B~R~NC~~DÜNYA SAVA~I YILLARINDA CAN~K'~N ~A~E
DURUMU (1914-1918)
OSMAN KÖSE.
G~R~S
~a~e, kelime olarak beslenme, yedirip içirip geçindirme anlamlar~ na
gelmektedir. ~a~e buhran~~ ise çe~itli nedenlerden ötürü ortaya ç~ kan iktisadi
darl~ kta temel geçim maddelerinin bulunamamas~~ veya a~~r~~ fiyat yükselmesinin tüketiciye yans~ mas~d~ r.
Tarih boyunca olu~an ia~e buhranlar~ n~n sebepleri çok çe~itlidir. Fakat,
toplumlar~~ derinden sarsan, siyasi ve sosyal bir tak~ m sonuçlar do~uran bu
buhramn temel sebepleri her zaman ayn~~ olmu~tur. Toplumu ia~e k~ tl~~~na
götüren geli~melerin ba~l~calar~~nüfus tehâcümü, para k~ymetinin dü~mesi ve
maliyetin yüksek olu~udur. ~a~e buhran~ mn k~v~lc~ rn~~ olarak addedilen sebepler ise kurakl~ k, salg~ n hastal~ k, harp, idari ve mali yolsuzluklard~ r. Bu tür geli~melerin sonucu k~ tl~ k olu~maktad~ r. K~ tl~~~ n ans~z~ n ortaya ç~ kard~~~~darl~k
ve dengesizlik, bir müddet sonra ihtikârla biraz daha ~iddet kazanmakta ve
ia~e buhram dedi~imiz hadise vukfia gelmektedir'.
Osmanl~~ Devleti, XVII. yüzy~l~ n sonuna kadar askeri, siyasi ve ekonomik
alanda dünya devletleri aras~ nda sayg~ n bir konumda bulunmaktayd~. Bu
yüzy~ldan sonra ba~layan sanayile~me hareketleri Avrupa devletlerini askeri,
siyasi ve ekonomik yönlerden kuwetlendirirken, mevcut yeniliklere kapal~~
kalan Osmanl~~ Devleti tar~ m ülkesi olma özelli~ini korumaya devam etmi~tir.
Sanayile~en Avrupa ülkeleri devaml~~ güçlenirken Osmanl~~ Devleti, çöküntünün ve daha sonra ise y~ k~ lman~ n e~i~ine gelmi~tir. Avrupa ülkeleri, sanayile~menin do~al sonucu olarak hammadde ihtiyaçlar~ , ucuz insan gücü ve
üretilen mallara bol kazanç getirecek pazarlar bulmak için bir aray~~~içine
girmi~~bulunuyorlard~ . Bu aç~dan sanayile~memi~~fakir ülkeler ve toplumlar
* (Yrd. Doç. Dr.) Ondokuz May~s Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü
Ö~retim Üyesi.
I Sabri F. Ülgener, Darlik Blihranlan ;e islam iktisat Siyaseti, Ankara 1984, s.82-94.
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çok iyi birer pazar görünümündeydi2. Pazar ve hammadde alan~ n~~payla~~m
mücadelesi sonucu dünya kendisini genel bir sava~~ n içinde bulmu~tur.
Osmanl~~Devleti, Avrupa'da sanayile~me hareketleri faal bir ~ekilde devam ederken, Tanzimaun ilan~ ndan sonra siyasi ve sosyal alanda yap~lan de~i~iklikler yan~ nda ekonomik alanda da bir tak~m faaliyetler içerisine girmi~dr. Bir tar~m ülkesi olmas~~nedeniyle bu faaliyetler tar~m alan~ nda kendisini
göstermi~tir. Tar~ m sektöründe bol verim almak ve bunu sosyo-kültürel yap~ya oturtmak için ülkenin muhtelif yerlerinde ziraat mektepleri aç~lm~~t~r.
Halkal~~Ziraat Mektebi mezunlar~~ tar~m~~modernize etmeye yönelik çal~~malarda bulunmak üzere çe~itli vilayetlere tayin edilmi~lerdir. Yap~lan çal~~malar~~organize etmek için 1877 y~l~nda Ziraat ve Ticaret ve Sanayi Meclisi,
1879 y~l~ nda Ziraat ve Ticaret Odas~~ kurulmu~tur. Yine tar~m kesimine hizmet sa~layacak idari teknik kurum olarak Ziraat Komisyonu, Ticâret
Komisyonu, Ziraat Memurlu~u ve Baytarl~k gibi kadrolar ihdâs edilerek tar~ m
te~kilat~~ geni~letilmi~~ve ülke geneline yay~lm~~urs. Üreticiye kredi imkân~~
sa~lamak amac~yla Tuna Vilayeti valisi Mithat Pa~a taraf~ndan 1876'dan itibaren Memleket Sand~klar~~kurulmu~~ve bu kurum 1883'te Menâti Sand~ klar~~
ismini alarak faal bir hüviyet kazanm~~t~r. Bu kurum da yerini 1888'de Ziraat
Bankas~ 'na devretmi~tir. Bahsi geçen bu kurumlar, bir müddet sonra
Karadeniz Bölgesi'nde de te~kilatlanm~~lar ve üreticiye uygun ~artlarda kredi
vermeye ba~lam~~lard~ r4.
Canik Mutasarr~fl~~~ 'n~ n ba~l~~ oldu~u Trabzon vilayetinde üreticiye sa~lanan kredi imkân~ndan ba~ka, modern ziraat aletleri, kimyevi gübre, tohumluk ve dam~zl~k hayvan temininde kolayl~ klar gösterilmi~tir. 1910 y~l~ ndan
sonra Trabzon ve Gümü~hane'de oldu~u gibi Samsun'da da Ziraat Bankas~~
öncülü~ünde bir depo aç~larak, ziraat aletlerinin isteyen iireticilere maliyetine ve yedi taksit üzerinden sat~lmas~na ba~lanm~~ ur5.
2 Birinci Dünya Sava~~'n~n temel sebeplerini 1815 y~l~ndan sonra dünyada olan geli~meler
ve endüstrile~menin XIX. yüzy~ l içinde kazand~~~~ h~z sonucu sömürgecili~in Afrika ve
Uzakdo~u'ya yay~lma emelinde aramak gerekir. Fahir Armao~lu, 20. Yüzy~l Siyasi Tarihi, Ankara
1988, s. 100.
3 Bünyamin Duran, "Karadeniz Bölgesinin 1870-1914 Y~llar~~Aras~nda Tar~msal Geli~mesi",
~kinci Tarih Boyunca Karadeniz Kongresi Bildirileri, Samsun 1990, s.59.
Bünyamin Duran, "Karadeniz Bölgesi'nin 1870-1914 Y~llar~~ Aras~ nda Tar~ msal
Geli~mesi",s.60.
5 Trabzon valili~i bunun için 14 Ekim 1909'da Dahiliye Nezareti'ne müracaat etmi~tir.
Nezaret bunu bir teklif olarak 14 Mart 1910'da Ticaret ve Naf~a Nezareti'ne havale etmi~tir.
Basbakanhk Osmanl~~Arsi~i. Dâhiliye Nezared Muhâberk-~~Um~lmiye-i ~râdiye. (BOA.DH.MU~ )
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Canik, XX. yüzy~l~n ba~~ nda Bafra, Çar~amba ve Terme gibi m~s~r~n bol
yeti~ti~i ve Fatsa ve Ünye gibi find~k bölgesi olan kazalanyla ve 380 bin kadar
toplam nüfusuyla6 kendi ihtiyaçlar~n~~ kar~~layan bir yap~ya sahip bulunuyordu.
A - SAVA~IN ~LK YILLARINDA CAN ~ K'~N ~A~E DURUMU
Birinci Dünya Sava~~~arefesinde uluslararas~~siyasi atmosferin muhtemel
bir sava~~ortam~na do~ru sürüklenmesi Osmanl~~Devletini de baz~~tedbirler
almaya sevk etmi~ti. Bu meyanda muhtemel bir sava~ta asker aç~~~n~~kapatabilmek için 12 May~s 1914 tarihli Askeri Mükellefiyetler Kanunu ç~kar~ld~.
Osmanl~~Devleti, geli~melerin bir sava~~ortam~na do~ru gitmesi üzerine 2
A~ustos 1914'te seferberlik ve 4 A~ustos 1914'te de silahl~~tarafs~zl~ k ilan etti7.
Seferberlik ilan~ndan sonra 27 Temmuz 1914 tarihli kanun gere~i ülke dahilinde Teklif-i Harbiye Komisyonlar~~ kuruldu. Bu komisyonlar, ahalinin
elindeki art~k ürüne el koyma hakk~na sahiptiler. Üreticinin elinden al~nan
mallar~n de~eri bu komisyon taraf~ndan takdir edilip bedeli seferberli~in sonunda ödenecekti. Paran~n devaml~~de~er kaybetti~i dikkate al~ nacak olursa
üreticinin zor durumda kalaca~~~meydanda idi8.
Canik bölgesinde kurulan Tekalif-i Harbiye Komisyonlar~~Üçüncü Ordu
kumandanl~~~na ba~l~~olarak faaliyetlerine ba~lad~lar. Canik'te üreticiden
78/48-2, Dahiliye Nezareti'nden Ticaret ve Naf~a Nezareti'ne tel. 4 Nisan 1910 (23 Mart 1326);
Teklif burada da uygun bulunarak hayata geçirilmek üzere Orman ve Maaden ve Ziraat
Nezareti'ne gönderilmi~tir. 78/48-1, Ticaret ve Nâfia Nezareti'nden Orman ve Maadin ve Ziraat
Nezareti'ne tel. 4 Nisan 1910 (23 Mart 1326).
