TANZ~ MAT'IN HARPUT EYALET~'NDE UYGULANMASI VE
KAR~ILA~ILAN GÜÇLÜKLER
AHMET AKSIN•
Osmanl~~ öncesi bir çok devlet ve beyli~in hâkimiyeti alt~ nda bulunan ve
u
Do~ Anadolu'nun önemli stratejik bölgelerinden biri olan Harput, Yavuz
Sultan Selim döneminde (1516 bahar~nda) Osmanl~~hâkimiyeti alt~na girmi~dr. Harput Osmanl~~hâkimiyeti alt~na al~nd~ktan sonra Diyarbekir Eyaleti'ne
ba~l~~ bir sancak haline getirilmi~~ve bu idari statüsü 1845 y~l~ na kadar devam
etmi~tir.
Bu tarihten sonra 20 Eylül 1845 tarihli bir fermandan ' anla~~ld~~~na
göre, Harput'a ba~l~~ bütün kazalar ve Maden-i Hümâyün'un 2 baz~~kazalar~~
Diyarbekir Eyaleti'nden ifraz edilerek ayr~~ bir mutasarr~fl~ k haline getirilmi~dr. Bu tarihten k~ sa bir müddet sonra 1 Nisan 1846 tarihinde Harput müstakil bir eyalet haline getirilerek, valili~ine Yakup Pa~a tayin edilmi~tir3.
Harput'un idari yap~s~ nda meydana gelen bu de~i~ikli~in en büyük sebebi
Tanzimat'~n ilan~yla birlikte eyaletlerin s~n~ rlar~nda da de~i~iklikler yap~lmaya ba~lanmas~d~ r.
* F~ rat üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ö~retim Üyesi.
Ba~bakanl~ k Ar~ivi, Cevdet Dahiliye; 13142.
2 1775 tarihinden itibaren Keban ve Ergani madenleri Maden-i Hdmayün E~nânetfai
olu~turmu~lar ve bu isimle idare edilmi~lerdir. Bu tarihten itibaren Harput'un da dahil oldu~u
bir k~s~m sancaklar mali aç~ dan bu Emanete ba~lanm~~ ur. Maden-i Hilmayun Emanetini
olu~turan sancaklara bak~ld~~~ nda bunun bir kaç eyaleti havi oldu~u görülecektir. Bu durum
ileriki tarihlerde idari aç~ dan bir k~s~ m kar~~~ kl~ klar~ n ortaya ç~ kmas~ na da sebep olmu~tur.
Maden-i Hümayun Emaneti'nin kurulu~ undan hemen sonra Harput Sanca~~ , bu birim
içerisinde önemli bir yere sahip olmu~tur.
Öte yandan Maden-i Hilmayun'un kurulu~unu takiben atanan Diyarbekir Eyaleti
Valilerinin ayn~~ zamanda "Maden-i Hümâyün Ernini" olarak da atanmalar~, yine bu bölgenin
yani Ergani ve Keban Madenleri'nin tam ortas~ nda kalan Harput'un önemini daha da
arurm~~ur. Nitekim XIX. yüzy~l~n ilk çeyre~inden sonra art~k Diyarbekir valili~ine atanan yaliler,
idare merkezi Diyarbekir olmakla birlikte umumiyetle Diyarbekir'da de~il Harput'ta oturmaya
ba~lam~~ lar ve Harput'un 1845-46 tarihinde Eyalet haline getirilmesinde önemli bir rol
oynarru~lard~r.
Maden-i Hilmayun hakk~ nda geni~~bilgi için bak~n~z, Fahrettin T~zlak; Keban ve Ergani
Yöresinde Madencilik 1 780-1850, T.T.K. yay. Ankara, 1997.
3 BA, irade Dahiliye; 6090; BA, A. MKT., Dos 39, S~ ra 30.
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Tanzimat Ferman~~ilan edilip Takvim-i Vekayi'de ne~redilmesinden
sonra bütün eyalet valilerine ve sancak yöneticilerine ayr~~ayr~~bir ferman halinde gönderildi. Vergi ve asker maddelerine dair gönderilecek emirlerin
beklenmesi, bunlar~n d~~~nda Tanzimat Ferman~'ndaki bütün esaslann, derhal icras~na giri~ilmesi bildirildi. Gönderilen bu fermanda ayr~ca Gülhane
Hatt~ n~n sancak merkezlerinde ve ~ehrin en büyük meydan~nda bütün ileri
gelenlere halk önünde merasimle okunmas~~ve sonra kazalara ve kasabalara
birer birer gönderilip bütün ahaliye güzelce anlat~larak aç~klanmas~~istendi'.
Tanzimat'~n ilan~yla birlikte yeni uygulamalar yürürlü~e konmaya ba~land~. Özellikle can ve mal güvenli~inin sa~lanarak vergilerin herkesin gelirine göre al~nabilmesi için, mal, mülk ve nüfus sarm~na gerek vard~. ~lk olarak Tanzimat'~ n öngördü~ü mali, idari ve askeri yenilikler ülkenin tamam~nda uygulamaya konulmad~. Uygulamalar ilk etapta merkeze yak~n olan
bölgelerde ba~lat~ld~ . Önce Edirne, Bursa, Ankara, Ayd~n, ~zmir, Konya ve
Sivas eyaletlerinde mal ve mülk sarm~~ yapt~r~larak uygulamaya geçildi.
Trabzon'da bu eyaletler içinde olmas~na ra~men gösterilen tepkiler üzerine
burada uygulama bir süre ertelendi 5.
Tanzimat uygulamalar~, bahsetti~imiz eyaletlerden sonra 1845 y~l~n~n
Mart ay~nda Diyarbekir Eyaletinde uygulanmaya ba~lanm~~ur6. Ayn~~y~l içerisinde Diyarbak~r Eyaleti'ne ba~l~~bir sancak olan Harput'ta Tanzimat'~n getirdi~i bütün yeniliklerin uyguland~~~~bir Osmanl~~ ~ehri olmu~tur. Bu dönemde Harput ~ehri nüfusu yakla~~k olarak 10.000, Sancak nüfusu ise yine
yakla~~k olarak 100.000 civanndad~r7.
Mali Alanda Uygulanan Yenilildere Tepkiler
Harput'un Tanzimat'a dahil edilmesi ilk olarak idari yap~s~nda bir de~i~iklik yapm~~t~ . ~kinci a~amada ise mali alandaki yenilikler uygulamaya konulmaya ba~lanacaku. Uygulanmas~~dü~ünülen bu yenilikler Osmanl~'n~n bu
tarihe kadar olan mevcut mali yap~s~nda köklü de~i~iklikleri öngörüyordu.
4 Halil ~nak~k; "Tanzimat'~n Uygulanmas~~ve Sosyal Tepkiler",

