda Birecik ~ehrinin nüfus seyrine bakmak
72 Nejat Göyünç, "XVI. Yüzy~lda Güney-Do~ u Anadolu'nun Ekonomik Durumu" Türkiye
iktisat Tarihi Semineri-Metinler, Tart~~ malar (8-10 Haziran 1973 Ankara), s.77-79.
73 Göytinç, a.g.m,s.73-83.
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gerekir. Birecik'in tahmini nüfusu 1520'de 3766 (742 hane ve 56 mücerred) 74 ; 1536'da 2796 (537 hane ve III mücered) 78; 1552'de 2895 (530 hane
ve 245 mücerred) 78 , 1570'de 3852 (707 hane ve 257 mücerred) 77; 1584'de
ise 4500 ki~idir78. Görüldü~ü üzere, 1520-1536 y~llar~~ aras~ nda Birecik'in nüfusu %26 oran~ nda azalm~~; 1552'de ise 1536'ya göre %3.5 nispetinde fazlala~m~~ur. 1520-1552 y~llar~~ aras~ nda Birecik ~ehri'ndeki nüfus seyri ile Rumkale ~ehri'ndeki nüfus seyri benzerlik göstermektedir. Buna mukabil, 15521570 y~llar~~ aras~ nda Rumkale'nin nüfusunda bir de~i~iklik olmaz iken, ayn~~
dönemde Birecik'in nüfusu %33 oran~ nda artrn~~ ur. Birecik'in nüfusundaki
art~~~1570-1584 y~llar~~ aras~ nda da devam etmi~~ve art~~~nispeti %17 olarak
gerçekle~mi~tir.
Rumkale, XVI. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ na do~ru, daha sonraki yüzy~llardaki
çökü~ünün ba~lang~c~~ olan nüfus azalmas~~ ile kar~~~kar~~ya kalm~~~iken, Osmanl~~ hâkimiyetinde büyük bir sanca~~ n merkezi olmas~ na ra~men, benzer
sebepler ile ayn~~ durumla kar~~~kar~~ya kalan Birecik bu durumdan nas~l kurtuldu?
Akdeniz'den gelip, Halep gibi büyük bir ~ ehirden geçerek, bir kolu Diyarbekir üzerinden ~ran'a, di~er bir kolu ise Ba~dat'a giden ticaret yolu,
farkl~~devletlerin elinden ç~ karak tek bir imparatorlu~un (Osmanl~ ) iç s~ n~ rlar~ nda kald~. Dolay~s~yla ticaret yollar~~için en önemli faktör olan güvenlik
tam olarak sa~land~ . Bu yo~un ticaret yolunun Birecik'te F~ rat'~~ a~mas~, burada nehir nakliyat~ n~ n geli~mesine vesile oldu79. XVI. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda Birecik'e gelen Bat~ l~~ tüccarlar buran~ n bir ticaret ~ehri oldu~unu belirterek çe~itli malumatlar verirlerm. Tahrir defterlerinde "Mahsülat-~~ ~skele-i
Birecik" diye kay~ tl~~ olan, Birecik iskelesinin y~ ll~ k geliri; 1536 ve 1552'de
180.000 ve 1570'de 200.000 akçad~ r. Bu iskelede çal~~anlardan 1520 ve 1536
y~l~ na ait tahrir defterlerinde bahsedilmez iken, 1552 ve 1570 y~l~~tahrir defterlerinde "Tâife-i hüddâm-~~ ~skele-i Birecik" ba~l~~~~alt~nda 1552'de 5 reis, 2
neccâr (marangoz) ve 38 kürekçi ve 1570'de 6 reis, 3 neccâr ve 54 kürekçi
74 XVI. as~ rda Birecik'in Meydan, Merkez, Derya, ~shak, ~emsiyye (?) Vadicik ve Bab-~~
Ruhâ(Urfa kap~s~ ) adlar~nda 7 mahallesi mevcuttur. BOA, MAD. nr . 75, vr. 16- b-23-a.
75 BOA, TD. nr. 184, s. 7-12
76 BOA, TD. nr. 276, s. 10-18
BOA, TD. nr. 496, s.20-29.
78 Göyünç, a.g.m, s.81
79 Halil ~ nalc~ k, The Ottoman Empire, The Classical Age, 1300-1600, London 1973, s. 125;
Göydnç, a.g.m, s. 86-87.
8° Gdyünç, a.g.m, s. 88.
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kartl~d~ r". Birecik'in iktisadi hayat~na önemli katk~s~~ olan di~er bir faaliyette, F~ rat üzerindeki nehir nakliyat~n~n buradan ba~lamas~d~ r. Bu sebeple,
Birecik'te bir tersane kurulmu~~ve gerek askeri gerekse ticari amaçl~~gemiler
burada in~a edilmi~tir. Ayr~ca, bu gemiler ile Birecik' ten Basra'ya nehir yolu
ile ticari nakliyaun yan~s~ ra askeri amaçl~~olarak zahire ve harp malzemesi
nakliyat.' da yap~lmaktayd~~82.
XVI. yüzy~l ba~lar~nda, Osmanl~~hâkimiyetine geçtikten sonra, sancak
merkezi Birecik ile ayn~~kaderi payla~an Rumkale, Birecik'in yukar~da bahsetti~imiz imkânlarma sahip olmad~~~~için, sürekli gerilemi~~ve nihayette terk
edilmi~tir. Bu ana faktör ile birlikte di~er etkenlere de dikkat etmek gerekir.
~öyle ki, Osmanl~~ ta~ra te~kilât~nda co~rafyamn tabii olarak s~mrlad~~~~bölgedeki köylerin birle~ mesi sonucu meydana gelen idari birime nâhiye83 ; ticari ve kültürel üstünlü~ü ile bulundu~u bölgenin merkezi olmu~~bir kasaba
veya ~ehir ile onun civar~nda bulunan köylerin te~kil etti~i idari birime ise
kazâ denir". Bir kazâ merkezi olan Rumkale'ye ba~l~~üç nâhiye vard~ r. Bunlar, merkez nâhiye Merzumân, kuzeyinde Araban ve F~ rat'~ n öte yakas~ nda
yani do~usunda bulunan Ank Nâhiyeleridir. 1570 y~l~~tahririne göre, 78'i
Ank'ta, 35'i Merzumân'da ve 42'si Araban'da olmak üzere, toplam 155 köy
Rumkale Kazâs~ 'na ba~l~d~ r. Bu dönemde Rumkale Kazâs~ 'n~n tahmini nüfusu ise 6533 (1220 hane ve 433 mücerred, (Rumkale ~ehri dahil)'ü Merzuman, 5328 (997 hane ve 525 mücerred)'i Araban ve 11951 (2281 hane ve 546
mücerred)'i Ar~k Nâhiyesi'nde olmak üzere, toplam 23722 (4488 hane ve
1232 mücerred) ki~idir". Yukar~da görüldü~ü üzere, Rumkale Kaz ~s~~nüfusunun %22.5'i (Rumkale ~ehir nüfusu dahil) merkez kazâ Merzumân'da,
%27.5'i Araban Nâhiyesi'nde ve % 50'si, ~ehir nüfusunu hariç tuttu~umuzda
daha fazlas~, Rumkale ile ula~~m~ n ancak küçük gemiler ve kelekler 86 ile
sa~lanabildi~i büyük bir nehir olan F~ rat'~ n do~u yakas~nda bulunan Ank
Nahiyesi'nde ikamet etmektedir. Di~er taraftan, Ank Nâhiyesi'ne ba~l~~Bilesur ve Arah Köylerinin Rumkale ~ehrinden nüfus olarak daha fazla olmalar~~
81 BOA,
82