6 1914 y~l~nda Canik nüfusu ~öyleydi: Müslüman 265.950, Rum 98.739, Ermeni 27.058,
Katolik 261, Protestan 1257, Yahudi 27. Canik'in Osmanl~~ Devleti idaresine geçtikten sonra
nüfusunun tarihi geli~imi için bakma. Nedim ~pek, "Canik Sanca~~'mn Nüfusuna Dair Bir
De~erlendirme", Ondokuz May~s Üniversitesi E~itim Fakültesi Dergisi, 10, (Samsun 1997), s.
145-160.
7 Enver Ziya Karal, Osmanl~~Tarihi, IX,Ankara 1996,s. 380-381; 28 Temmuz'da
Avusturya'n~n S~rbistan'a sava~~ilan etti~i s~ralarda Harbiye Naz~r~~Enver Pa~a, Dahiliye Naz~r~~
Talat Pa~a, Sadrazam Said Halim Pa~a ve Mebuslar Meclis'i Ba~kan~~Halil Pa~a taraf~ ndan
Almanlar ile bir dizi görü~meler yap~larak gizli bir andla~ma imzalanm~~t~. Buna göre Almanya
sava~a girerse Osmanl~~ Devleti'de buna i~tirak etmek zorunda kalacakt~. ~smail Hami
Dani~mend, izahh Osmanl~~Tarihi.Kronolujisi, IV, ~stanbul 1972,s.412; Bu oldu bittiyi sonradan
ö~renen baz~~devlet adamlar~, Balkan sava~lar~ n~n yaras~ n~n henüz daha yeni sar~lmakta
oldu~unu ileri sürerek, en az iki y~l daha sava~a girilmemesi gerekti~ini dü~ünüyorlard~. Ali
~ hsan Sabis, Birinci Dünya Harbi, I, ~stanbul 1991, s. 23.
8 Vedat Eldem, Harp ve Mütareke Y~llar~nda Osmanl~~ ~mparatorlu~-u'nun Ekonomisi,
Ankara 1994, s. 36.
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ba~ta bu~day olmak üzere toplanan ihtiyaç maddeleri ile Istanbul'dan sevk
edilen hububat askeri alanda kullan~lmak üzere depolanmaktayd~9. Bununla
beraber, harbin ba~lad~~~~Kas~m ay~n~n ilk haftalar~nda Canik'te toplanan
Tekalif-i Harbiyye has~lau, do~u cephesinden kaçan mültecilerin ihtiyaçlar~nda kullan~lmak üzre Trabzon'a nakledilmi~tirw. Ahalinin temel ihtiyaç
maddelerinin kanun gere~i askeri ihtiyaçlara harcanmas~, sava~~n uzun sürmesi halinde bölgede her an vukübulacak ia~e buhran~n~n habercisiydi.
Osmanl~~hükümeti, seferberli~in ilan~ndan sonra ia~e i~leriyle ilgilenmek, halk~n ve ordunun ihtiyaçlar~n~~temin etmek için 9 A~ustos 1914'de
Harbiye ve Dahiliye Nezareti görevlilerinden müte~ekkil hususi bir komisyon
kurdu. Yaln~z, seferberli~in ilan~ndan sonra % 80'i tar~mla u~ra~an genç nüfusun askere al~nmas~~ziraau olumsuz yönde etkilemeye ba~lam~~t~ . Devlet,
1285-87 (1869-1872) do~umlular~~terhis ederken 1288-1309 (1873-1894) do~umlulan silah alt~na alm~~t~. Terhisler üreticileri sevindirirken, gilz tohumlar~n~n at~laca~~~s~rada 20-29 ya~~aras~ndaki ziraatle u~ra~an genç nüfusun askere al~nmas~~bir sonraki zirâi istihsâlini tehlikeye sokmu~tu. Trabzon vilayeti, Canik ba~ta olmak üzere mülhâlcata gönderdi~i talimatta, tohumluklar~n silah alt~na al~nmayanlara ektirilmesi talimat~n~~verdiyse de bu pek etkili
olmam~~~ve vali vekili mevcut duruma çare bulunmas~~amac~yla 9 Eylül
1914' te Dahiliye Nezare ti' ne müracaat etmi~tir' I.
Canik ahalisi Tekâlif-i Harbiye komisyonlar~n~n iste~i üzerine ayn~~zamanda -ziraat~n vazgeçilmez birer unsuru olan- ellerindeki hayvanlarla çev9 BOA. D~ihiliye Neziireti ~iire Kalemi (DH.~FR) 47/20, Muhacerat-~~Umumiye
Dairesi'nden Trabzon vilaye~ine tel 16 Kas~m 1914 (27 Zilhicce 1332); Canik, Orta-Anadolu'nun
liman~~olmas~~hasebiyle stratejik bir konumda bulunuyordu. Çorum, Amasya, Sivas ve Tokat'tan
temin edilerek karayolu ile Sinop ve Samsun limanlar~na getirilen g~da maddeleri buralardan
kay~klar vas~tas~yla Trabzon'a nakledihnekteydi. 47/371, Tahrirat Dairesi'nden Samsun ve Sinop
Mutasarr~fl~klanna tel. 18 Kas~ m 1913 (19 Muharrem 1332); Canik Mutasarr~fl~~~, Trabzon için
biriken erzak~~~~sevki için belirli zaman aral~ klanyla Trabzon veya Sinop'tan yelkenli kay~k veya
motor iste~nekteydi. 47/61, idare-i Umuriye-i Dahiliye Mildüriyeti'nden Trabzon vilayetine tel.
26 Ocak 1914 ( 28 Z~lhicce 1332); Yine ()nye ile Canik aras~ndaki stokçu ve istifçilerden temin
edilen erzak da Canik'ten motorlarla veya yelkenli kay~ ldarla Trabzon'a nalriedilmekteydi. Bu
nedenle Canik liman~~faal bir konumdayd~; E~âhiliye Nezâreti idâre-i Um~lmiye
(DH.i.UM.E),73/18, Canik Mutasarr~fl~~~'ndan Dahiliye Nezareti'ne sifreli telgraf. 16 Kas~m
1914 (3 Tesrin-i %ni 1330).
~() BOA.DH.~FR. 47/ 1 37, idare-i Umumiye-i Dahiliye Müdüriyeti'nden Canik'e tel 23
Kas~m 1914 (5 Muharrem 1332).
~~~ BOA.Dâhiliye Nezâreti Siyâsi K~s~m Belgeleri (DH.SYS), 123-9/21-2 (10), Trabzon
vilayetinden Dahiliye Nezaretine tel. 9 Eylül 1914 ( 24 A~ustos 1330).
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redeki askeri noktalara yük de ta~~maktayd~. Köylüler bir taraftan 1914 y~l~~
harman~n' kald~nrken, di~er taraftan da Havza, Kavak ve Kadamut köyüne
askeri erzak ve mühimmat nakliyat' yapmakla mükellef tutulmu~lard~. Yine
kay~klarla Trabzon'a gönderilecek Canik has~lat~n~n, çevreden limana ta~~nmas~~için ahali mükellef tutulmu~~ve kar~~l~~~ nda da arpa ve bu~day ekiminde
kullanmak üzere tohumluk almak için kendilerine da~~ t~lmak üzere
Mutasarnfl~k emrine 300 bin kuru~luk havale gönderilmi~tir°2.
Ziraat harici uzun yollarda yük ta~~mak için kullan~lan hayvanlar~n t~rnaklar~~zedelenmi~~ve akabinde salg~ n bir ~ekilde ç~ kan "~ab hastal~~~" hayvanlar~~güçsüz ve tâkatsiz b~rakm~~t~. Bunun yan~ nda 1914 y~l~~sonlar~nda havalar~ n iyi gitmemesi sebebiyle ahali zirai faaliyetlere ancak Kas~m ay~~ortalar~nda ba~layabilmi~ti. Tarlalara aulacak tohumun da k~ t olmas~~üreticileri
tamamen zor bir durumda b~rak~yordu. Bu durum ertesi y~l has~lat~n iyi olmayaca~~n~n i~aretiydi. Bunun üzerine Canik Ziraat Müdürlü~ü, Ticaret ve
Ziraat Nezareti'ne durumu bildirerek üreticiyi zor durumda b~rakan nakliye
meselesinin halledilmesini ve muhtaç çiftçilere tohumluk da~~t~lmas~n~~talep
ederek aksi takdirde gelecek seneki mahsulün önceki senelerin derecesine
ula~amayaca~~n~~bildirmi~tir". Bütün cephelerde yo~un bir sava~~ortam~na
girildi~inden, askeri faaliyet ve sevkiyata a~~rl~k verilmekle birlikte askerin ve
halk~n ia~esinin temeli olan ziraatin de ihmal edilmesi beklenemezdi. Bu nedenle Dahiliye Nezareti 17 Ocak 1915'de Canik Mutasan~fl~~~'na yapt~~~~tebligatta askeri faaliyetlerin sekteye u~raulmamas~~~art~~ile, köylülerin elinde ziraati yapacak kadar nakliye vas~tas~ n~n b~rak~lmas~n~~tavsiye etti".
Dahiliye Nezareti 18 Ekim 1914'de bütün vilayetlere gönderdi~i emirle
ahalinin tohumluk ihtiyaçlar~n~~kar~~layabilece~ini bildiriyordu. Fakat Canik
ba~ta olmak üzere Trabzon bölgesinde söz konusu ambarlar henüz te~kil
edilmemi~ti. Bu nedenle ihtiyac~n Ziraat Bankas~~Umum Müdürlü~ü vas~tas~yla kar~~lanmas~~yoluna gidildi". Trabzon vilayeti bölgede tohumluk ihtiya12 BOA.DH.~.UM.E/33-70, Trabzon valisi Cemal Bey'den Dahiliye Nezareti'ne tel. 16 Ocak
1915 ( 3 Te~rin-i &ini 1330).