Türkiye Ansiklopedisi, C. 6, ~stanbul, 1985, s. 1536.

Tanzimaetan Cumhuriyete

5 Musa Çad~rc~; "Tanzimat'~n Uygulanmas~~ve Kar~~la~~lan Güçlükler (1840-1856)", Mustafa
Resid Pasa ve Dönemi Semineri, Ankara, 1985, s. 97.
6 ~brahim Y~lmazçelik, XIX. If~zy~hn ~lk Yar~s~nda Diyarbak~r, Ankara, 1995, s. 1133.
7 Ahmet Aks~n; XIX. Yüzy~lda Harput 1833-1876 (idari Fiziki, Demografik ve SosyoEkonomik Yap~), F~rat Ünv. Sosyal Bil. Ens. Yarnlanmanu~~Doktora Tezi), Elaz~~, 1995, s. 140.
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Maliye alan~ ndaki ~slahat, Tanzimat'~ n temelini te~ kil etmekteydi.
Tanzimat'la birlikte idari sahada yap~ lan yenililder ve düzenlemeler mali bak~m~ ndan merkeziyetçilik fikrinin uygulanabilmesi için bir altyap~~niteli~indeydi. Merkezden geni~~yetkilerle donat~lm~~~olarak gönderilen muhass~llar~ n tayiniyle, vergilerin tahsilini vali ve ayanlar~ n denetiminden kurtarmak,
onlar~n yapt~klar~~ve büyük ~ikayedere ve toplumsal huzursuzluklara yol açan
yolsuzluklar~ n engellenmesini amaçlamaktayd~. Yeni maliye idaresi merkezden kontrol prensibi, yani her türlü gelirin do~rudan do~ruya merkezi hazine ad~na toplanmas~~ ve her türlü giderin yine bu merkezi hazineden
ödenmesi prensibiyle yeniden düzenlendi 8.
Tanzimat Ferman~ 'nda belirtildi~i üzere â~âr ve mukataalar~n iltizama
verilmesi usülü derhal kald~r~lm~~t~ . Yerine tevzii niteli~inde, ancak mükelleflerin ödeme güçlerine göre tahsil edilecek bir vergi sistemi getirilecekti.
Ödeme gücünün ölçüsünü ise teb'a'n~ n emlak, arazi, hayvan varl~~~ yla, kazançlar~n~n sarm~ yla tespiti yoluna gidilecekti. Bu usül icra edilene kadar ise
ahaliden belirli bir miktar vergi pe~in olarak al~nacakt~". Ekonomik güçlerine
uygun olarak, mükelleflere farkl~~mali yükümlülükler getiren yeni vergi sistemi, erkek nüfus veya hane üzerine e~it olarak payla~unlan örfi tekâlife göre
nispeten olumlu bir geli~medin Ancak yerel güçlerin etki ve nüfu.zlanyla vergilerin tevzii ve tahsilinin adaletli bir ~ekilde da~~t~l~ p toplanmas~~oldukça
~üpheli görülmektedir'''.
Devletin toprak politikas~~bu dönemlerde tam bir ke~meke~lik içerisinde
bulunmaktayd~ . Devlete ait baz~~topraklarda halen eski t~mar sahipleri
(sipahiler) topra~~~i~lemekteydiler. Di~er taraftan ayn~~ i~i mültezimler veya
muhass~llar da baz~~bölgelerde yürf~ tmekteydiler. Tanzimat'~ n ilan~ndan
sonra Osmanl~~toprak sisteminde de~i~iklikler yap~lmaya ba~lanm~~~ancak
yap~lan tüm çal~~ malar hep geçici olmu~~kal~c~~ve köklü düzenlemeler yap~lamanu~ur. Bunun en önemli sebebi sistemin bir geçi~~dönemine girmesi ve
al~nan kararlar~ n uygulama esnas~ nda iyi veya kötü oldu~unu farkedip tecrübe edinilmesi olmu~tur.
8 Halil ~nalc~k; 'Tanzimat'~ n Uygulanmas~~ve Sosyal Tepkileri", Osmanl~~Imparatorlu~uToplum re Ekonomi Üzerinde Ar~iv Çal~~malar~~ve incelemeler. ~stanbul, 1993, s. 362.