TD. nr. 184, s.12; BOA, TD. nr. 276, s. 18-19; BOA, TD. nr. 496, s. 29-30
Cengiz Orhonlu-Turgut I~~ksal, "Dicle ve F~ rat Nehirlerinde Nakliyat; Osmanl~~
~ mparatorlu~u'nda ~ehircilik ve Ula~~m Üzerine Ara~t~rmalar", Der. Salih özbaran ~zmir 1984, s.
116-138.
83
Tayyip Gökbilgin, "Nahiye" ~A, C. IX, s. 37-39.
84 Mustafa Akda~, Türkiye'nin iktisadi ve ~çtimai Tarihi, C.II, ~stanbul 1979, s. 83
86 BOA, TD. nr. 496. s. 240-243
86 Koyun ve keçi derisinden yap~lan tulumlardan 40-60 kadar~n~n ba~lanmas~~ ile, ancak
suyun al ~~~istikametinde gidebilen ula~~m araçlar~na kelek denir. Orhonlu- I~~ksal, a.g.m, s.124
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ve kasaphane, boyahane ve ma'sara (üzüm, susam v.s s~ k~ld~~~~yer) gibi hizmet kurumlar~na sahip olmalar~~dikkat çekicidir87. Ayr~ca, Rumkale'nin kuzeyinde olan Araban Nahiyesi'ne ba~l~~Ard~! Köyü'nde 1570 y~l~~tahrir defterinde rastlad~~~m~z y~ll~ k 2000 akça gelirli bir pazar bulunmaktad~r.
Rumkale Kazâs~~nüfusunun %50'sinden fazlas~n~ n tabii engel olan F~rat'
~ n ötesinde oldu~unu yukar~da zikretmi~tik. Bu köylerin gerek ihtiyaçlar~ n~~
giderebilecekleri büyük köylere sahip bulunmas~~ gerekse hemen güneylerinde önemli ihtiyaçlar~n~~kar~~ layabilecekleri ve ürettikleri mallar~ n~~ satabilecekleri, Birecik ve Urfa gibi ~ehirlerin olmas~ , tabii olarak Ank Nahiyesi'ne
tâbi 78 köyün Rumkale ile irtibaum en aza indirmi~ tir. Nitekim, bu tabii engel sonraki as~ rlarda ~ehrin yerini de~i~tirmesine ve F~rat'~n ötesinde yeniden
Halfeti ad~yla kurulmas~ na sebep te~kil etmi~tir. Bundan ba~ka, Rumkale'nin
kuzeyinde Ard~! Köyü'nde kurulan pazar~ n da Rumkale'nin ekonomik yap~s~na olumsuz etkisi olmu~tur.
1536 y~ l~ nda Rumkale'de 368 hane meskün iken, 1552'de hane say~s~~
300'e dü~mü~ tür. Peki 68 hane nereye gitmi~tir? Tespit edebildi~imiz kadar~~
ile ço~unlu~u esnaf ve sanatkâr olan Rumkale sakinleri yak~ n ~ehirlere göçmü~lerdir. 1520 y~l~ nda Birecik'in Vadicik Mahallesi'nde 4 hane Rumkaleli
meskündurs". 1536 senesinde Ay~ntab'~ n yabanc~~sakinleri aras~ nda ~arktan
gelenlerden sonra en fazla haneye sahip olanlar Rumkalelilerdir. Bu tarihte
Ay~ ntab'da ikamet eden 13 hane Rumkaleli vard~rg". Bu, Rumkale'den göçün
1536'dan önce ba~lad~~~n~~göstermektedir. Ayr~ ca ,1552'de Nizib'in El-Zük
(Çar~~ ) Mahallesi'nde 1 ve 1570'de El-Tahtani Mahallesi'nde 1 hane
Rumkaleli ikamet etmektedir'''. Bundan ba~ka, 1570 y~l~ nda Birecik Sanca~~~
merkez nâhiyesine ba~l~~ Kefer~eyh Köyü'nde 1 hane Rumkaleli meskündur"2.
XVI. yüzy~l ortalar~ na do~ru nüfusu azalan ve bu durgunlu~unu ayn~~ asr~n ikinci yar~s~ nda da devam ettiren Rumkale'nin nüfusu 1570-1584 y~ llar~~
aras~ nda yukar~ da zikrettiklerimizin aksine %21 nispetinde artm~~ur. Os87 1570 y~l~~tahririne göre, Bilesur Köyü'nde senelik 5000 akça gelirli kasaphane, 3000 akça
has~ll~~boyahane ve 2 ma'sara vard~ r. (BOA, TD. nr. 496. s. 268-271). Yine, ayn~~tarihte Arah
Köyü'nde y~ ll~ k 3000 akça gelirli kasaphane, 4000 akça has~ ll~~ boyahane ve 2 ma'sara
bulunmaktad~r. BOA, TD. nr. 496, s. 272-277
88 BOA, TD. nr. 496, s. 330-333.
89 BOA, MAD. nr. 75, vr. 17-a.
9° Hüseyin özde~er, XVI. As~rda Ay~ntal~~Liuis,, C.I, ~stanbul 1988 s. 116
91 BOA, TD. nr. 276, s.87:, BOA, TD. nr. 496, s.96
92 BOA, TD. nr. 496, s. 44
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manl~~devleti hâkimiyetine girmesinden sonra idari, iktisadi ve içtimai ~artlar
aleyhine geli~en ve bu yüzden demograf~ k kay~ ba u~rayan Rumkale ~ehri'ndeki bu geçici nüfus art~~~ n~ n sebebi nedir?
Bunu ancak Osmanl~~Devleti'nin XVI. yüzy~l~n son çeyre~indeki siyasi iktisadi ve içtimai durumu ile aç~ klayabiliriz. ~öyleki, XVI. as~rda bir çok cephede sava~ mak zorunda kalan Osmanl~~ Devleti'nin iktisadi durumunun bozulmas~~sonucu, enflasyon artm~~~ve devlet memurlar~n~ n (ehl-i örf) gelirleri
enflasyonun oldukça alt~nda kalm~~t~ r. Bu eksiklerini gidermek isteyen devlet
görevlileri ise köylüden kanun d~~~~yollar ile yeni vergiler alma yoluna gitmi~tir. Ayr~ca, timarl~~ sipahiler geri plana itilerek Anadolu'daki yüksek dirlikler
kap~ kullar~ na verilmi~; ta~raya yerle~en bu askeri görevliler de halka zulüm
yapmaktan geri durmam~~ lar ve Anadolu'yu büyük bir anar~iye sürükleyen
Celâli isyanlann~ n zuhur etmesini temin edecek zemini haz~ rlam~~lard~r. Bu
sebeple, özellikle XVI. asrm son çeyre~inden itibaren ehli ödün bask~ lar~ ndan y~ lan köylü halk çiftini terk etmi~~ve kendileri için güvenli bulduklar~~
kale gibi korunma unsuruna sahip ~ehirlere göç etmi~lerdir". Bu da, evvel
köylerin ve korunmas~ z kasabalar~ n nüfusunun azalmas~na sebep olmu~; asr~ n sonlar~ nda ise bu yerle~im yerlerinin bir k~sm~~tamamen bo~alarak virân
olmu~tur91.
Nitekim, Rumkale'nin hemen yak~n~ nda olup, XVI. asnn hemen ba~lar~ nda bir köy iken, h~zla geli~erek, ayn~~yüzy~l~ n son çeyre~inde kasaba olan
Nizib'in 1552-1570 y~llar~~aras~ nda %95.6 nispetinde artan nüfusu, 1570-1584
seneleri aras~ nda ancak %6.3 oran~ nda yükselmi~ tir". 16 Nisan ve 25 Temmuz 1578 tarihli hükümlere göre, Anadolu'daki huzursuzluktan nasibini
alan Nizib Halep Beylerbeyi'nin adamlar~ n~ n zulmüne u~ram~~; ayr~ca, civarda bulunan Yezidi Kürdler kasabay~~ya~malam~~ur96.
XVI. yüzy~l sonlar~nda, Osmanl~~Devleti'nin içinde bulundu~u, istikrars~zl~ k sebebiyle, Rumkale ~ehri'nin nüfusu geçici olarak artm~~; fakat, sonraki
as~ rlarda yukar~da ifade etti~imiz sebepler do~rultusunda bunu muhafaza
edememi~tir. 1837 y~l~ nda Rumkale'den geçen Moltke, burada 40 hanenin
bulundu~unu ve ~ehrin geri kalan k~sm~ n~n harabe oldu~unu belirtmekte93 Mustafa