~s BOA.DH.SYS, 123-9/21/2 (4), Ticaret ve Ziraat Nezareti'nden Dahiliye Nezareti'ne
tahrirat 16 Ocak 1915 ( 3 Kanan-~~Sani 1330).
1-1 BOA.DH.SYS. 129-9/21-2 (16), Dahiliye Nezareti'nden Canik Mutasarr~fl~~~'na tel. 17
Ocak 1915 (4 Kanün4 San~~1330); Dahiliye Nezareti'ne bu yönde vaki ~ikayetler gelmi~~olacak ki,
27 Ocak 1914'de gönderdi~i bir yaz~yla önceki emrini tekrarlam~~ur. 123-9/21-2 (7), Dahiliye
Nezareti'nden Canik Mutasarr~fl~~~'na tel. 27 Ocak 1914 (27 Kanan-~~Sâni 1330).
15 BOA.DH.SYS. 123-9/21-2 (2), Trabzon valisi Cemal Bey'den Dahiliye Nezareti'ne tel. 11
Aral~ k 1914 (29 Te~rin-i San' 1330).
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c~ n~~ kar~~ lamak için 1.507 bin liral~ k bir tahsisata ihtiyaç duyuyorduk'.
Neticede vilayet emrine bölgedeki kaza ve nahiyelere da~~ t~lmak üzere talep
edilen mebla~~30 Ocak 1915'te gönderildiu. Söz konusu tahsisat ile bölgenin
ihtiyac~~ nisbeten azalm~~~ve üreticileri rahatlat~lm~~t~ r.
Karadeniz'in deniz yolu ula~~m~ n~ n tehlikeli bir hale gelmesinden sonra
1915 y~ l~~ ba~~ ndan itibaren Canik'ten Trabzon'a bu yolla yap~lan nakliyat
durduruldu. ~a~esi Canik'ten gelecek erzaka ba~l~~ bulunan Trabzon'un bu
tarihten sonra erzak ihtiyac~ n~ n had safhaya ula~mas~~ ve açl~ klar~ n olmas~~
mukadderdi. Trabzon'a gönderilecek erzakta y~~~lma olunca Canik'teki depolarda bekleyen sabun, peksimed, arpa, un, yulaf, bu~day, bulgur ve ~ekerin
bir k~sm~~ Üçüncü Ordu'ya sevk edilmek üzere Sivas'taki menzil ambarlar~na
nakledildits. Ruslar~n Karadeniz k~y~lar~ n~~ bombard~ man~~ hafifletmesi üzerine Mart 1915 ba~~ ndan itibaren Trabzon'a peyderpey zahire gönderilmesine tekrar ba~lanm~~t~ rw.Yme, Canik liman~ na çevreden mal ta~~yan nakliye
araçlar~~ Sivas'ta bulunan Üçüncü Ordu emrine tahsis edildi20. Bu nakliye vas~ talar~~ Uluk~~la-Erzurum yoluyla askeri birliklere erzak ta~~ mac~l~~~ nda görevlendirileceklerdi2°.
1 - Ziraatle U~ra~an Arnele Taburlar~n~n Sivas'a Ça~r~lmas~~Meselesi
1915 y~l~~itibariyle Canik ve kazalar~ nda ia~e k~ d~~~~ile ilgili bir probleme
rastlanmamaktayd~ . Sivas, Tokat, Amasya ve Çon~m'dan temin edilen bu~day
ile Canik'in köylerinde üretilen m~s~ r ve sâir mahsülât ile ahalinin geçimleri
temin ediliyordu. Harbin ilan~ ndan sonra genç nüfusun cephelere gitmesi
sonucu sancak dahilinde ortaya ç~kan i~~gücü aç~~~~amele taburlar~yla kapaulmaya çal~~~ l~yordu.
Nezaret söz konusu teklifi 2 Aral~ k 1914'de Maliye Nezareti'ne göndermi~tir. BOA.
DH.SYS. 123-9/21-2 (1), Dahiliye Nezareti'nden Maliye Nezareti'ne tel. 2 Aral~ k 1914 (19
Te~rin-i Sâni 1330).
17 BOA. DH.SYS. 123-9/21-2(11), Maliye Nezareti'nden Dahiliye Nezareti'ne tel. 4 ~ubat
1915 (22 Kanün-~~ Sâni 1330); Ayn~~mebla~dan verilmek üzere Niksar ve Re~adiye'den al~ nan
tohumluk Aybasu kazas~ nda üreticilere da~~ t~ lm~~t~ r. 123-9/21-2 (14), Dahiliye Nezareti'nden
Maliye Nezareti'ne tel. 31 Ocak 1915 ( 18 Kâ~lün-~~sâni 1330).
18
BOA.DH.~FR. 50/117, Harbiye Nezareti Tahrirat Dairesi'nden Canik Mutasarr~fl~~~ 'na
tel. 27 ~ubat 1915 (12 Rebi'u'l-âh~r 1333).
19 BOA.DH.~FR. 50/167, Harbiye Nezareti Tahrirat Dairesi'nden Canik Mutasarr~fl~~~ 'na
tel. 4 Mart 1915 (17 Rebi'ul-âh~r 1333).
20 BOA.DH.~FR. 50/52, Harbiye Nezareti Tahrirat Dairesi'nden Canik Muta~arr~fl~~~ >na
tel. 20 ~ubat 1915 (5 Rebi'u'l-âh~ r 1333).
2 BOA.DH.~FR. 50/51, Dahiliye Nezareti'nden tel. 20 ~ubat 1915 ( 5 Rebi'u'l-âh~ r 1333).
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Ancak Üçüncü Ordu kumandanl~~~ , Canik'te ziraatle me~gul olan üç
amele taburunu yol çal~~malar~ nda görevlendirmek üzere Sivas'a ça~~rd~ .
Sava~~ n ba~lamas~ ndan itibaren gönderilen 10 binden fazla insan~ n büyük
ço~unlu~u da Sivas amele taburlar~ nda görevlendirilmi~ti. En son 1915 y~l~~
Ocak ay~~ içinde Müslüman ve gayr-~~ müslimlerden olu~an 3 bin ki~i bu maksatla gönderilmi~~bulunuyordu. Söz konusu ziraatle u~ra~an amele taburlar~n~ n Sivas'a gönderilmesinin ileride Canik'te ia~e buhran~ na sebep olaca~~~
dü~ünülüyordu. Çünkü, Harbiye Nezareti'nin emriyle Lazistan kumandanl~~~~
emrinde görevlendirmek üzere Canik'te 50 ya~~ ndan küçük eli silah tutan
bütün erkekler silah alt~ na al~ nm~~ t~. Ayr~ca 1313 do~umlular (18 ya~~ ndakiler) askere sevk edilmi~~ve 1314 do~umlular~ n da askere sevk edilmek üzere
muayenesi yap~lm~~ t~. Bu nedenle ziraat~ n bütün yükü söz konusu amele taburlar~ n~ n üzerinde kal~yordu. Canik Mutasarr~f~~ Kemal Bey, Sivas vilayetinden kendisine ula~an bu yöndeki iste~i, Canik'te ziraati sekteye u~rataca~~~ve
halk~~zor durumda b~ rakaca~~~nedeniyle ~iddetle reddederek, karardan vazgeçilmesi için 23/24 ~ubat 1915'te Dahiliye Nezareti'ne müracaat etti22.
Dahiliye Nezareti, Sivas vilayetine 24 ~ubat 1915'te gönderdi~i telgrafla,
talep edilen üç amele taburunun ziraat mevsiminin sonuna kadar Canik'te
kalmas~n~n uygun olaca~~n~~ bildirdi".
Sivas valisi Muammer Bey, Dahiliye Nezareti'ne 26 ~ubat 1915'te gönderdi~i cevabi telgrafta Canik livas~mn tohumlu~una kadar tüm zahiresinin
Sivas vilayetince kar~~land~~~ n~, zaten talep edilen amele taburlarm~ n ziraat
alan~nda istihdam edilece~ini bildirdi2 °.
Bunun üzerine, Dahiliye Nezareti 4 Mart 1915'te Harbiye Nezareti'ne bu
konuda bir yaz~~göndererek, üçüncü Ordu'nun ihtiyaç göstererek Canik'te
görevli amele taburlar~ n~~ talep etti~ini, fakat Canik Mutasarr~fl~~~ 'mn da bu
taburlara ihtiyaçlar~~ oldu~unu belirtti~ini söylemi~, bu taburlar~ n hangi böl22 BOA.DH.!.UM.59/3 (1/17)-11, Canik Mutasarr~f~~ Kemal Beyden Dahiliye Nezareti'ne
~ifreli tel. 23 ~ubat 1915 ( 10 ~ubat 1331); 59/3(1/17)-8, Canik Mutasarr~ f~~ Kemal Beyden
Dahiliye Nezareti'ne ~ifreli tel. 24 ~ubat 1915 (11 ~ubat 1331).
23 BOA.DH.~ .UM.59/3 (1/17)-1, Dahiliye Nezareti'nden Sivas Vilayeti'ne tel. 24 ~ubat
1915 (11 ~ubat 1331); 59/3(1/17)-7, Dahiliye Nezareti'nden Sivas Vilayeti'ne tel. 26 ~ubat 1915
(13 ~ubat 1331).
2 BOA.DH.~.UM.59/3(1/17)-6, Sivas valisi Muammer Bey'den Dahiliye Nezareti'ne tel. 26
~ubat 1915 (13 ~ubat 1331); 59/3(1/17)-5, Dahiliye Nezareti'nden Canik Mutasarr~fl~~~ 'na tel.
27 ~ubat 1915 (14 ~ubat 1331); 59/3(1/17)-4, Canik Mutasarr~f~~ Kemal Beyden Dahiliye
Nezareti'ne tel. 1 Mart 1915 (16 ~ubat 1331).
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gede görevlendirilece~i meselesinde Nezaret'in karar vermesini istemi~tir.