BA, A. MKT., Dosya 45, S~ ra 26. ("...Harput Eyaletinde tahrir-i temettu'at usülünün
icras~na de~in sal-i hali içiin ale'l-hesab biraz virgii tevzi'i ve istihsal k~lmmas~ndan dolay~~ahâli
taraf~ndan ba'z~~suretle cemiyet vukü'bulmu~~ise de ...." 5 Temmuz 1846).
18 Abdüllatif ~ener; 'Tanzimat Dönemi Osmanl~~Vergi Reformlar~", 150. Y~l~nda Tanzimat
(Bildiriler), (Yay~na Haz~rlayan, H. Dursun Y~ld~ z.), Ankara, 1992, s. 261.
9

854

AHMET AKSIN

Tanzimat dönemi idari, iktisadi ve siyasi alanda bir geçi~~dönemidir.
Eskinin yerine yeni usi:~ller hemen ikffine edilememi~tir. Dönemin zaruretlerinden kaynaldanan bu husus a~a~~da izah etmeye çal~~aca~~= iktisadi ve siyasi alanda oldu~u gibi e~itim alan~nda da görülmektedir.
Dikkat edilirse Tanzimat Dönemi'nin en büyük özelli~inden birisi de bu
ikiliktir. Bir yenilik getirildi~i zaman eski ust~l hemen terkedilmiyor yeni ve
eski usûller birlikte uygulanmaya çal~~~ l~yordu. Bu duruma Harput
Eyaleti'nden iki örnek verecek olursak Posta Müdürlüklerinin kurulmas~~karar~ ndan sonra 1847 y~ l~ nda Harput Eyaleti dahilindeki Hasan Çelebi
Derbendi la~vedilerek vergilendirilmeye tabi tutulmu~, ancak bu bölgenin
güvenli~inin ba~ka türlü sa~lanamayaca~~~anla~~ld~~~ndan derbendcilikleri
iade edilmi~ti". Di~er örnek ise hukuk alamyka ilgilidir. 1848 y~l~ nda Harput
Valisi bulunan Mustafa Sabri Pa~a merkeze ginderdi~i bir tahriratta Harput
Eyaleti dahilindeki Herdi, Parçikan, Zeyve ve Aluçlu Nahiyelerinde ço~unlu~un a~iretlerden olu~mas~~sonucu bir çok i~in Boybe~i vas~tas~yla görüldü~ünü bunun da Tanzimat'a uygun olmayan bir usûl oldu~unu belirtmi~tir.
Bu bak~mdan aralar~nda do~an baz~~meseleleri halledemeyip, en küçük davalarda bile eyalet merkezine geldiklerini, bunun da hem ula~~m hem de hukuki zorluklar do~urdu~unu söyleyerek, bu konunun Herdi Nahiyesi'nde
ahalinin seçece~i ihtiyarlardan alt~~yedi ki~ilik bir meclis olu~turulmas~~ve bu
bölgeye bir naib gönderilmesi ile çözümlenebilece~ini ileri sûrmü~tûr.
Bunun üzerine merkezden gelen bir kararla Sabri Pa~a'n~n teklifi uygun görülmü~~ve olumlu görü~~bildirilmi~tir'2. Bu da gösteriyor ki Tanzimat'a dahil
edilen bölgelerde yeni uygulamalarda bir hayli erken ve aceleci davran~lm~~,
hata yap~ld~~~~farkedildi~i anda uygulamalardan bir süre için vazgeçilmi~tir.
Miri arazi sistemi bir süre bu tarzda çalkanularla devam ettikten sonra toprak
sistemi 1858 Arazi Kanunnarnesi ile bir düzene sokulmaya çal~~~lm~~ur.
~ltizamla birlikte özellikle k~ rsal kesimdeki teb'a için di~er önemli bir
yenilik de angaryan~n kald~nlmas~yd~. Klasik sistemde angarya y~lda 3 gündü.
Çal~~mas~~gereken ki~i istedi~i takdirde bu üç günlük angaryan~n bedelini
ödemek ~art~yla çal~~mayabilirdi. 18. yüzy~lda devlet düzeninde ba~layan bozulma ile angarya kurallar~na uyulmam~~ur. incelenen döneme gelindi~inde
ise angarya halka için bir yük haline dönü~mü~tü. Eyalet valileri veya sancak
yöneticileri, bölgelerindeki reayay~~kendi özel i~lerinde bedava çal~~t~rmakI