Akda~, Celali 1syanlar~, (1550-1603), Ankara 1963, s.35-36
Akda~, a.g.e, s. 250-257
95 BOA, TD. nr. 276, s. 84-89; BOA, TD. nr. 496, s. 91-96; T.K.K.K. A,TD. nr. 173, vr. 123-1>
94

126-a

96

BOA, MD. ~~r. XXXV, s. 51, hüküm. 119; BOA, MD. t~r. XXXIV,s.110, hilküm,243.
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dir97. XIX. yüzy~l~ n ikinci yar~s~nda ise Rumkale'de 6 hane kalm~~~ve bunlar
da daha sonra buray~~terk etmi~tir98.
3. ~ehrin Sosyal Yap~s~~
a) ~ehirdeki idari, Dini ve Sosyal Görevliler
Osmanl~~ ~ehirlerinde idari görevliler; bulundu~u kaza merkezinde
önemli görevler üstlenen kad~, onun adli hizmetlerde yard~mc~lar~~olan nâib
ve mahkeme asayi~ini temin eden muhz~rba~~, ~ehirde güvenli~i sa~layan ~ehir suba~~s~ , geceleri çar~~~ve pazarlar~~bekleyen asesler, esnaf~n devlet ile ili~kisinde temsilci olan ~ehir kethüdas~, çar~~~ve pazarlarda fiyatlar~ n tespiti ve
al~~veri~i kontrol eden muhtesip, ~ehir kalesinin sorumlusu dizdar, onun
yard~ mc~s~~kale kethüdas~, kaleyi bekleyen kale erten; dini görevliler ise müderris, imam, müezzin, vak~f görevlileri v.s. müte~ekkildir99.
Bu görevlilerden bir k~sm~n~~tahrir defterlerinden tespit edebildik. Buna
göre, Rumkale Kalesi dizdar~ , 1536'da merkez nahiye Merzumân Nahiyesi'ne
tabi Cibin Köyü vergi gelirini tasarruf eden Ali; 1552'de Ank Nahiyesi'ne
ba~l~~ Vahna ve Derto köyleri vergi has~llar~n~~tasarruf eden Nasuh ve 1570'de
yine Merkez Nahiye'ye tabi Milalis Köyü ve Dehliz mezraas~~ vergi gelirlerini
tasarruf eden Hasan'd~ r". Rumkale Kalesi kethüdal~~~ n~, 1536'da Merzuman Nahiyesi'ne ba~l~~Bak~rhan Köyü vergi has~l~ n~~tasarruf eden Hasan
isimli bir ~ah~s yapmaktad~ ri°1 . 1552 y~l~~tahrir defterinde, Kazan Mahallesi
sakinlerinden bir ~ah~s "Bali kethüda" ad~yla kartl~d~ r. Bu ~ah~s muhtemelen
Rumkale'nin ~ehir kethüdas~d~ r". Kalede görevli kale erlerinin say~s~ n~~ bilmemekle birlikte tahrir defterlerinde onlar~ n tasarruf ettikleri timarlar hakk~ nda kay~ tlar vard~r". 1536 tarihli tahrir defterinde ~ah~s adlar~ n~ n alt~ na
dü~ülen kay~ tlara göre, bu tarihte ~ehirde 4 ases (bekçi) bulunmaktad~ r
(Tablo III.) Bundan ba~ka, ~ehirden al~ nan ihtisab vergisine dair kay~ t muhtesibin varl~~~ na delâlet eder.