Ayr~ca bu konuda Üçüncü Ordu kumandanl~~~ na da kali' bir emir verilmesini
istemi~tir25.

Bu s~ rada Ticaret ve Ziraat Nezareti de Harbiye Nezareti nezdinde söz
konusu taburlarm ziraat i~lerine devam etmesi için Canik'te b~rak~lmas~n~~istemi~tir. Nezaret, kendisine yap~lan bu yöndeki te~ebbüsler sonucu Dahiliye
Nezareti'ne gönderdi~i tezkireyle amele taburlann~n Canik'te b~rak~lmas~n~n
kararla~t~r~ld~~~n~~ve bu yöndeki emrin üçüncü Ordu kumandanl~~'~na bildirildi~ini ifade etmi~tir26. Durum 12 Mart 1915'te Canik Mutasarr~fl~~f na tebli~~edildi". Böylece ziraau olumsuz yönde etkileyecek bir geli~me engellenmi~~oldu.
2 - 1915 1511 ~a~e Durumu
Canik'te genç nüfusun büyük oranda askere gitmesine ra~men, gerek
amele taburlan ve gerekse ahalinin gayretleri sonucu 1915 y~l~~yaz ziraatinin,
önceki seneler gibi verimli olmas~~tahmin ediliyordu28.
Fakat Canik, sadece kendi ihtiyaçlanyla ba~ba~a kalm~yor, Tekâlif-i
Harbiye Kanunu gere~i ihtiyaç fazlas~~olarak tespit edilen erzaklara Harbiye
Nezareti'nce el konuluyordu. Bu nedenle, do~uda Ruslara kar~~~çetin bir sava~~veren Üçüncü Ordu'ya ba~l~~olan askerlerin ia~esi için Canik'ten sürekli
erzak gönderilmekteydi. 1915 y~l~n~ n ilk yar~s~ nda Üçüncü Ordu'daki erzak
ihtiyac~~had safhaya ula~m~~t~. Canik Muta.sarr~fl~~~, Harbiye Nezareti'nin 23
Mart 1915 tarihli yaz~s~~do~rultusunda Teklif-i Harbiye Kanunu gere~i ve sat~n alma suretiyle temin etti~i erzak maddelerini Erzurum'a sevk etmek üzere
Sivas'a göndermi~tir'. Bu ~ekilde, Üçüncü Ordu'ya Canik bölgesinden devaml~~ihtiyaç maddeleri gönderiliyordu. Harbiye Neweti vilayetlere gönderdi~i yaz~larda "her türlü vesilelere müracaat ederek Üçüncü Ordn'ya erzak
sevkiyat:n~n art~r~lmas~n~" talep etmekteydi30.
25 BOA.DH.~ .UM. 59/3(1/17)-3, Dahiliye Nezareti'nden Harbiye Nezareti'ne tezkire 4
Mart 1915 (18 ~ubat 1331).
26 BOA.DH.~.UM.59/3 (1/17)-2, Ba~kumandanl~ k Vekaleti'nden Dahiliye Nezareti'ne
tezkire. 10 Mart 1915 (25 ~ubat 1331).
27 BOA.DH.~.UM. 59/3(1/17)-1, Dahiliye Nezareti'nden Canik Mutasarr~ fl~~~'aa tel. 12
Mart 1915 (28 ~ubat 1331).
28 BOA.DH.~.UM.59/ 1 (1/119, Canik Mutasarr~f~~Süleyman Necmi Bey'den Dahiliye
Nezareti'ne tel. 16 Nisan 1915 (3 Nisan 1331).
29 BOA.DH.~FR.51 (132), Harbiye Nezareti'nden Canik Mutasarr~fl~~-~ 'na tel. 25 Mart 1915
(9 Cemüziyel-evvel 1333).
BOA.DH.~FR.48(325), Harbiye Nezareti'nden Canik Mutasarr~fl~~~'na tel. 7 Haziran
1915 (24 ~a'ban 1333).
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Canik'ten, kendisine erzak sevki yap~ lan di~er bir bölge ise, Rus bombard~ man~~ s~ ras~ nda sevkiyat~ n bir müddet durdu~u Trabzon'du. Canik'ten
her gün 20-25 kay~ k dolusu erzak Trabzon'a gidiyordu. Fakat, havalar~ n iyi
olmad~~~~zamanlarda bir kay~ k üç günlük yolu ancak 20-25 günde alabildi~inden ia~esi büyük ölçüde Canik'ten gelen erzaka ba~l~~ olan Trabzon'da
birkaç günlük zahire gecikmesi, fiyatlar~ n anormal yükselmesine sebep oluyordu. Trabzon valisi Cemal Bey'in durumu Dahiliye Nezareti'ne iletmesi
sonucu, Canik'teki vesikah kay~ klar yaln~zca ahalinin ihtiyaçlar~ n~~ ta~~ mak
üzere Canik-Trabzon aras~ nda görevlendirildim. Askeri ihtiyaçlar~~ise say~lar~~
330'u bulan farkl~~kay~ klar ta~~ maya ba~lad~".
Üçüncü Ordu'nun kontrol etti~i alan~ n çok geni~~olmas~~ ve bu bölgenin
ayn~~zamanda Ruslar ile s~cak çat~~ma içinde bulunmas~~ ia~e giderlerini de
ciddi boyutlara ula~t~ rmaktayd~. Askerin erzak gideri yan~ nda yakla~makta
olan k~~~için ambarlarda depolanmak üzere haz~ rl~ k da yapmak gerekiyordu.
Bu nedenle, Üçüncü Ordu ia~e m~ nt~ kas~ n~~ ihtiva eden Trabzon vilayeti
Bayburd ambar~ na, Sivas vilayeti Erzincan ve Bayburd ambarlar~ na,
Diyarbekir ve Ma'muretülaziz vilayetlerinin ise Erzincan, Mu~~ve Ki~i ambarlar~ na erzak göndermeleri gerekmekteydi. 1915 y~l~~ Ekim ay~~ itibariyle ambarlardaki mevcut stok miktar~ n~ n k~~~ihtiyac~ n~~ kar~~layacak seviyede olmamas~~sebebiyle yeniden söz konusu vilayedere erzak irsâ.lât~ na h~z vermeleri
tembihlendi33. Bu durum, yani TeUif-i Harbiye gere~i ahaliden ia~e temini
yoluna gidilmesi, k~~~arifesinde ellerindeki hubilbat~ n ve ihtiyaçlar~ n~ n al~ nmaya ba~lanmas~, di~er bölgelerde oldu~u gibi Canik'te de yava~~yava~~ia~e
s~ k~ nt~s~ na yol açmaya ba~lam~~t~ .
31 BOA.DH.~ .UM. 82/1 (1-20)-1, Trabzon valisi Cemal Bey'den Dahiliye Nezareti'ne
tezkire. 11 Temmuz 1915 (29 Haziran 1331); 82/1(1-20)-2, Dahiliye Nezareti'nden Canik
Mutasarr~fl~~~ 'na tel. 12 Temmuz 1915 (30 Haziran 1331).
32 Askeri erzak ta~~yan kay~ klar hava muhalefeti veya ba~ka sebeplerle herhangi bir iskeleye
yana~mas~~ halinde ancak resmi vesikas~ m ibraz etti~inde kendisine erzak ve kumanya
veriliyordu. BOA.DH.~FR. 52(261), Muhaberât-~~ Umumiye Dairesinden Trabzon ve Canik

Mutasarr~fl~~~ 'na tel. 3 Eylül 1915 (23 ~evval 1333).
43 BOA.DHIUM.82/2 (1/45)-5, Dahiliye Nezareti'nden Harbiye Nezareti'ne tezkire. 7
Ekim 1915 (24 Eylül 1331); Diyarbekir ve Mamuretülaziz vilayederi söz konusu ambarlara erzak
gönderebilmek için para talep etmi~lerdir. Ma'muretülaziz vilayetine 10 bin lira gönderilirken.
Diyarbekir silayetine de icab~ nda kullanmak üzere bankada bir miktar para aç~ k hesap olarak
gösterilmi~tir. 82/2(1-45)4, Dahiliye Nezareti'nden Harbiye Nezareti'ne tezkire 29 Eylül 1915
(16 Eylül 1331); 82/2(1-45)-7, Dahiliye Nezareti'nden Harbiye Nezareti'ne tezkire. 16 Ekim
1915 (3 Ekim 1331).
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Zaten, 1915 y~l~~mahsûlü Osmanl~~Devleti genelinde normalin alt~na
dü~mü~tü. ~a~e stoklanmn yeterince idareli kullan~lmamas~, al~nan tedbirlerin kifayetsizli~i ve istihsali te~vikte geç kal~nmas~~mevcut ia~e dengesini
bozmu~tu. Ayn~~y~l bu~day ekim sahas~nda 4 milyon dönüm ve mahsûlde de
% 30 gerileme olunca bütün memlekette iktisadi darl~k ba~göstermeye ba~lam~~t~m. Neticede 14 Aral~k 1915 tarihli bir kararla hububat gümrük resminden muaf tutularak Romanyaadan bir miktar bu~day ithal edilmi~tir35.
Canik'te 1915 y~l~~sonlar~nda k~smi olarak erzak s~k~nt~s~~belirmeye ba~lam~~t~. Canik'in ia~esi kendi has~lauyla beraber Çorum ba~ta olmak üzere
Tokat, Amasya ve Merzifon'dan temin edilen mal~sille dayan~yordu. Bir de
Canik, Trabzon ve üçüncü Ordu emrine sürekli hubûbat veya erzak sevk
ediyordu. Buralardan herhangi bir sebeple erzak gelmemesi lud~~a sebep
olabilirdi. Ayr~ca Teklif-i Harbiye gere~i ellerinden fazla mallar~~al~nan ahalinin en ufak bir darl~ktan etkilenmesi mukadder görünüyordu. Nitekim,
1915 y~l~~Ekim ay~nda Çorum'dan zahire ihracat~n~n kesilmesi Canik'te fiatlar~~ hemen yükseltmeye ba~lad~. Canik'e zahire ihracat~n~n kesilmesi
Trabzon'da da benzer tehlikenin vukubulaca~~~anlam~na geliyordu. Bu nedenle, Canik mutasarr~f~~Kemal Bey, Dahiliye Nezared arac~l~~~yla yapt~~~~giri~imler sonucu Canik'e zahire ihracat~m sa~lad~ . Yaln~z, Çon~m'dan bir
kaçgün zahirenin gelmemesi sonucu fiyatlar~n yükselmesi, bir buhran kar~~s~nda Canik'i zor günlerin beldedi~inin i~aretiydi.