BA, A. MKT., Dosya 86, S~ra 25.
BA, A. MKT., Dosya 159, S~ra 67.
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tayd~ lar. Ahaliyi baz~~ bölgelerde isyana dahi sürükleyen" bu uygulaman~ n
kalkmas~, köylü ahali üzerinde büyük bir rahatlama yaratm~~ur. Bu insanlar~~
angarya i~lerde çal~~t~ racak olan yöneticilere ise ceza verilmesi öngörülüyordu.
Tanzimat'~ n uygulanmas~~ s~ ras~ nda kar~~la~~ lan tepkilerin ço~u mali
alandaki yöneliklerin uygulanmas~ yla birlikte olmu~tur. Oldukça cesaretli bir
kararla kald~ r~lan iltizam~ n yerine getirilen yeni sistem vas~ ta ve eleman yoklu~u yüzünden maliyeyi bir karma~an~ n içerisine sürüklemi~tir. Öte yandan
iltizam sisteminin neticesi olarak haks~z kazançlar elde edebilen, mültezim,
voyvoda, ve sarraf gibi baz~~ görevliler ve bunlara ba~l~~ birçok kimse bir anda
kazanç ve istismar kap~lar~ n~ n kapand~~~ n~~ görmü~lerdi. Bu gruplar~ n içerisinde ta~ralardaki ayan ve a~alar da bulunmaktayd~. Servete göre vergi verme
prensibinin kabul edili~i ile birlikte ödeyecekleri vergilerin bir kaç kat birden
artt~~~ n~~ ve angaryan~ n kalkmas~ yla halktan elde ettikleri bedava i~çilik maliyederinin elden gitti~ini gören bu ki~ilerin bir k~sm~~gayet tabii olarak bu
yeni uygulamalar~ n kar~~s~ nda olmu~lard~".
Yukar~da yeni vergi sisteminde herkesin mal ve mülkü say~ larak gücüne
göre belirlenen vergiyi ödeyece~inden bahsetmi~tik. Bu say~ m s~ ras~nda dikkatli ve titiz çal~~~ ld~~~ n~~ söylemek biraz güçtür. Bir çok eyalette oldu~u gibi
Harput Eyaleti ve dahilindeki di~er yerle~im birimlerinde yer yer ho~nutsuzluklar meydana gelmi~tir. Elimizde mevcut belgeler incelendi~inde bu say~ m~ n baz~~ haks~zl~ klar~~da beraberinde getirdi~i ve bu say~m neticesinde toplanan a~~r vergilerden dolay~~ halk~ n zor durumlara dü~tü~ü görülmektedir.
Harput'a tabi baz~~ köylerdeki ahaliden al~ nan ö~ür miktar~ n~ n 14
Temmuz 1848 tarihli bir belgede onda bir olmas~~ gerekirken halktan onda
iki buçuk ve baz~ lar~ ndan ise üçte bir oran~ nda zorla vergi topland~~~ ndan
bahsedilmektedir. Ahali kendi ihtiyaçlar~~ için ektikleri meyve ve sebzeden
dahi bu oranda vergi al~ nd~~~ n~~ belirterek oldukça zor duruma dü~tüklerini
ve bu verginin ise Harput Meclisi taraf~ ndan de~ilde köy muhtar~~ taraf~ ndan
topland~~~ n~~ yani Tanzimat'a mu~ayir hareket edildi~ini Maliye Nezareti'ne
bildirmi~tir. Bunun üzerine Maliye Nezareti'nden bir memur tayin edilerek
13 Halil inalc~ k; "Tanzimat'~ n Uygulanmas~~ve Sosyal Tepkiler", Tanzunat'tan Cumhuriyete
Türkiye Ansiklopedisi, C. 6, ~stanbul, 1985, s. 1538.
II Halil ~~~alc~ k; "Tanzimat'~n• Uygulanmas~~ve Sosyal Tepkiler" Tanzimattan Cumhuriyete
Türkiye Ansiklopedisi, C. 6, ~stanbul, 1985, s. 1539.
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bölgeye gönderilmi~~ve vergi miktar~n~n yeniden gözden geçirilerek ahalinin
ma~duriyeti önlenmeye çal~~~lm~~t~r15.
Yine 5 Temmuz 1848 tarihli bir hükümde Harput Eyaleti'ne tabi Malatya
Kazas~~ahalisinin vergilerinin yap~lan tetkikler neticesinde fazla al~nd~~~ndan
bahsedilerek, bu sebepten dolay~~halktan belirtilen oranlar~n d~~~ nda fazla
para ve zahire al~nmamas~~istenmi~tir'6. Bundan ba~ka A~ayir-i Selase olarak
adland~r~lan Herdi, Zeyve ve Parçikan nahiyelerinde de ayn~~durumla kar~~la~~lm~~t~~17. Bu ve benzeri olaylardan dolay~~ Harput Eyaleti Valisi, sorumlu oldu~u bölgedeki bütün idari yetkililere s~k s~k Tanzimat esaslar~na sahip ç~ klima= istedi~ini belirten yaz~lar göndermek zorunda kal~yordu 18.
Ancak ilginçtir ki bu tarihden yakla~~k iki yol sonra 20 Eylül 1850 tarihinde Harput Valisi Osman Nuri Pa~a'ya ve Defterdan'na hitaben gönderilen
hükümde, Harput Eyaleti'nin 1846 senesinden beri Tanzimat'a dahil oldu~u
belirtilerek Harput Eyaleti'ne ba~l~~Malatya Kazas~'nda vergilerin yüksek tarh
edildi~inden bahsedilmekte ve bu bak~mdan haks~zl~~~n önlenmesi amac~yla
merkezden bir memur gönderilece~i de bildirilmektedir'". Bu belge gösteriyor ki yakla~~k olarak dört y~ld~ r Tanzimat'a dahil edilmi~~olan Harput
Eyaleti'nde Tanzimat'~n öngördü~ü yeni vergi sistemi halen yerli yerine oturtulamam~~ur. Özellikle resmi idarecilerin vergi toplanmas~~ s~ras~nda keyfi tutumlar~~devam etmekte ve bu durum kar~~s~nda ahali son derece rahats~z olmaktad~r.
Benzer bir olay da Harput Kazas~'nda cereyan etmi~tir. Tanzimat'a dahil
olmas~ndan ötürü gerekli olan mal, mülk ve gelirlerin yaz~m~~yap~lmadan
önceki süre içerisinde ahaliden belirli bir oranda pe~in vergi ~eklinde vergi
toplanmas~~gerekmi~ti. Ancak toplanacak bu paran~n ço~u ordunun ihtiyac~n~~kar~~layabilmek için de~erinden dü~ük bir fiyata zahire mübayaa edilerek tahsil edilmi~, mübayaa edilen mallar~n kar~~l~~~nda da köylülere senet
verilmi~tir. Senetlerin ödeme tarihi geldi~inde paran~n ödenmemesi köylüyü
daha da peri~an etmi~ti. Senetlerinin gününde ödenmemesi yan~nda içinde
bulunulan y~l~n vergisinin de aynca istenmesi köylüyü isyan noktas~na getirmi~ti.
15 BA,