97 Moltke,

a.g.e, "gös.yer".
Honigmann-Darkot, a.g.m, 5.780
Özer Ergenç, Osmanl~~Klasik Dönemi Kent Tarih çili~ine Katk~; XVI. Yüzy~lda Anka~a ve
Konya. Ankara 1995, s. 69-83.
100
BOA, TD. ur. 184, s. 167; BOA, TD. ur. 276, 5.249; BOA, TD. ur. 496, s.263.
~ m BOA, TD. ur. 184, s.197
102 BOA, TD. ur. 276, s.177.
103 BOA, TD. ur. 276, s. 278-281; BOA, TD. ur. 496, 5.341-343
98
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Rumkale'de görev yapan dini ve sosyal görevliler; 1536'da 2 müderris, 2
hatip, 4 imam ve 4 müezzin; 1552'de 1 müderris, ayr~ ca mevcut dört mahallede birer imam vard~ r. Bundan ba~ka,sadât, dervi~, pirifani, duac~, divane,
v.s, farkl~~özelliklere sahip olan ~ah~slar ~ehirde sakindir.Aynca vak~f kurumlar olan medrese ve camilerde çal~~an ~ah~slar da ~ehirde ikamet eden di~er
bir sosyal grubu te~kil etmektedir.
b) ~ehirdeki Meslekler
Osmanl~~ ~ehir ve kasabalar~ nda, ~ehir nüfusunun önemli bir k~sm~ n~~ te~kil eden esnaf, iktisadi hayat~n temelini olu~turmaktayd~ . Osmanl~~ esnaf~ , her
çe~it g~da, mal imali ve hizmeti için ayr~~ birimler halinde te~kilatlanm~~lard~ .
Ayr~ca, her esnaf grubunun ba~~ nda onlar~ n temsilcisi olan kethüdalar~~
vard~~1".
XV. asnn sonu ve XVI. yüzy~l~ n ba~lar~ nda tanzim edilen tahrir defterlerinde, herhangi bir meslek ile u~ra~anlar, hangi mesle~i yap~yorsa, o mesle~in ismi kendi isimleri ile birlikte yaz~l~ rd~. Sonraki tahrirlerde ise bu tür kay~tlara önem verilmemi~tir. Di~er taraftan, meslek dallan kendi ~ah~s isimlerinin alt~ na veya üstüne yaz~ labildi~i gibi, baba ismi kaydedilmeden sadece
kendi ismi ve mesle~i kay~ tl~~olanlar da vard~ ".
Rumkale ~ehri için de benzer bir durum söz konusudur. Burada da meslekler, tahrir defterlerinden, 1536 y~ l~ na ait defterde ve k~smen de olsa 1552
senesine ait defterde yer alm~~t~ r. Tokat'ta oldu~u gibi, Rumkale'de de meslekler baba ad~~ zikredilmeden ~ah~s ad~~ ve mesle~i deftere kaydedilmi~tir.
~ehirlerde bulunan esnaf~ n çe~itlili~i ve say~s~ , ~üphesiz o ~ehrin fiziki,
iktisadi ve demograf~k durumu ile do~rudan orant~ l~d~ r. XV. yüzy~ l~ n ikinci
yar~s~ nda büyük ~ehirlerden birisi olan Tokaeta 163 çe~it" meslek var iken,
Tablo III'de görüldü~ü üzere, XVI. yüzy~l~ n ilk yar~s~ nda Rumkale'de meslek
türleri ve say~ lar~~oldukça azd~ r. Bu da Rumkale'nin küçük bir ~ehir olmas~ ndan kaynaklanmaktad~ r. Tahrir defterlerinden tespit etti~imiz kadar~~ ile
Rumkale'de mevcut olan idari, dini, sosyal ve di~er meslekler a~a~~dad~ r.

104 ~lhan ~ahin-Feridun M. Emecen, 'XV. Asr~ n ~ kinci Yar~s~ nda Tokat Esnaf~ " JOS
(Osmanl~~Arasurmalar~), C. VII- VIII, (~stanbul 1988), s. 288-291
los ~ahin-Emecen, a.g.m, s. 289.
104 ~ahin-Emecen, a.g.m, s. 299-303.
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Tablo n . XVI. Yüzy~lda Rumkale ~ehrrndeki Meslekler
Meslekkr

1536

1552

1

1

Kad~~

NTL

Di~er Meslelder

NIL

idari, Dini ve Sosyal

1536

1552

Abac~~

1

1

Dizdar

1

1

Arac~~

-

~ehir Kethüdas~~

1

1

Babc~~(Kap~c~ )

-

1

Bazlamac~~

-

1

Kale Kethüdas~~

1

1

Müderris

2

1

Boyac~~

~mam

2
4

Çerçi

2
1

1

1
3

Qrakç~~ (Mumcu)

1

-

Mütevelli

I

1

Debba~~

1

-

E~erci
Güveçci
Haddad (Demirci)

1

1

Hammal

~~

-

Hayyât (Terzi)

2

1

Hatib

Ases

4

Duac~~

1

Ferra§

2

Naz~ r

~~
~~
~~
~~

Zabit
Keçeci
Kemerci
Keresteci
K~ l~ ççl

2
2
1
1

Kösker

1

Neccâr (Marangoz )

2

1

Tarakç~~

1

-

Ta~ç~~

2

-

~~

1

-

1

1

2

~~
~~

2

1

E- ~çtimai Kurumlar
1552 tarihli107 evkaf defterine göre, bu tarihte Rumkale ~ehrinde içtimai
kurum olarak 2 camii, 1 medrese ve medreseye dahil bir mescid bulunmaktad~ r.
107
Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi maliyeden müdevver tasnifi 15776 numarada kay~ tl~~tamam~~
Birecik Sancag~ ' na ait evkaf defteri 12 sayfa olup, tarihsizdir. Gerek yaz~~stilinin H. 959/M. 1552
tarihli tahrir defteri ile ayn~~olmas~ , gerekse zikrolan evkaf defteri~~ i~~~bir yerinde (BOA, MAD.
nr. 15776, s.8) Ali Bey'in (1536 tarihli tahririn muharriri) düzenledi~i tahrir defterinden sab~k
defter olarak bahsedilmesi ve mezkür defterdeki vak~ flar ile ilgili rakarnlar ile evkaf defterindeki
rakamlar~n ayn~~olmas~, bu defterin 1552 y~ l~ nda yap~ lan tahrir sonucunda tanzim edildi~ini