3 - Trabzon 'un i~galinden Sonra Canik 'in ~a~esi

Sankam~~~hezimetinden sonra Artvin, Borçka ve Acara ahalisinin büyük
k~sm~~memlekederini terk edip hicret etmi~lerdi. Bu havaliden göç edenler
kafileler halinde Trabzon'a gelmekteydiler. 1915 ~ubat ay~nda ~ehrin bombard~man~m müteakip Trabzonlu kad~n ve çocuklar da göç kervamna kat~ld~lar". Ruslar, Trabzon'a do~ru yakla~ukça i~gal ettikleri yörelerin ahalisi onlar~n zulmünden kaçarak, can, namus ve mallar~n~~kurtarabilmek amac~yla
h~zl~~bir ~ekilde göç ediyorlard~. Göç istikamed Trabzon üzerine oluyor ve gelenler sahil boyu Canik'e do~ru sefil ve peri~an bir halde yollara dökülüyor34 Vedat Eldem, Osmanl~~Imparatorlugu Ekonomisi, s.34.
" Vedat Eldem, Osmanl~~Imparatorlu~u Ekonomisi, s. 43.
36 BOA.DH.~.UM.98/1(1-49)-2, Canik Mutasamf~~Kemal Bey'den Dahiliye Nezareti'ne tel.
4 Kas~m 1915 (22 Ekim 1331).
37 Nedim ~pek, "Birinci Dünya Sava~~~Esnas~nda Karadeniz ve Do~u-Anadolu'da Cereyan
Eden Güçler", 19 May~s ve Milli Mücadelede Samsun Sempozyumu, Samsun 1994,5.61.
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lard~. Mart 1916 y~l~nda Ruslar, Erzurum, Van ve Bitlis d~~~nda Trabzon'a kadar olan bölgeyi kendi paylarma almalar~n~~Petrograd protokolüyle müttefiklerine kabul ettirince Trabzon'a bask~y~~yo~unla~urd~lar".
Ruslar~n Trabzon'u i~gal etmek üzere harekete geçmesi Canik'i zor durumda b~rakm~~t~. Çünkü, oradan kaçanlar muhacir olarak Canik'e ak~ n ediyorlard~. D~~ar~dan plans~z ve programs~z gelen bu insanlar zaten kendi kendine ancak yetebilen Canik'i ia~e temini yönünden güç duruma sokmaktayd~.
Canik'e gelen muhacirlerin hepsinin burada iskân ve ia~elerinin temini imkân d~~~yd~. Bu nedenle gelen göçmenlerin bir k~sm~~ Çorum, Amasya, Tokat,
Sinop ve Sivas'a gönderilmekteydi. Buralardan da yerle~tirilmek üzere daha
ilerilere gönderiliyorlard~ . Harp m~nukas~ndan, her~eyini b~rakarak aç ve sefil olarak yollara dü~en bu insanlar~n ia~eleri muhacirin tahsisaundan kar~~lan~yordu".
D~~ar~dan gelen göçmenler aras~nda ziraatle u~ra~anlar oldu~u gibi istila
alt~na dü~en ~ehir ve kasabalarda görev yapan memurlar da bulunuyordu.
Gelen bu kimselere ia.~elerini temin ve hayatlar~ n~~idame ettirebilmek için
Canik Mutasarr~fi~~~~bünyesinde ayl~ k tahsisat verilmekteydi. Fakat her gün
göçmen say~s~n~n artmas~~ mali zorluklar~~da beraberinde getiriyordu. Zira,
bunlar~n yan~nda Canik'te görev yapan memurlar ve asker ailelerine de ayl~k
tahsisat verilmekteydi. 1916 y~l~~ Mart ay~nda mali zorluk nedeniyle ödeme
38 Sebahattin

özel, Milli Mücadelede Trabzon, Ankara 1991, s.4.
BOA.DH.$FR.61/113, iskan-~~A~air ve Muhacirin Müdüriyeti'nden Canik ve Çorum
mutasarr~fl~ klarma tel. 26 ~ubat 1916 (21 Rebru'l-evvel 1334); Vilayet ve mutasarr~fl~ klar
bünyesinde bulunan bo~~evler gelen muhacirlere tahsis ediliyordu. 65/37, ~skan-~~ A~air ve
Muhacirin Müdüriyeti'nden Canik Mutasarr~fl~~~'na tel. 19 Nisan 1916 (17 ~a'ban 1334); 1916
y~l~~ ba~lar~nda her taraftan Anadoluya göçmen gelmesi üzerine hükümet, bunlara daha iyi
hizmet verebilmek içi~~~baz~~ önlemler alma yoluna gitti. Mevcut ~sk.in-~~ A~air ve Muhacirin
Müdüriyeti, Mart 1916'da mülhak bir bütçeyi haiz olarak A~air ve Muhacirin Miidüriyet-i
Umilmiyesi'ne dönü~türf~ldü. Kurumun genel müdürlü~üne de ~skan-~~A~air ve Muhacirin
Müdürü ~ükrü Bey tayin edildi. Nedim ~pek, "Birinci Dünya Sava~~~Esnas~ nda Karadeniz ve
Do~u-Anadolu'da...",s.72; Göçmenlerin, vatanlar~~~~~~~istiladan kurtulmas~ na kadar daha az
s~ k~ nuyla zamanlar~n~~geçirebilmek içi~~~ yeni birimin olu~turulmas~ ndan sonra Canik ba~ta
olmak üzere göçmen olan yörelerde Ermeni ve Ecnebi bulunmayan köy ve kasabalara
yerle~tirilmesi yoluna gidildi. özellikle dul kad~n ve çocuklar~n mevcut durumdan fazla
etkilenmemeleri içi~~~genç ve dul kad~ nlar evlenmeye te~vik edilirken, çocuklar ise Daruleytam
ve öksüz Yurtlar~ na verilmeye ba~land~. 63/142, A~air ve Muhacirin Müdüriyeti'nden Canik
Mutasarr~fl~~~'na tel. 30 Nisan 1916 (26 Cemaziyel-ah~r 1334).
39
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yapamayan Canik Mutasarnfl~~~, Maliye Nezareti'nden 20 bin liral~ k ek ödenek istemek zorunda kalm~~t~ r").
18 Nisan 1916'da Trabzon'un Ruslar taraf~ndan i~gali, Canik yöresine
do~ru göçmen ak~ n~n~~ daha da h~zland~ rd~. Gelen her göçmen kafilesi
Canik'te hayat ~artlar~n~~ ve geçimi zorla~t~ nyordu. A~âir ve Muhacirin
Müdüriyet-i Umümiyesi, di~er vilayedere oldu~u gibi Canik Mutasanfl~~~'na
gönderdi~i yaz~larda da gelen mültecilerin nakil ve ia.~elerinin temin edilmesini, en çok nelere ihtiyaç duyduklar~ n~ n Istanbul'a bildirilmesini istiyordu'".
Fakat sava~, devleti bütün birimlerine kadar derinden sarsu~~ndan mültecilerin yönlendirildi~i vilayeder kendi imkânlanyla ba~ba~a kal~yorlard~.
Osmanl~~hükümeti, cephelerdeki ordunun ihtiyaçlar~, iktisadi darl~k çekilen bölgelerin bu alandaki gereksinimlerinin giderilmesi ve harp bölgelerinden emin m~nukalara gelen mültecilerin ia~e meselelerini düzene koymak
için bir dizi düzenleme yapmak zorunda kalm~~t~ r. Bu amaçla 1 May~s
1916'da ç~ kan muvakkat bir kanunla, Istanbul'da ~ehremini ve vilayederde
valiler, gerekli gördükleri takdirde de~irmen ve f~ r~ nlara el koymaya, ihtiyaç
maddelerinin sat~~~fiyatlar~~ve usüllerini tesbit etmeye yetkili k~l~nd~lar. 23
Temmuz 1916'da da ~a~e KIT-Jun-1 Muvakkau ç~ kar~ld~. Bununla ordu ve halk~ n ia~esi için memleket bölgelere taksim edildi. Bu bölgelerden d~~ar~ ya zahire ç~ kar~lmas~~yasakland~. Zahire al~m sat~ m~~yapacak ve bunlar~n kontrolünü sa~layacak olan bir heyet olu~turuldu. Bu heyet Dahiliye Naz~n'n~n ba~Umûmiye Reisi, Maliye ve Ticaret
kanl~~~ nda olup Harbiye Nezareti
Müste~arlar', Ziraat Bankas~~Genel Müdürü ile Dahiliye Naz~n'n~n uygun görece~i ki~ilerden olu~maktayd~. Söz konusu heyet 3.5 milyon liral~k bir ödenekle göreve ba~lad~~42.
4° BOA.DH.~.UM, 4/1(47)-2, Canik Mutasamfl~~~'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 11 Nisan
1916 (29 Mart 1332); Söz konusu teklif Dahiliye Nezareti taraf~ ndan 12 Haziran 1916'da Maliye
Nezareti'ne gönderilmi~tin 4/1(47)-1, Dahiliye Nâz~n Talat Bey'den Maliye Nezareti'ne tezkire.