A. AMD., Dosya 5, S~ra 11.

17 BA,

A. AMD., Dosya 5, S~ra 11.

16 •-•rb". Mü himme, 257, Hüküm: 276.
18 BA. A. MKT. Dosya 152, S~ra 16.
BA. Mühimme, 257, Hüküm: 1000.
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Hallerinden memnun olmayan kalabal~ k bir köylü grubu bulunduklar~~
durumu arzetmek üzere Harput'a gelerek bir tak~ m olaylara sebebiyet vermeye ba~lam~~lard~. Kalabal~ k, önce meclis azalar~ndan bir kaç ki~iyi dövmü~,
baz~~ dükkanlar~~ya~ma etmi~, ulemadan ve memurlardan bir k~sm~n~ n evlerinin kap~lar~n~~ k~rm~~lard~. Olaylar~~ yat~~t~rmak isteyen ve arac~~ olmaya çal~ ~an ayan ve e~raftan bir kaç ki~i de ayn~~ ~ekilde dövülmü~tü. Neticede üzerlerine sevkedilen iki tabur asker kalabal~~~ n etraf~n~~sarm~~~ve olaylar~n durulmas~~ sa~land~ ktan sonra ordu mü~iri'nin evinin önüne getirilmi~lerdi
Mü~ir Bekir Rüstem Pa~a ne istediklerini sordu~unda içlerinden biri özetle
~öyle demi~tin
Bizden onda iki ve~gisinden 56 kuru~a bu~day ve 46 kuru~a a~pay~~hesap
edip akcas~~~~~istiyorsunuz ve bizden mübayaa etti~iniz arpan~n bahas~n~~30
kuru~tan kesip zor ile senet verdiniz. ~imdiye kadar bir kuru~~verdi~iniz yok
yine bizi vergi için s~k~~t~rmaktas~n~ z. 1846 senesine mahs~~ben 2000 kese
akça talep etmektesiniz benim ka~yemden al~nan zahire ve sairenin 130.000
kuru~luk senedi i~te yan~mda bunlar~~hesap etmiyorsan~z hastahane ve sair
k~~lalar~n binas~~için angalya olarak kireç, odun vesair ~eyler ta~~tt~n~z, bunlar~n da kar~~l~~~n~~göremedik. Tanzimat'da bunlar var m~d~r?
Bu köylüyü dinleyen Rüstem Pa~a cevaben, benim ve Vali Ömer Pa~a'n~n
mühr~l olmadan kimseye bir habbe vermeyin, ~imdilik bir akçe ve bir habbe
istemeyiz demesi üzerine ahali sakinle~mi~~ve yeni vergilerinin kendi istekleri
do~rultusunda kabul edilmesi neticesinde da~~lm~~lard~r20.
Halk~n küçük çapta dahi olsa bu hezeyan~ , merkezi yönetim taraf~ndan
dikkate al~ nm~~~ve konu tahkik ettirilmi~tir. Yap~lan tahkikat neticesinde,
gerçekten de vergi tahriri s~ras~nda büyük haks~zl~ klar yap~ld~~~~ortaya ç~ kar~lm~~t~ r. 5 Temmuz 1846 tarihli bir hükümde bu haks~ z uygulamadan bahsedilerek ne hazineye zarar ettirecek ne de ahaliye a~~r gelecek bir ~ekilde
hakkaniyetle ve dikkatle vergi tertip ve tevziinin yap~lmas~~ ve defterlerin k~sa
zamanda gönderilmesi istenmi~tir21.
Burada köylünün içerisinde bulundu~u sosyal ve ekonomik durum bütün aç~ kl~~~ yla görülmektedir. Elbetteki bu kadar zor durumda bulunan ahalinin, devleti de ayn~~ ~artlar alt~ndayd~. Devlet M~s~ r ~syan~'n~ n açm~~~oldu~u
derin yaralar~~henüz saramam~~ h. Bu meseleden dolay~~Bo~azlar~~koruyabil20 BA,
21 BA,