göstermektedir.
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a) Camii Kebir (Ulu Camii): Ad~ ndan da anla~~ld~~~~üzere, Rumkale'nin
en büyük camiidir. Ulu Cami'nin evkaf~ , Araban Nâhiyesi'ne tabi Karacavirân
nam-~~di~er Ba~luçak~ l (El-marûf Altunta~) mezraas~ m8'nda 12 k~tan~n senelik
850 akça geliri, ayn~~köyde bulunan de~irmenin senelik yar~~ has~l~~olan 560
akça; yine Araban'a ba~l~~Sekizce Köyü'nün 3620 akça geliri; Rumkale ~ehri
yak~n~ nda bulunan bir bostan; Keferkab Köyü'nde bulunan bostan~n 80 akça
geliri; Tatayni Köyü'nde bulunan de~irmenin 160 akçal~ k gelirinden
ibarettir.
Ulucamii evkaf~ n~ n toplam senelik has~l~~5620 akça olup, bunun yevmi 2
akças~~tevliyet, 5 akças~~hitabet, 2 akças~~te'zin (iki ayr~~~ah~s) mg 4 akças~~imamet, 1 akças~~ferra~~ve geriye kalan 580 akças~~ya~~na ve has~ r~na sarf olunmak üzere, tahsis olunmu~tur '1°. Yukar~da görüldü~ü üzere, Ulu camii, vak~f
gelirlerinin büyük bir k~sm~~Sekizce Köyü gelirlerinden olu~ maktad~ r. Evkaf
defterine dü~ülen bir kay~ tta, bu köyün Karakad~~(bölgenin ilk muharrirlerinden)'n~ n tanzim etti~i tahrir defterinde, mezkûr caminin hatibi, ya~~~ve
has~ r~na vakfedildi~i; ancak, Ali Bey (1536 y~l~~tahrir muharriri )'in 2000 akças~n~~has olarak ay~r~p, geri kalan~~vakfa b~ rakt~~~, bu gelirin vakf~n giderlerini kar~~lamad~~~~belirtilmekte, hali haz~ rda ise mezkur köyden elde edilecek has~l~ n hatibine, ya~~na, has~r~ na ve iki ~ah~s müezzinine sarf olunmak
üzere düzeltildi~i zikredilmektedirIn.
b-) Kale Camii: Bu cami muhtemelen iç kalede bulunmaktad~ r. Nitekim,
1536 y~l~~tahrir defterinde iç camii olarak zikredilmektedirm. Bu caminin evkaf~, Rumkale'nin a~a~~s~ nda bulunan Gökmeydan~'n~ ndaki bostandan iba108
1570 y~l~~tahririnde köydür. BOA, TD. nr. 496, s.338.
1°9 Bu hizmetlerin geliri Sekizce köyü gelirlerinden kar~~lanmaktad~r. BOA, MAD. nr.
15776, s.8
11() B04 MAD. nr. 15776, s. "gös.yer."
~~~~ "Karye-i Sekizce'nin hukuk-~~~er'iyyesi Karakad~~defterinde cami-i mezbürenin hatibine
ve ya~ma ve has~r~ na vakf deri kayd olunub sonra Ali Beg hassa-i hümâyuna yazub iki bin hassa
zabt olunduktan sonra girii mahsüli vakfa virilmek içün Asitâne-i saâdetden hükm-i ~erif sad~ k
olunub ol zamandan beril cami-i mezbürun katibi tasarruf idermi~. Haliyâ, tefti~~olundukta
vakfiyesi bulunmayub hilccetinde dahi isbat olub lakin bu makule mesâcid ve medâris vakf
olanlar hakk~nda merahim-i aliyye-i padi~ahi zuhür idüb erbâb-~~vezâife ve sayirlü lâzemine
kifâyet idecek mikdar~~ virilmesi ferrnan olunma~~ n camii mezbürenin sahih vakf~~ ancak
imam~ na ve ferrasma kifâyet idüb karye-i mezb~lre mahsüli hatibine ve ya~ma ve has~r~na ve iki
nefer miiezzinlerine sarf olunmak üzere defteri cedide kayd olundu." BOA, MAD. nr. 15776, s.
"gös.yer".
112
"Bostan Gökmeydan~~der zir-i (a~a~~) kal 'a vakf-~~ cami-i der enderun", BOA, TD. nr.
184, s. 181
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rettir. Evkaf~n senelik 200 akça maktu geliri olup, mezkûr caminin ya~ma ve
has~ r~ na sarf olunmaktad~ r "3. Evkaf defterine dü~ülen bir kay~ tta, kalenin
hemen a~a~~s~ nda bulunan bu yerde, evvela Memluklu beylerinin at talim ettikleri, Osmanl~~fethinden sonra caminin vakf~~olmad~~~ n~~ tespit eden evvelki
muharrir bu bostan~ n gelirini mezkûr caminin ya~~~ve has~ r~ na sarf olunmak
üzere deftere kaydetti~i belirtilmemektedir "4. Evkaf defterinde bu caminin
imam~ndan bahsedilmemektedir. Bununla birlikte, 1552 y~l~ na ait tahrir defterinde, bu caminin imam~, Ank Nahiyesi'ne ba~l~~ Tillâk Köyü'nün 2400
akça ve Nordin Mezraas~'mn 600 akçal~ k gelirini timar olarak tasarruf eden
~emseddin'dir. Buna göre, kale camiinin imam~~ ayn~~ zamanda kalede bulanan bir askeri görevlidir 115.
c-) Zamahiye (?) Medresesi: Evkaf defterindeki kay~da göre, bu medreseye ait vakfiyenin tarihi H.766/M.1365,dir116. Evkaf defterinde, vakf~ n giderlerinden bahsedilirken, medreseye ba~l~~bir mescidin varl~~~~anla~~lmaktad~r117. Zamahiye (?) Medresesi'nin evkaf~ , Ar~k Köyü'de 12 k~ tamn senelik
6428 akça has~l~; Masaru (?) 118 Köyünün y~ll~ k 4100 akça geliri; Boza~~l Köyü'nde senelik 200 akça has~l; Keferkab Köyü'nde bulunan bostan~ n y~ll~ k
800 akça geliri; Balak(?) Köyü'ndeki bostan~n senelik 60 akça ve de~irmenin
12 k~ t'as~ n~ n 200 akça has~llar~; Tatayni Köyü'ndeki de~irmenin 10 k~t'as~ n~ n
y~ll~ k 600 akça geliri ve Rumkale ~ehri'nde bulunan vak~f dükkanlar~n y~ll~ k
50 akça has~l~~ve yine ~ehirdeki baz~~dükkanlara ait 20 akçal~k zemin gelirinden ibarettir '~".
113 BOA,

MAD. nr. 15776, s.10.
"zikr olunan bostan mukaddemâ Çerakese (Memluklu) beglerinin at talim idecek
yirleri olub ba'del- feth hisar erenleri bostan iyleyüb kal'a-i mezbüre camii'nin vakf~~olmayub
sab~ ka vilâyet kitâbet idenler mahsülat-~~ camii mezbürun ya~ma ve has~r~ na sarf olunmak
münasib görüb deftere kayd iyleyüb suret-i defter virüb zikrolunan suret-i defter mucibince