12 Haziran 1916 (30 May~s 1332).
I BOA.DH.$FR.66/154, A.~âir ve Muhacirin M~ldüriyeti Umumiyesi'nden Canik
Mutasamfl~~~ 'na tel. 5 A~ustos 1916 (5 ~evval 1334); Canik'teki baz~~görevliler gelen mültecilere
kötü muamele ediyorlard~ . Bu konudaki ~ikayetlerin Istanbul'a kadar ula~mas~~üzerine A~âir ve
Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi bu konuda Canik Mutasarr~fl~~~'n~~ uyararak, suçlular~n
cezaland~r~lmas~ n~~ ve neticenin genel müdürlü~e bildirilmesini istemi~tir. 67/19, A~âir ve
Muhacirin Müdüriyet-i Umurniyesi'nden Canik Mutasarr~fli~~'na tel. 16 A~ustos 1916 (16 ~evval
1334).
12

Yusuf Hikmet Bayur, Türk ~nk~lab~~Tarihi, III/IV, Ankara 1991, s. 536.
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~a~e ile ilgili muvakkat kanunun ç~kmas~~meselelere tek yetkili olarak
e~ilen bir muhatap bulunmas~~aç~s~ndan olumlu bir geli~meydi. Yap~lan bu
düzenleme en çok da Canik'i sevindirmi~ti. Çünkü, Tekalif-i Harbiye gere~i
verilen ihtiyaç fazlas~~mallar ve gelen mültecilerle Canik tamamen ia~e buhran~~ile kar~~~kar~~ya kalm~~t~. Nitekim A~ustos 1916'da çekilen zahire k~ tl~~~~
Canik ba~ta olmak üzere Ordu, Giresun ve Trabzon'u açl~k tehlikesiyle kar~~~
kar~~ya b~rakm~~t~. Amasya'dan; Canik, Ordu, Giresun ve Trebolu ahalisinin
ihtiyaçlar~~için tüccarlar taraf~ndan un toplanmaktayd~. Fakat bilinmeyen bir
nedenle Amasya'dan un ithali yap~lamay~nca Canik'ten Giresun istikametine
sevkiyat yap~lamad~. Depolarda olan un, Canik halk~n~n ihtiyac~na harcand~ .
Yerli ve göçmen ahâli açl~kla kar~~~kar~~ya kalm~~~bulunuyordu. Ordu,
Giresun ve Trebolu'da "bir dirhem bile" un, bu~day ve m~s~r kalmad~~~ndan
buralarda s~k~nt~lar tahammülû imkans~z boyutlara ula~t~". Fakat, Trabzon
valisi Cemal Azmi Bey'in giri~imi üzerine Sivas'tan un ve bu~day temin edilmesiyle mevcut s~k~nt~~atlauld~".
1916 y~l~nda Canik'te ia~e teminini en çok zorla~uran unsur harp bölgelerinden gelen göçmenlerdi. Aral~k sonu itibariyle Samsun ve kazalar~nda
80 bin civar~nda göçmen bulunuyordu". Gelen göçmenlerin masraflar~na
kar~~l~k belirli araliklarla Muhacirin tahsisaundan gönderilen paralar onlar~n
ihtiyaçlar~na yetmemekteydi".
B - 1917 ~A~E BUHRANI
Amasya, daha önceleri bir s~k~nt~~çekmemesine ra~men, 1917 y~l~~ba~~ndan itibaren ia~e s~k~nt~s~~ çekmeye ba~lam~~t~. Fakat buna ra~men toplanan
BOADH.~.UM.98/3(1/92)-1, Trabzon valisi Cemal Azmi Bey'den Dahiliye Nezareti'ne
tel. 24 A~ustos 1916 (11 A~ustos 1332).
44 BOA.DH.~.UM.98/3(1/92)-2, Dahiliye Naz~n Talat Pa~a'dan Sivas Valisi Muammer
Bey'e tel. (24 A~ustos 1916 (11 A~ustos 1332).
45 Gelen göçmenlerin 18 bini Samsun'da, 18 bini merkez kazas~~millhâkaunda, 4 bini
Bafra'da, 18 bini Ça~lamt~a'da, 1600'f~~Terme'de, 7 bini Terme millhâkaunda, 18 bini Onye'de
ve 1.500'il Fatsa kazalan~~dayd~. Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olay~, Ankara 1990, s.
127.
Umumiyesi'nden Canik
BOA.DH.~FR.68/78, A~âir ve Muhacirin
Mutasamfl~rna tel. 20 Eylül 1916 (22 Zilka'de 1334); Gelen göçmenler içinde geldikteni
yerlerde devlet hizmetinde görevli olanlar Canik'de geçici olarak sevk, ia~e. iskân ve emsali
i~lerde yevmiyeli olarak istihdam edil~ni~lerdir. Ücretleri ise iskin masraflanndan verilmi~tir.
68/175, A~âir ve Muhacirin Müdüriyet-i Umumiyesi'nden Canik Mutasarr~fl~~g'na tel. 4 Ekim
1916 (6 Zilhicce 1334); Kas~m 1916 tarihinden itibaren de Canik ba~ta olmak üzere Sivas.
Ankara, Trabzon, Konya, Kastamonu vilayederiyie Kayseri. Ni~de ve Bolu livalar~nda mülteci
istemlerinin sorumlulu~u Erzurum valisi Mithat Beye verildi. 70/113, 26 Kas~m 1916 (30
Muharrem 1335).
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un ve zahireler peyderpey tüccarlar vas~ tas~yla Canik'e gönderiliyordu47.
Buraya getirilen zahireler genelde tüketiciye fahi~~fiyatla ula~~yordu. Yol masraflar~~dahil 7.5 liraya mal edilen bir çuval un, 18 lira veya daha fazlaya sat~hyordu. Bu durum korkunç bir pahahla~may~~beraberinde getirirken özellikle
muhacirler ve fakirler ia~e darl~~~~ile kar~~~kar~~ya kalm~~t~. ~a~e s~k~nt~s~n~n
ihtikâra yol açmas~n~n sebebi, Amasya'daki ia~e darl~~~n~~f~rsat bilen istifçi ve
vurgunculann yapacaklar~~ticaretten büyük karlar elde etme dü~üncesiydi.
Canik Mutasarnfl~~~, ahâliyi peri~an edecek ve birkaç ki~inin zenginle~mesine yol açacak bu vurgunculu~un önüne geçmek için üçüncü M~nt~ka ~a~e
Riyaseti ve Merkez ~a~e Heyeti Reisi olan Dahiliye Naz~n nezdinde yapt~~~~giri~imler sonucunda bir tak~m önlemler ald148.
1917 y~l~~May~s ay~~ba~lar~nda al~nan bu önlemlere göre, Canik'e un ve
zahire ta~~yacak tüccarlar mutasarnfl~ktan, yetkili olduklar~na dair vesika almak mecburiyetinde b~rak~ld~lar. Tüccarlar toplad~klar~~zahirelerin miktarlar~n~, maliyetini ve nakliye ücretlerini mutasarr~fl~~a bildirmek zorundayd~lar.
Tüm bu i~lemlerin sa~l~kl~~yürümesi ve ahaliye ucuz ekmek ve ia~e temin
edebilmek için tüccarlar~n al~~-veri~lerini kontrol alt~nda tutmak amac~yla
Canik'ten "emin" ve "mu'temet" bir memur A~nasya'ya gönderildi.
Görevlendirilen bu kimse, Amasya livas~n~n tayin edece~i ayn~~yetkileri haiz
bir ba~ka memurla ortak çal~~acak ve fiyattan kontrol alt~nda tutmak amac~yla Canik Mutasarr~fl~~~'na sürekli rapor gönderecekti49.
Bu gibi tedbirlerle ithal edilen zahirenin a~~r~~fiyatla sat~lmas~ndan do~an buhran k~smen de olsun önlenmeye çal~~~l~rken, bu s~rada merkeze ba~l~~
ilçelerde de baz~~s~k~nt~lar ya~ar~maktayd~. Çar~amba'mn yüksek köylerinde,
bir önceki sene mahsül verimli olmad~~~ndan, tohumlu~unu ay~ran ahalinin
elinde yemeklik m~s~r kalmam~~t~. Bu nedenle yüksek köylerde ahali açl~kla
ba~ba~ayd~. Bu köylerden en fazla s~ k~ nt~~ içinde bulunan Yoncao~lu Köyü
47 Merzifon Belediyesi, Canik'e göndirilmek üzere toplanan 400 çuval una el koymu~tur.
Canik mutasarnfi, Dahiliye Nezareti'ne miiracaat etmesine ra~men el konulan unlar~~alma
imkan~~olma~n~~ur. Hatta kendisine, söz konusu unlann, Canik Nokta kumandanl~~~ndan
verilece~i söylendi~i halde, verilen sözde durulmamas~~onu çileden ç~karm~~, "bu memlekette
kanunla nizamla halk~~doyurmak nas~l Libil olacakt~r" diye tepkisini ortaya koymu~tur.
BOA.DHIUM.E/35(62), Canik Mutasarr~fl~~~n'dan Dahiliye Nezareti'ne tel. 24 Haziran 1917
(24 Haziran 1333).
48 BOA.DH.~.UM.E/32 (53)-3, Sivas valisi Süleyman Necmi Bey'den Dahiliye Nezareti'ne
tel. 29 Nisan 1917 (29 Nisan 1333).
BOA.DHIUM.E/32(53)-3, Dahiliye Naz~r~~vekili Cavid Bey'den Canik Mutasarr~fl~~~'lla
tel. 1 May~s 1917 (1 May~s 1333).