irade Medis-i Vala, 1530. (2 May~s 1846).
Ce~rlet Maliye, 4984.; BA, A MKT., Dosya 45, S~ra 19.
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mek amac~yla Bat~ l~~ devletlere büyük imkanlar sa~lam~~ t~ . Bu olay
Osmanl~'n~ n ba~~ na Bo~azlar meselesi belas~ n~~ musallat etmi~ti.
Tanzimat'~ n ilan~yla birlikte az~ nl~ klara verilen haklar ise milliyetçilik
duygular~ n~ n geli~mesine sebep olmu~, bat~l~~ devletlerin de k~~k~ rtmalar~~ neticesinde isyan hareketleri için gerekli zemin haz~ rlanm~~, Lübnan,
Arnavutluk, Girit, Bulgaristan ve Suriye'de ilk isyanlar patlak vermeye ba~lam~~t~. Gerek bu isyanlar gerekse Bo~azlar meselesinden dolay~~yabanc~~ devletlere tan~ nan ticari imtiyazlar Osmanl~~ Devleti'ni oldukça zor bir duruma
dü~ürmü~tü. Sava~lar ve isyanlar daha çok asker gerektiriyor daha çok asker
ise daha çok para ihtiyac~~ do~uruyordu. Bu bak~ mdan köylü üzerine tahmil
edilen vergiler her geçen y~l daha da arur~lmaktayd~ . Vergilerin arunlmasmdan ba~ka biraz önce de belirtti~imiz gibi gerek resmi görevlilerin gerekse
ayan ve e~rafin halk üzerindeki keyfi bask~~ve zulümleri de bu kesimi daha da
fakirle~ tiriyordu. ~darecilerin bu keyfi davran~~ lar~ na yine Harput
Eyaleti'nden örnek vermek laz~ m gelirse Kaza Müdürlerinin uygulamalar~ n~~
gösterebiliriz. Tanzimat'~n bir gere~i olarak Harput Eyaleti dahilindeki kazalara atanan müdürlerin yapt~~~~uygulamalarda yetkilerini kötüye kullanarak
halka zulüm yapt~ klar~~ve a~~r vergiler istediklerinden haklar~nda çe~itli ~ikayetler yap~lmakta?' ve yönetim de bu konuda gereken takibau yapmaktayd~".
Onun için bu dönemde meydana gelen isyan hareketleri di~er dönemlere
nazaran daha s~ k görülmektedir.
Askeri Alanda Uygulanan Yenilildere Tepkiler
Halk~~ma~dur eden di~er bir konu da askerlik meselesidir. Tanzimattan
önce Yeniçeri Oca~~ 'n~ n kald~ r~ lmas~ yla olu~turulan Asakir-i Mansure
Ordusu'na asker alma usülü oldukça sert ve ac~mas~ z bir ~ekilde gerçekle~iyordu. Askerlik yapabilecek ya~ ta olan gençler durumlar~ na ve mazeretlerine
bak~ lmaks~z~ n, ya~ad~ klar~~yerlerde yakalan~p, elleri zincirlenerek, asker toplama merkezlerine getiriliyorlard~. Buralarda kendilerine di~erlerinin kat~lmalar~n~~beklerken kötü ~artlarda hapis hayat~~ geçiriyorlard~ . Daha sonra hayatlar~~ boyunca hizmet etmek üzere ordu alaylar~ na veya gemilerine gönde22 BA, A. MKT., Dosya 73, s~ ra 98.; BA, A.MKT., Dosya 126, S~ra 91.; BA, A. MKT., Dosya
126, s~ ra 41.
" B.A., Cevdet Dahiliye, 15450 (18 Ocak 1849 tarihli bu ilmühaber'de Palu Kazas~~ Müdürü
Tahir Bey'in ve kaza meclisi azalar~ n~ n uygulad~ klar~~teaddiyat'dan dolay~~ degi~tirildikleri
belirtilmektedir.), BA, AMKT., Dosya 125, S~ra 72.
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riliyorlard~ ". Hatta halk askere al~nan çocuk veya yak~nlar~n~n ne zaman dönece~i belli olmad~~~ndan götürülen ki~ilere ölmü~~gözüyle bakard~. Bu bak~mdan askerlik tiksinti veren bir hal alm~~u25.
Tanzimat'la birlikte 1843-1846 y~llar~~aras~nda yap~lan çe~itli düzenlemelerle Osmanl~~askerlik sistemi tekrar de~i~tirildi. Ocak usûlünden vazgeçilerek yerine kura usülû konuluyordu26. Tanzimat Ferman~'nda yer alan e~itlik,
kimseye zulüm ve bask~~ yap~ lmamas~, herkesin hak ve vazifesini önceden
bilmesi gibi ilkelerin asker almada da yürürlü~e konmas~~ zorunlu hale gelmi~ti. Bundan dolay~~1843'te ordu yeniden dûzenlenirken asker almada ad
çekme usulünün benimsendi~i aç~klanm~~t~. Bu karar~n aynnulan aç~klanmad~~~ndan üzerinde yap~lan çal~~malar 1846'ya kadar sürdü ve bu tarihte
padi~ah~n onay~yla yaymlanarak yüdirlüge kondu27.
Bu kanuna göre Osmanl~~ Müslüman halk~n~n askerlik ça~~na gelmi~~
olanlann~n isimleri önceden tespit edilecek ve her y~l belirli merkezlerde
Kura Meclisleri önünde isimleri bir ka~~da yaz~larak torbaya konacak ad~~kurada ç~karsa askere al~nacaldard~~28. Askerlik isabet edenlere yirmibe~gün haz~rl~k müsaadesi verildikten sonra kat~lacaklar~~birliklere hareket edeceklerdi29. Nizamnamede her ordunun kendisine ayr~lan bölgedeki kazalardan