Asitane-i saadet-i â~iyâneden mukarrernâme-i hinnâyun sad~ r olunma~~n vech-i me~rüh üzere
cami-i mezbilrun ya~ma ve has~r~ na sarf olunmak üzere defter-i cedide dahi kayd olund~". BOA,
MAD. nr. 15776, s. "gös.yer".
115 BOA, TD. nr. 276, s.250.
IIU "Vakf-~~ medrese-i Zamahiye (?) der nefs-i Rumka'la tarih'ül-vakf~ye sene 766", BOA,
MAD. nr. 15776, s.9
117 BOA, MAD. nr. 15776, s. "gös.yer".
~ s .Karye-i mezbure Misaru(?)'n~ n hukuk-~~ ~er'iyyesi Rumkala'da vaki olan medresenin
vakf~~ olub Sultan Kay~tbay (Memluklu Sultan!, 1468-1496) zaman~ndan berü medâris tasarruf
idegelüb defteri atikde dahi mukayyed olma~~ n defter-i cedid-i hakaniye dahi kayd olund~",
BOA, TD. nr. 184, s.183
119 BOA, MAD. nr. 15776, s. "gös. yer"
114

Belleten C. LXII, 29
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Bu medrese evkaf~ n~ n toplam senelik has~l~~ 12458 akça olup, bunun
yevmi 16 akças~~ tedrise, 6 akças~~ 6 adet talebeye, 1 akças~~ imamete, 4 akças~~
te'zine, 1 akças~~muallim-i hisabata, 1 akças~~mescit ve medresenin ferra~~ve
bevvab~ na, 3 akças~~ nezaret ve tevliyete, lakças~~ zabit ve mimar~ na, senelik
180 akças~~3 adet yetime, 180 akças~~yetimlere elbiseye, 180 akças~...(?) mescid-i atik, 180 akças~~...(?) 50 akças~~zeyt ve.... (?)200 akças~~ya~ma ve has~ rma
sarf olunmak üzere, tahsis olunmu~tur'20. Evkaf gelirinin geriye kalan 868 akças~~ise medresenin onar~m~ na ayr~lm~~t~ r 121 .
F- Rumlcale'nin iktisadi Durumu Ve ~ehirden Al~nan Vergiler
Osmanl~~ Devleti'nde raiyyetten al~ nan vergiler, tekâlif-i ~er'iyye, rüsum-~~
örf~yye ve tekalif-i divaniyye diye üç k~s~ma ayr~lmaktayd~ . ~efi vergiler, zekat,
ö~ür, haraç, cizye v.s; örf~~vergiler, çift, bennak, ispençe, bad-~~ hevâ v.s; divani
vergiler ise avar~z akças~~ ve onun içinde yer alan nüzul bedeli, kürekçi akças~~
vs. dir'22. Buna mukabil, ziraatle u~ra~mayan, genelde sanat ve ticaretle me~gul olan ~ehir halk~ n~ n devlet ekonomisine katk~s~~ pazarlarda satnklar~~mallar vesilesiyle ödedikleri vergiler ile olmu~tur°23.
XVI. yüzy~lda Güneydo~u Anadolu'nun iktisadi hayat~ nda en büyük unsur Akdeniz ticaret yolunu Halep üzerinden ~ran ve Irak'a ba~layan yolun
bölgeden geçmesidir. Di~er önemli ekonomik faaliyetler ise dokumac~ hk,
dericilik, ba~c~l~ k, hayvanc~l~ k ve zirâi üretimdir 124.
Rumkale, zikretti~imiz kervan yolunun üzerinde olmad~~~ ndan dolay~,
milletleraras~~ ticaret yolunun getirece~i imkânlardan yoksun kalm~~t~ r. Y~ ne,
ayn~~ as~ rda Güneydo~u Anadolu Bölgesi'nde önemli ölçüde hayvanc~ l~ k ,
pamuk ve ba~c~l~ k üretimine dayal~~sanayi tesisleri'25 yo~un olarak bulunurken, Rumkale'de sadece boyahane, debba~hane ve kiri~hane vard~ r. Bu tesisler de oldukça az gelirlidir. Dokuma sanayinin hacmini gösteren ve mukataa

BOA, MAD. nr. 15776, s. "gos.yer"
"Zevaid deyii kimesneye virilmeyüb ma'rifet-i kad~~ ile zabt olub tamir ve termimine sarf
oluna" BOA, MAD. nr. 15776, s. "gös. yer"
122 ~smet Miro~lu, Kemah Sanca~~~ve Erzincan Kazas~~(1520-1556), Ankara 1990, s. 178;
Ahmed Akgündüz, Osmanl~~Kanunnâmeleri ve Hukuki Tahlilleri, C. I, ~stanbul 1990, s. 153-194.
123 Yusuf Halaço~lu, XIV-XVII. Yüzy~llarda Osmanhlarda Devlet Te~kilat~~ve Sosyal Yap~,
Ankara 1991, s.93.
124
Göyünç, a.g.m, s. 86-91.
125 Y~lmaz Kurt, "XVI. Yüzy~l~ n ~ kinci Yar~s~ nda Diyarbekir Eyaletinde Sanayi ve Ticaret",
Ege. Ch~v. Tarih incelemeleri Del-gisi,S.V, (~zmir 1990), s. 191-200; Göyünç, a.g.m, s. "gös. yer"
120
121
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usulü ile i~letilen boyahanenin has~l~ , 1536'da 1400, 1552'de 3.500, 1570 ve
1584'de 6000 akçad~ r (Tablo IV). Halbuki, ayn~~dönemde Diyarbekir Eyaleti'ndeki bir çok köyde bulunan boyahanenin vergi geliri Rumkale'den çok
daha fazlad~r '26. Debba~hane vergi has~l~~da az olup, 1536 ve 1552'de 700,
1570 ve1584'de 1000 akçad~ r. (Tablo IV).
Rumkale'de devlete ait olup, ~ah~slar~ n uhdesinde maktu olarak çal~~an
büyük bir de~irmen bulunmaktad~ r. Bu de~irmeni 1552'de Bali kethüda,
1570'de ise Cuma kethüda i~letmektedir.1536 y~l~~tahrir defterinde kay~ tl~~
olmayan bu de~irmenin vergi geliri, 1552'de 1600, 1570 ve 1584'de 1280
akça d~ r (Tablo IV). Bundan ba~ka, 1 tane senelik 60 akça vergi has~ll~~bir vak~f de~irmen de vard~ r (Tablo-IV).
Rumkale ~ehri civar~ nda, muhtemelen bu ~ehrin sakinlerine ait küçük
ba~~hayvanc~l~~~~yap~lmaktad~ r. Adet-i a'gnam has~l~ , 1536'da 3000, 1552'de
5000 ,1570 ve 1584'de ise 6000 akçad~ r (Tablo IV). Koyun ve keçilerden al~ nan a~nam vergisi iki koyuna bir akça oldu~una göre 127 , Rumkale ve civar~nda zikredilen tarihlerde s~ ras~ yla, 6000, 10000 ve 12000 küçük ba~~hayvan
vard~r. Yine, Rumkale ~ehri civar~nda bad-~~hevâ türünden olan, "beytülmâl",
"yaya", "mal-~~mefküd" ve "kaçgf~n"'28 vergileri 1536'da 3000, 1552'de 5000,
1570 ve 1584'de 6000 akçad~ r (Tablo IV).
Di~er taraftan, Rumkale'nin hemen a~a~~s~ nda Gökmeydan~~ denilen