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muhtar~~Ali ile Karakaya Köyü muhtar~~Hasan, Dahiliye Nezareti'ne müracaat ettiler (17 May~s 1917). Buna göre, k~~l~ k mahsi~llerinin ç~kmas~na kadar
geçimlerini temin için iki ayl~ k ihtiyaçlar~ na kar~~l~k 36 bin kwye (46.800 kg.)
yemeklik m~s~ r istemekteydilerm. Ayn~~maksatla Çar~amba kaymakaml~~~~da
Nezarete müracaat etmi~ tir. Bunun sonucunda, Sivas'ta bulunan Üçüncü
M~nuka ~a~e Riyaseti'ne bilgi verilerek Çar~amba'da ekmeklik un s~ k~ nt~s~~çeken köylere m~s~ r gönderilmi~tirm.
Bafra kazas~ nda da 1917 y~l~~may~s~ na do~ru erzak s~ k~ nt~s~~had safhaya
ula~maya ba~lam~~t~. Depolarda ahaliye sat~lacak un miktar~~20-30 çuvala inmi~~ve Vezirköprü'den temin edilmeye çal~~~ lan zahire de tedarik edilememi~ti. Askeri memurlar A'~ar Ambar~'ndan miri fiyatla ihtiyaçlar~n~~gördüklerinden bu s~ k~ nudan en çok "ufak maa~l~~memurla?' ve dü~ük gelirli aileler
etkilenmekteydi. Mevcut s~ k~ nt~ n~ n bir ölçüde a~~labilmesi için, Canik
Mutasarr~fl~~~~askeri memurlar gibi mülki memurlar ve dü~ük gelirli ailelerin
de, A'~ar Ambar~ 'ndan miri fiyatla ihtiyaçlar~ n~~ temin etmesini Dahiliye
Nezareti'nden talep etmi~tir. Dahiliye Naz~r' Talat Pa~a, Maliye Naz~ r~~Cavid
Bey ve Harbiye Naz~r~~Enver Pa~a'ya bu konuda 24 May~s 1917'de müracaatlarda bulunmu~sa52 da Harbiye Nezareti "pek ~edid olan ihtlyâc-1 askeri" sebebiyle A'~ar Ambar~'ndan mülki memurlar ve dü~ük gelirli ailelerin milli fiatla ihtiyaçlar~n~~ temin etmelerini kabul etmemi~tir53. Bu durumda Talat
Pa~a, Üçüncü M~nuka ~a~e Riyaseti'ne gönderdi~i bir tel ile, m~nuka dahilinde bulunan Bafra'n~ n ia~esinin nas~l temin edilece~ini sormu~tur54. Yani
erzak s~ k~ nt~s~ n~n giderilmesi Canik Mutasarr~fl~~~ 'n~ n ve Bafra kaymakaml~~~mn özel çabalar~ na kalm~~t~r.
1 - Mülteci AJunlarmin Fiyatlar~~Ifilcselt~nesi
Canik'te çok say~da mültecinin bulunmas~~ve onlar~ n ia~e ve giderlerinin
devletçe kar~~lanmaya çal~~~lmas~~ku~kusuz fiyatlar~~anormal derecede etkili5° BOA.DH.~.UM.E/33(64)-3, Karakaya muhtar~~ Hasan ve Yoncao~lu köyü muhtar~~
Aliden Dâhiliye Nezareti'ne tel. 17 May~s 1917 (17 May~s 1333).
51 BOA.DH.~.UM.E/33(64)-2, Dahiliye Nezareti'nden Canik Mutasarr~fl~~~ 'na tel. 22 May~s
1917 (22 May~s 1333).
52 BOA.DH.~.UM.E/33(49)-1, Dahiliye Naz~r~~Talat Pa~a'dan Harbiye Naz~r~~Enver Pa~a 'ya
ve Maliye Naz~r~~Cevat Pa~a'ya tezkire. 24 May~s 1917 (24 May~s 1333).
53 BOA.DH.~.UM.E/33(49)-3, Harbiye Nezareti'nden Dahiliye Nezareti'ne tezkire. 29
May~s 1917 (29 May~s 1333).
51 BOA.DH.~.UM.E/33(49)-2, Harbiye Naz~r~~Talat Pa~a>dan Üçüncü Ordu kumandan~~
Vehip Pa~a'ya tel. 2 Haziran 1917 (2 Haziran 1333).
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yordu. En az~ndan gün geçtikçe ço~alan istifçi ve vurguncular, fiyatlar~ n artmas~nda etkili oluyorlard~ . Bu nedenle Canik Mutasarr~ fl~~~~ihtiyaçlar~n kar~~lanmas~ nda güçlük çekmekteydi. 1917 May~s~ nda fiyatlar~ n a~~r~~derecede
artmas~~sonucu bir okka (1283 gr.) m~ s~r ekme~i 20 kuru~~ve bu~day ekme~inin okkas~~da 35 kuru~a yükselmi~ti. Ayn~~y~l Istanbul'da da~~ t~ma tâbi ekme~in k~yyesinin (1.300 gr) 2.5 kuru~a verildi~i dikkate al~n~rsa bu durum
tahammülü imkâns~ z bir görünüm arz etmekteydi. Gerçi ~stanbul'da serbest
piyasa ekme~inin k~yyesi 18 kuru~ tu, ama yine de Canik'teki fiyatlar~ n irtifâs~~
memur, mülteci ve muhtaç insanlar~~ürkütüyordu55.
Mültecilere ki~i ba~~ na 100 para (kuru~un k~rkta biri) yevmiye verilmekteydi. Bu parayla bir ki~inin kendisini geçindirmesi imkâns~zd~. Belediye taraf~ ndan temin edilen un ve zahirenin fiyatlar~~ daha ucuza gelmekteydi.
Meselâ, m~s~ r ekme~inin okkas~~ 13 kuru~tu. Fakat, çok say~ daki muhacirin
yan~ nda dü~kün insanlar~ n ihtiyaçlar~ n~ n temini de i~in içine girdi~i için belediyenin satt~~~~ekmekler yetmemekteydi. Bu nedenle ahâli mecburen serbest piyasaya yönetiyordu. Muhacirlere verilen 100 para ile ancak "50 dirhem" (162.5 gr.) ekmek al~ nabiliyordu ki bu, bir insan~ n günlük ihtiyac~n~~
kar~~ lamada yetersizdi. Canik Mutasarr~fl~~~, bir muhacirin ia~esini kar~~layabilmek için yevmiyesinin 10 kuru~a ç~ kar~lmas~n~~istemekteydi. Fakat, harbin
mali s~k~nt~s~ n~n ülkenin her taraf~ n~~ayn~~tazyikte etkisi alt~na ald~~~~dü~ünelecek olursa, bu teklifin kabul edilmesi imkâns~zd~. Çünkü sadece mülteciler
de~il, i~siz-güçsüz ahali, erke~i askerde bulunan aileler ve memurlar açl~ kla
kar~~~kar~~ya bulunuyorlard155. ~~te bu nedenlerle Canik Mutasarr~fl~~~~mültecilerin ia~esi için zahire denen bir ~eyin kalmad~~~ n~~ileri sürerek onlar ve
di~er muhtaç kimselerin ia~elerinin temini için ~a~e-i Um~:~miye-i Merkez
Heyeti Reisi (Dahileye Nezareti)'nden yard~m istemekteydi57.

55 Vedat Eldem, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Ekonomisi, s. 50; Canik'te fiyatlar~ n artmas~~
d~~ar~ dan ihtiyaç kadar tüketim maddelerinin gelmemesinden kaynaklan~yordu. Mesela, 1917
May~s ay~ nda Bafra Nokta kumandanl~~~ n~ n, Canik Belediyesi'nce al~ m~~ yap~lan s~~~rlar~~
göndermemesi ve el koymas~~ bu alanda belirli bir süre darl~ k olu~turmu~ tur. Askeri ve sivil
idareciler aras~ ndaki irtibats~ zl~ k da bu darl~~~ n olu~ mas~ na k~smi etki yap~ yordu.
BOA.DH.~.UM.E/33(74), Dahiliye Naz~ r' Talat Pa~a'dan Harbiye Naz~r~~Enver Pa~a'ya tezkire.

23 May~s 1917 (23 May~s 1333).
56 BOA.DH.~.UM.98/ 4(1/43)-4, Canik Mutasarr~ fl~~~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 1
Haziran 1917 (1 Haziran 1333).
BOA.DH.~ .UM.98/4(1-43), Naz~ r Talat Pa~a'dan Üçüncü Ordu Kumandan~~ Vehip
Pa~a'ya tel. 27 May~s 1917 (27 May~s 1333).
57
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Canik'te ia~e müzâyakas~ na sebep olan çok say~da muhacirin göç yoluyla
gelmesi, Dahiliye Nezareti' nin Trabzon valili~ine gönderdi~i bir yaz~yla önlenmeye çal~~~ld~ysa da bunun önüne geçilemedi. Zira, firar suretiyle ak~nlar
devam ediyordu58. Hatta, Ordu'dan Canik taraf~ na muhacir geçirilmemesi
yolunda Trabzon vilayetine tebrgât yap~lmas~ na ra~men, gelenlerin ellerindeki vesikalara eski tarihler at~larak yine sevkiyata devam edilmekteydi59.
1917 y~ l~~ Haziran ay~~itibariyle Canik'e gelen muhacirler iki lusma ayr~l~yordd°:
1- Daha önceden ve son iki-üç ay öncesine kadar gelenler: Bunlar tamamen iskân edilmi~, hastalar~ n tedavileri çe~itli hastahanelerde yap~lm~~t~r.
Yetim çocuklar için 600 küsür ki~ilik Dârüleytam aç~lm~~, çocuklar~n üstleri
giydirilerek mekteplere tahsil için gönderilmeye ba~lanm~~ur. Bunlardan bir
ço~u da asayi~i temin edilen köylerde iskân edilerek kendilerine tohumluk
verilmi~tir.