er temin etme yoluna gidecekleri her kazan~n nüfusu ve askerlik ça~~ndaki
ki~ileri tespit edilerek buna göre her kura döneminde, o kazan~ n ne kadar
asker ç~karaca~~~önceden belirlenece~i de hükme ba~lanm~~t.
Bu kanunla asker almada hat~r, gönül, rü~vet gibi uygunsuzluklar~n
önüne geçilmek istenmi~tir. O günün ~artlar~~gözönüne al~nd~~~nda bunun
24 Enver Ziya Karal; Osmanl~~Tarihi, C. V, Ankara, 1983, s. 178 (Yazar eserinde bu bilgiyi
nereden alm~~~oldu~unu belirtmemesine ra~men Mustafa Nuri Pa~a'n~n Netayic'ül-Vukuat, adl~~
eserinden alnus olmal~d~r. Ancak M. Nuri Pa~a'n~n eserinde 19. yüzy~ldaki asker alma hususunda
bu kadar olumsuz bilgiler yoktur. Sadece askerli~in tiksinti verici bir hal ald~~~n~~yazmaktad~r.
25 Mustafa Nuri Pa~a; Netayic'ül-Vukuat, C. III-1V Al*. 1980 .s. 298.
26 Musa Çad~rc~; "Osmanl~~Ordusunda Yeni Düzenlemeler (1792-1869)", Birinci Askeri
Tarih Semineri-Bildiriler II, Ankara 1983, s. 98.
27 Musa Çad~rc~; "Osmanl~~imparatorlu~unda Asker Almada Kura Usuliine Geçilmesi- 1845
Tarihli Askerlik Kanunu", Askeri Tarih Bülteni. Say~, 18, ~ubat. 1985.
" Faruk Ay~n; Osma~~h Devletinde TanzimaCtan Sonra Askeralma Kanunlar~, Ankara,
1994, s. 11.
29 BA. A MKT. Dosya 169, S~ra 38.
" Faruk Ayin; Osmanl~~Devletinde Tanzimat'tan Sonra Askeralma Kanunlar~, Ankara,
1994, s. 12.
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haks~ zl~ klar~~önleyebilecek en makul yol oldu~u söylenilebilir. Fakat bu kanunun uygulanmas~~ s~ ras~ nda da bir tak~ m güçlüklerle kar~~la~~lm~~t~r.
Harput Eyaletinde K~~ ra'i Ser'iye usülünün uygulanmas~ na ba~lanma tarihini elimizde mevcut belgelerden en erken tarih olan 1 Ekim 1848 olarak
tespit edebiliyoruz. Harput Valisi Mustafa Sabri'nin merkeze gönderdi~i bu
belgede Harput'ta kura ile askere al~ nanlar~ n istihdamlanyla, görev mahalline gönderilmeleri s~ ras~ nda meydana gelen zorluklardan bahsedilmektedir.
Özellikle Harput'un Haftahisar karyesinde kura ile belirlenen ki~ilerin askere
al~ n~ p birliklerine gönderilmelerinin mümkün olmad~~~ n~~ söyleyen Mustafa
Sabri Pa~a, e~er ço~unlu~unun a~iret ve ekraddan olu~tu~unu belirtti~i bu
köy ve havalisinin zorluk ç~ karmaya devam etmeleri takdirinde üzerlerine asker sevkedilece~ini belirtmektedir. Vali, yaz~s~ n~ n sonunda ise ~unu demektedir. Bu bölgelerde k~~r'a-i ~er'iyenin ic~-as~~~öyle dursun vergilerin tahsilinde
bile güçlükler ç~kmaktad~r-3'.
Nitekim Mustafa Sabri Pa~a'n~ n dedikleri do~ru ç~ km~~~ve Haftahisar,
Tel-kez ve Horlar karyele~iyle Canik nahiyesi ahalilerinin kura'i ~er'iye usfilüne ve vergilerin tahsiline itiraz ve ba~kald~ r~ lar~~devam ettirmi~ tir. 13 Mart
1850 tarihli Harput Eyalet Meclisi mazbatas~ nda bu bölge ahalilerinin ekrad
taifesinden oldu~undan bahsedilerek bunlar~ n kat'-~~ tarik (yol kesen) gürtihundan olduklar~, i~leri ve güçlerinin e~kiyal~ k yaparak yollardan geçenlerin
mallar~ na zarar verip gasbettikleri, civar köylere de ayn~~ ~ekilde ya~ma hareketlerinde bulunduklar~~ belirtilmi~tir. Bu nedenle bu toplulu~un ~slalun~ n
laz~ m oldu~unu gerekli gösteren bu delillere dayanarak üzerlerine asker sevkedilmesinin do~ru olaca~~~tavsiye edilmi~tir. Bu tavsiye do~rultusunda bu
topluluk üzerine dörtyüz ki~ilik bir kuvvet sevkedilerek bölge itaat alt~ na
al~ nm~~~ve asayi~~sa~lanm~~t~ r. Bu insanlar~~ devlete kar~~~k~~k~ rtanlar da tesbit
edilip ba~ka bir bölgeye sürgün edilmi~lerdir. Olaylar~ n basur~ lmas~ ndan
sonra bu bölgeden askere al~ nmas~~ gereken onüç ki~i silah alt~ na al~ nm~~ur32.
Yukar~da belirtti~imiz bölgenin d~~~ nda Akçada~~Kazas~~ dahilinde kur'a-i
~er'iye usiilünf~ n uygulanmas~~ s~ ras~ nda baz~~ ho~nutsuzl~~klar ç~ km~~t~ r. 1849
y~ l~~ ba~lar~ nda ahali yeni vergilerin zaten kendilerine yeterince a~~r geldi~ini
bunun d~~~ nda bir de asker veremeyeceklerini ifade edip asker vermeye r~za
göstermemi~lerdir. Bunun üzerine biraz önce belirtti~imiz olaylar gibi ol'