yerde kale camisinin vakf~~olan küçük bir bostan ve yine Rumkale'nin hemen
yak~ n~nda bulunan Altunta~~Mezraas~'nda ba~ol~k yap~lmaktad~ r. Bostandan
elde edilen vergi has~l~~ dört tahrirde de 200 akçad~ r. Altunta~~Mezraa's~ ndaki
ba~lardan al~ nan "harac'ül-kürüm" vergi geliri ise 1570 ve 1584'de 1000 akçad~ r. (Tablo IV).
Rumkale'nin ticaret yollar~~ d~~~ nda oldu~unu belirmi~ tik. Bununla birlikte, bir ~ehir ve kazâ merkezi olmas~ ndan dolay~~kendi çap~ nda ticari faaliyetlerin oldu~u da bir gerçektir. Ticari faaliyetleri ile ilgili, tahrir defterlerindeki kay~ tlar~ n tek bir kalemde toplanmas~ , bu faaliyetlerin boyutunu tespit
Kurt, a.g.m, s. 196
Ne~et Ça~atay, "Osmanl~~ ~ mparatorlu~u'nda Reayadan Al~ nan Vergiler". DTCFD, V/5
(Ankara 1947), s. 485-487.
128 Devlet hazinesine kalan sahipsiz mallara beytülmâl, sahipsiz olarak tutulan hayvanlara
yava, kay~ p ~ah~slar~n mallar~n~ n hazineye devrine mal-~~mefköd ve kaçan köle ve cariyelerin
sahiplerine tesliminde al~ nan vergiye kaçgun denir. Halil Sahillio~lu, "Bad-~~Heva", D~Y.~A, C.IV,
126
127

s. 416-418
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etmemize mani olmu~ tur. Tek bir kalemde toplanan vergiler; cürüm, cinayet, evlilik(arus), pazar, hayvan pazar~ , dellâliye, ihtisab, ases, kiri~hâne, dükkân gelirleri, ba~~ve bostan, kasab ve ekmekçilerden al~nan vergilerden müte~ekkildir. Bu verginin miktar~ , 1536'da 18650, 1552'de 30000, 1570'de
39057 ve 1584'de 40257 akçad~r. Tablo IV'de görüldü~ü üzere, bu kalemde
toplanan vergiler, XVI. yüzy~lda Rumkale'den al~nan vergilerin yakla~~k yar~ s~ na tekabül etmektedir.
Rumkale'de elde edilen önemli gelirlerden birisi de F~ rat üzerindeki
nakliyattan ve gümrükten al~ nan vergidir. F~rat Nehri üzerinde, Birecik'ten
Ba~dat'a, hatta Basra'ya kadar gemi nakliyat~ mn yap~ld~~~n~~yukar~da zikretmistik. Birecik bu tür ula~~m~ n ilk ba~lang~ç yeridir. Çünkü, F~ rat üzerinde
gemilerin seyri ancak bu m~ nt~ kadan sonra mümkündür. Rumkale'de F~ rat
üzerinde yap~lan nakliyat ise köprünün olmad~~~~bu yerde küçük gemi ve kelekler ile kar~~dan kar~~ya yap~lmakta idi. Bu tür nakliyat Osmanl~~ Devleti'nin
di~er nehirlerinde de mevcuttur. Tuna nehrinde geçi~~için özel olarak devlet
taraf~ ndan yapt~r~lan geçi~~gemileri vard~. Bundan ba~ka, Tunca, Arda, Ergene ve Meriç sular~ n~ n birle~ti~i Yenice Karasu'da; Sakarya nehrinde v.s.
gemi ile ta~~mac~l~k yap~ lmaktayd~ . 1540 tarihli Bozulus kanunnamesi'ne
göre Murat nehri üzerinden gemi ile ta~~ nan insan ve hayvanlardan para
al~ nmakta
Rumkale'de F~ rat üzerinde gemicilik faaliyetleri ~ah~slar taraf~ ndan yap~lmakta ve yolculardan para al~ nmaktayd~ . 1536 tarihli tahrir
defterindeki kay~da göre, bu ta~~mac~l~ ktan elde edilen gelirin yar~s~~devlet
hazinesinin, di~er yar~s~~ise gemi sahiplerinindirm. Devlet hazinesine ait
hisse; 1536'da 3600, 1552'de 12500, 1570 ve 1584'de 15000 akçad~ r (Tablo
IV).
Rumkale'de nehir ta~~mac~l~~~ n~ n yan~s~ ra bir de gümrük bulunmaktad~ r. Osmanl~~Devleti'nde gümrülder dahili ve harici olmak üzere ikiye ayr~lmaktayd~ . Ayr~ca, iç gümrüklerinde üç farkl~~ çe~idi olup; sahildekilere
‘`sevahil" s~ n~ rdakilere "hudut" ve ülkenin iç bölgesindekilere ise "kara" gümrükleri denirdi"'. Di~er taraftan, gümrüklerden al~ nan vergilerin oranlar~~
mal~n, ithal ve ihrac~na tüccar~n Osmanl~~tebaas~~olup olmamas~ na ve müslim
veya gayri müslim olmas~na göre farkl~l~ k arzetmekte idi. Bu nispet %2 ile %5
129 Cengiz Orhonlu, "Nehir Gemicili~i", Osmanl~~imparatorlu~unda ~ehircilik ve Ula~~m
Üzerine Ara~t~rmalar, Der. Salih Özbaran, ~zmir 1984, s.106.
I " "Mahsülat-1 Sefine der
(?) nisf-1 hisse-i hass-1 sahi", "msf-1 ahiri sefine sahiblerinindir."
BOA, TD. nr. 184. s. 181.
131
Akgündüz, a.g.e, s. 166.
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aras~ nda de~i~mekteydi'32. Bu vergi çe~idi, tahrir defterlerinde "mahsfilat-~~
gümrük-i sefine der Nefs-i Rumka'la ~eklinde kartl~d~r°33. Bu kay~da göre,
gümrük vergisinin F~ rat Nehri'nde kar~~dan kar~~ya nakledilen mallardan
al~ nd~~~~anla~~ lmaktad~ r. Rumkale'de gümrük gelirleri, 1536'da 10000,
1552'de 5.500, 1570 ve 1584'de ise 15000 akçad~ r (Tablo IV).
Tablo IV. XVI Yuzy~lcia Rumkale ~ehri'nden Al~nan Vergiler
'il
1536

1552

1570

1584

Mahsülat-~~Gümrük-i Sefine der Nefs-i Rumkal'a

10.000

5.500

15.000

15.000

Mahsülat-~~Sefine der... n~sf hisse hass-~~ ~ahi ( n~sf-~~ahiri
sefine sahiblerinindir) TD .184, s.181

3.600

12.500

15.000

15.000

Mahsülat-~~Mukataa-i Boyahane

1.400

3.500

6.000

6.000

Mahsülat-~~Beytillmal ve mal-~~mefkud ve yaya ve kaçgün ve
mal-~~~aib der nevâhi Rumkal'a

3.000

5.000

6.000

6.000

Vergi Çe~idi

720

720

1.000

1.000

Adet-i a~nam maa resm-i meyve (?) der nevahi Rumkal'a

3.000

5.000

6.000

6.000

Mahsülat-~~ Bad-~~ hevâ (niyâbet) ve cürm ü cinayet ve resm-i
arusane-i Nefs-i Rumkal'a ve hac-~~bazar-~~siyah maa bac-~~