BA, A. MKT., Dosya 152, S~ ra 13.

32 BA,

irade Meclis-i Vala, 4778.
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masa da bölgeye bir miktar asker gönderilmi~tir. Bu gönderilen askerlerin
bir ~ey yapmas~ na gerek olmadan baz~~ devlet görevlilerinin araya girmesi ve
halk~~ ikna etmesi neticesinde ahali bu itiraz~ ndan vazgeçerek kur'a-i ~er"iye
usulimün icras~ na r~za göstermi~tir 33.
SONUÇ
Tanzimat'tan itibaren yenile~me çabalar~~ art~ k bat~ l~~ anlamda ele al~ nmaya çal~~~ lm~~, Devletin vergi sisteminden adalet anlay~~~ na kadar, hemen
hemen bütün kademelerinde köklü de~i~iklikler yap~ lmaya ba~lanm~~ t~ r.
Çal~~mam~zda ele ald~~~ m~z yenilikler içerisindeki, askeri ve mali yenilikler
bak~ m~ ndan ise devlet idarecileri Tanzimat öncesine oranla daha iyi niyetli ve
hakkaniyet ölçüsü içerisinde bir tak~ m uygulamalara giri~mi~lerdir. Ancak bu
yeni uygulamalar yürürlü~e konulaca~~~zaman icra makam~nda bulunan baz~~
idarecilerin beceriksizlikleri veya kötü niyetli olmalar~ ndan dolay~~
Tanzimat'~ n getirdi~i yenilikler halka tam anlam~yla gerçek yönüyle aksettirilememi~tir.
Bu çal~~mam~zda inceledi~imiz Harput Eyaletinde de Tanzimat'la birlikte getirilen yeni kanun ve uygulamalara görüldü~ü gibi bir tak~m itirazlar
ve tepkiler olmu~tur. Ancak herkese e~itlik ilkesiyle yakla~an Tanzimat esaslar~~çerçevesinde misal olarak, gerek kura-i ~er'iye usülü gerekse tahrir-i temettu'at uygulamas~~gerçekten o dönem ~artlar~~ gözününde bulundurulacak
olursa oldukça demokratik say~labilecek bir uygulama idi. Fakat daha önce
de de~indi~imiz gibi Tanzimattan önceki dönemde büyük maddi menfaatleri olan bir ayar~~ ve e~raf toplulu~u vard~. Tanzimat'la birlikte bu ki~ilerin
ç~ karlar~ n~ n büyük ölçüde engellenmesi onlar~~ ahaliyi devlete kar~~~k~~k~ rtmak yoluna sevkedebilmi~tir. Bu bölgelerde meydana gelen olaylar~ n da
böyle k~~k~ rtmalar ve uygulamalardaki beceriksizlikler neticesinde ortaya ç~kt~~~ n~~ tahmin ediyoruz.

33 BA,

A. MKT., Dosya 155 S~ ra 56.