a~nam ve ihtisab ve adet-i kassaban ve adet-i habbazan ve
dellaliye-i bazar-~~tüccaran ve adet-i ser asesiyan ve adet-i
kiri~hane ve mahsul-~~dekakin ve harac-~~ ba~at ve besatin

18.650

30.000

39.057

40.257

-

60

60

60

1.600

1.280

1.280

200

200

200

200

-

-

1.000

1.000

40.570

64.080

90.597

91.797

Mahsulat-~~Debba~hane

Resm-i Asiyab 1 tane vakf-~~ Hac~~Cuma bin Hoca Ali
(Tamamen)
Asiyab-~~hassa der Nefs-i Rumkal'a ber vech-i maktu der
uhde-i Cuma kethüda ( Bali kethüda) Nefs-i Rumkal'a
Bostan Gökmeydan der Nefs-i kala vakf-~~ cami der enderun~~kal'a-i mezbure (Tamamen) (Maktu)
Mezraa-i Altunta~~der nezd-i Rumkal'a has~ l maa harac'ülkürüm
TOPLAM

132 Lütf~~ Güçer, "XVI- XVIII. As~ rlarda Osmanl~~ imparatorlu~unun Ticaret Politikas~ ",
Türk iktisat Y~ll~~~ , (1987), ~stanbul s.25
133 BOA, TD. nr. 184, s.181,; BOA, TD. nr. 276, s. 180; BOA, TD. nr. 496,s. 244; T.K.K.K.A,
TD .nr. 173 VIr. 126-a
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Rumkale ~ehri'nden Al~nan Vergilerin Tasarrufu
Osmanli Devleti'nde arazi miri (devlete ait), vak~f ve mülk diye üçe
ayr~lmaktayd~. Miri arazilerden ve ~ehirlerdeki ticari faaliyederden elde edilen gelirlerin bir k~sm~~ do~rudan devlet hazinesine al~ nmakta, bir k~sm~~ ise
dirlik sahiplerine hizmet kar~~l~~~~olarak tevcih edilmekteydi131.
Rumkale ~ehri'nden al~ nan vergilerin toplam~ , 1536'da 40570, 1552'de
64080, 1570'de 90570 ve 1584'de 91757 akçad~ r (Tablo IV). Bu vergi has~ llar~ ndan ticari faaliyetler ve küçük bir oran te~kil eden vak~f gelirleri hariç di~er gelirlerin tamam~~ padi~ah hass~~(hass-~~ ~ahi)'d~ r. Bunlar, gümrük, gemi
nakliyau, boyahane mukataas~, debba~hane, Rumkale ve civanndaki a~nam
ve bad-~~hevâ, büyük bir de~irmen ve yine ~ehrin civar~ ndaki bir mezraan~ n
has~ l~ ndan olu~maktad~ r. Bu vergilerin toplam miktar~~ise, 1536'da 21720,
1552'de 28320, 1570 ve 1584'de 51280 akçad~ r (Tablo IV). Bu rakamlara
göre, Rumkale ~ehrinden tahsil edilen has~ llar~ n %50'den biraz fazlas~ n~ n
padi~ah hass~ na tahsis edildi~i görülmektedir.
Rumkale'den al~ nan vergilerin yakla~~ k yar~s~ na yak~ n bir k~sm~, yukar~da
da zikredildi~i üzere, ticari faaliyetlerden elde edilen gelirler olup, bu has~llar~~XVI. yüzy~ l boyunca, Birecik sancak beyi tasarruf etmi~tir (Tablo IV).
Di~er taraftan, ~ehirden tahsil edilen vergiler içinde, nereye vakfedildi~i
belli olmayan 60 akça gelirli bir de~irmen mevcuttur. Ayr~ ca, Rumkale'nin
hemen a~a~~s~ nda Gökmeydan~ 'nda senelik 200 akça gelirli bir bostan Kale
Camii'nin vakf~d~ r. Yine Rumkale ~ehri'nde bulunan dükkanlar~ n y~ ll~ k 70
akçahk has~l~ , Zamahiye(?) Medresesi'nin tasarrufundad~ r.
Kaynaklar
(Tahrir Defterleri)
a- BOA,TD.'35 nr. 998: Diyarbekir, Halep ve ~am v.s. eyâletlerine muhtevi
bir icmal defter olmakla birlikte, önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Fakat,
mezkur defterin 299-300 sayfalar~~aras~ nda yer alan Birecik Sanca~~~oldukça
muhtasar kaydedilmi~tir. Defterin tarihi ile ilgili bir kay~ t bulunmamakla birlikte, 1523 y~l~ nda tanzim edildi~i kabul edilmektedir°3".
Güçer, a.g.m, s. 26-27; O. Lütf~~ Barkan, 'T~mar", ~A, C. X11/1, s. 286-333
Osmanl~~Ar~ivi Tapu-Tahrir Defterleri
13'3 M.Ali Ünal, XVI. Yüzy~lda Harput Sancag~, Ankara 1989, s. 5
134

135 Ba~bakanl~ k
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BOA, TD. nr. 184 : Birecik Sanca~~ 'na ait mufassal bir tahrir defteri
olup, H. 943/M. 1536 tarihlidir. Ba~~taraf~ nda kanunnâmesi mevcuttur. Toplam 197 sayfa olan bu defterin 177-181 sayfalar~~Rumkale ~ehrine aittir.
BOA, TD. nr. 276 : Birecik Sanca~~ 'na ait mufassal bir tahrir defteri
olup, H.959/M.1552 tarihinde tamamlanm~~t~ r. Ba~~taraf~ nda kanunnâmesi
vard~ r. Tamam~~ 281 sayfa olan mezkür defterin 176-180 sayfalar~~ aras~ nda
Rumkale ~ehri yer almaktad~ r.
BOA, TD. nr. 476 : Birecik Sanca~~'na ait mufassal bir tahrir defteri
olup, H. 978/M. 1570 tarihlidir. Ba~~taraf~ nda kanunnâmesi mevcuttur. Bu
defterin di~er bir nüshas~~Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi Tapu-Tahrir defterleri
tasnifinde 501 numarada kay~ tl~d~ r. Toplam, 330 sayfas~~ bulunan 496 nolu
defterin 240-245 sayfalar~~Rumkale ~ehri'ne aitttir.
nr. 173: Birecik Sanca~~'na ait son mufas.sal tahrir defteri
olup, H.992/M.1584 tarihinde tamamlanm~~t~ r. Ba~~taraf~ nda kanunnâmesi
mevcuttur. Bu defterin 123- b -126- a varaklar~~ aras~ nda Rumkale ~ehri yer
almaktad~r.
Tahrir defterlerinin haricinde, BOA, MAD. tasnifinde 15776 numarada
kay~ tl~~vak~f defteri de önemli kayna~~m~zd~ r. Tamam~~ 12 sayfa olan bu defter
Birecik Sanca~~ 'nda bulunan vak~flara aittir.
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Hasan Basri Karadeniz

Moldte'ye göre Rumkale'nin krokisi. Karl Humann-Otto Puchstein'in "Reisen in Kleinasi en und
Nordsyrien" adl~~eserinden al~nm~~t~r.

Hasan Basri Karadeniz
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