2 - Mütemadiyen Trabzon vilayetinden sevk edilmek ve firâr etmek suretiyle gelenler: Bunlar da mümkün oldu~u kadar iskân edilmeye çal~~~lm~~~ise
de iskân edecek bina ve verilecek zahire kalmad~~~ndan zor durumda bulunmaktad~rlar.
Dahiliye Nezareti, Canik'in daha fazla bunal~ ma dü~memesi için, bu
a~amadan sonra gelen muhacirlerin ia~e ve iskân edilmeyip istedikleri yerlere
gitmeleri için ba~ka yerlere sevk edilmesini istemi~tir. Bundan sonra gelen
muhacirler Heyet-i S~ hhiye'nin tayin etti~i gün kadar konaklama mahallerinde bekletilip ihtiyaçlar~~giderildikten sonra serbest b~ rak~lmaya ba~lanm~~lard~ r6'.
Son gelen muhacir gruplar~n~n Rumlardan bo~alan köylere ve evlere iskân edilmeleri dü~ünüldüyse de asayi~in olmamas~~ sebebiyle Canik
Mutasarr~fl~~~~bu sorumlulu~u üzerine alamayaca~~n~~bildirmi~tir. Çünkü,
58 BOA.DH.~FR.76(93), Dahiliye Nezaretrnden Trabzon Vilayetine tel. 12 May~s 1917(20
Receb 1335).
" BOA.DH.~.UM.98/4(1/ 43)-4, Canik Mutasarr~ fl~g~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 1
Haziran 1917 (1 Haziran 1333).
6() BOA.DH.~.UM.98/4 (1/43)-3, Canik Mutasarr~fl~g~'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 1
Haziran 1917 (1 Haziran 1333).
(" Canik'ten sevk edilen göçmenler Bafra üzerinden Sinop veya Kavak-Havza yoluyla
temini için gilzergâhlarda dörder saat ara ile
Çorum taraf~ na sevk edilmekteydi. la~elef
noktalar kurulmu~tu. Azmi %sir'', Ermeniler ve 1915 Tehcir Olay~,s.127.
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her gece köylerde bask~ nlar devam etmekteydi. Soygunlar, ~ rza tecaviizler,
h~ rs~ zl~ k ve adam öldürmeler olmaktayd~ . Asayi~i sa~lamakla görevli Samsun
ve Havalisi Kumandanl~~~~huzuru temin etmede yetersiz kalmaktayd~ .
Üçüncü Ordu taraf~ndan Canik'in asayi~inin sa~lanmas~~ için te~kil edilen bu
kumandanl~ k di~er mülki görevlilerle irtibatl~~ bir ~ekilde çal~~m~yor ve bu
nedenle de mutasarr~f taraf~ ndan tenkit ediliyordu. Mülki idarenin emrinde
hiçbir kuvvet bulunmuyor ve jandarma ile di~er kuvvetlerin hepsi bu kumandanl~~~ n emrinde vazife yap~yorlard~ . Mutasarr~f Lütf~~Bey, Samsun ve
Havalisi Kumandanl~~~ 'm, e~kiyan~ n nas~l takip edilece~ini bilmemekle, sanca~m asayi~i ile ilgili görü~~al~~~veri~inde bulunmamakla ve çal~~malar~ n~ n neticelerinden kendilerine bilgi vermemekle tenkit etmekteydi. O, bu kuvvetlerin yedide biri zaman~ nda kendilerine verilseydi bölgedeki asayi~i sa~layabilece~ini iddia ediyordu. Ayr~ca, memleketin gelece~i için ümitsiz oldu~unu,
i~in hallolma zaman~ n~ n gelip geçmekte oldu~unu ve "memleketin ne elim
bir idâre içine y~ lvarland~~~n~" belirttikten sonra "bir gün evvel bu memlekete
hakiki ve me~ru bir idâre tayin edilmesini" temenni etmekteydi (11 Haziran
1917)"2.
Bütün önlemlere ra~men muhacir ak~ n~~ sürüyor ve onlar~ n ihtiyaçlar~~
her geçen gün ço~allyordu. Yerli halk~ n da geçim s~k~ nt~s~~ dikkate al~ nd~~~nda durum çekilemez bir hale giriyordu. Bu nedenle Canik'te yerli ve muhacir m~~htaçlar~ n ihtiyaçlar~ n~ n düzenli bir ~ekilde temini için köklü idari
bir düzenlemeye ihtiyaç vard~.
2 - ~a~e-i Um~l~nlye Kararnâmesi'nin Canik'te uygulanmas~~
~a~e meselesini köklü bir düzene koyabilmek ve ihtikâr~~ menederek
ekonomik buhran~~ önlemek için hükümetçe baz~~ düzenlemelere gidilmi~tir.
Bu nedenle daha önce geçici olarak ç~ kar~ lan 1 May~s 1916 ve 23 Temmuz
1916 tarihli kanunlar~ n kapsamlar~~ biraz daha geni~letilerek 5 Nisan 1917'de
"G~da ve sair ihtiyaç maddelerinin sat~~~ve TeVZ~~" hakk~ ndaki kanun ç~ kar~ ld~ . Bu kanuna göre ~stanbul'da, ~a~e-i Umümiye-i Merkez Heyeti, vilayetlerde ~a~e Tâli Komisyonlar~~kurulacakt~. Istanbul'da ~ehremaneti, ta~ralarda
ise belediyeler belirleyecekleri ihtiyaç maddelerine azami fiyatlar koyabilmeye ve bunlar~ n sat~~~usullerini tesbite yetkiliydiler"3.
62 BOA.DH.~ .UM.98/4(1/43)-5, Canik Mutasarr~fli~i'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 11
Haziran 1917 (11 Haziran 1333).
63 Yusuf Hikmet Bayur, Türk ~nk~labi Tarihi, 111/4 ,s.536.
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25 Nisan 1917'de de ~a~e Kanunu'nun tatbik-i suretini gösterir bir nizamname yay~ nland~. Buna göre kanunun tesbitini emretti~i bölgeler yeniden karara ba~land~~ ve ülke ~u ~ekilde be~~bölgeye ayr~ ld~":
Birinci bölge: ~stanbul, Trakya, bütün Marmara çevresi, Ege vilayederi,
Eski~ehir, Ankara, Konya ve Kastamonu.
~kinci bölge: Diyarbak~ r, Mamüretülaziz, Mara~, Urfa ve Antep.
Üçüncü bölge: Trabzon, Kayseri, Samsun ve Sinop.
Dördüncü bölge: Adana, Halep, ~am, Beyrut, Kudüs, Cebel-i Lübnan ve
~çel.
Harp sahnesi olan Erzurum, Van, Ba~dat ve Basra bu taksimata dahil
edilmemi~tir.
Da~~ nmdaki aksakl~ klar ve suistimallere mani olunamamas~~ nedeniyle 24
May~s 1917'de ihtikar~~önlemek için geçici bir kanun ç~ kar~ ld~ . Buna göre,
mallar~n yüksek fiyatlarla al~ n~ p sat~lmas~~ve tek elde biriktirilmesi yasakland~.
~htikar ile ilgili davalara Divan-~~Harb-i Örfi bakacaku. ~htikar suçunu ara~t~rmak ve ia~e heyetinin i~lemlerini denetlemek için Dahiliye Nezareti'ninin
ba~kanl~~~ nda bir heyet kuruldu"5.
Bu kanunun üzerinden iki-üç ay geçmeden 18 A~ustos 1917 tarihinde
"~a~e-i Um~lmiye Kararnâmesi" ç~ kar~ ld~". Dahiliye Naz~ r~~ Talat Pa~a ile
Harbiye Naz~ n Enver Pa~a aras~ ndaki çau~man~ nda bu düzenlemeyi getirdi~i
söylenmekteydi. Çünkü bu kararnameye göre, ~a~e Müdüriyet-i Umumiyesi
kurularak, mülga ia~e heyetinin bütün alacak ve borçlar~~bu müdürlü~e devrediliyordu. Müdürlük bu sefer Harbiye Nezareti'ne ba~lan~yor ve ilk defa
olmak üzere sivil halk ile askeriyenin ia~e i~leri birle~tirilmi~~oluyordu"7. ~a~e
ambarlar~ n~ n ayr~~ ayr~~ te~kil edilmesi ve farkl~~ memurlar atanmas~ n~ n hazineyi zarara sokaca~~~öne sürülerek, ambarlar birle~tirildi. Fakat askerler ile
sivillere yap~lan da~~ t~mlar ayr~~ defterlerde tutulmaya ba~land~'"'.
Vedat Eldem, Osmanl~~imparatorlu~u Ekonomisks.45.
Hikmet Bayur, Türk Ink~lab~~Tarihi,111/ 4,s.537.
61' ~a~e Kararnâmesi 28 maddeden mürekkeptir. Düstür, c.10.2. tertip. ~stanbul 1928, s.
558; ~â~e Kân~mu'nun ç~ kar~ lmas~~ s~ ras~ nda Meclis-i Mebusan'daki müzakereler için balun~ z:
Meclis-i Mebusan Zab~t Ceridesi, 3. cilt, Devre:3, ~çtima 4, s. 56,82,129,168,1~8,235,444,510,541.
67 Vedat Eldem, Osmanl~~~mparatodu~u Ekonomisi,s.46.
68 BOA.DH.1.UM.20/4(2/75)-14, Harbiye Nezareti'l~den tezkire 2 Haziran 1918 (2
Haziran 1334).
64

65 Yusuf
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5 Nisan 1917 tarihli "G~da ve sâir ihtiyaç maddelerinin sat~~~ve tevzii" hak~ ndaki kanun ç~kt~ ktan sonra Canik'in ba~l~~ oldu~u üçüncü ia~e bölgesi
olan Sivas'ta, yeni düzenlemeleri gözden geçirmek ve tevziau buna göre
yapmak amac~yla bir toplant~~yap~ld~. Canik Mutasarr~f~, Sivas'taki toplant~ya
yürürlü~e konan kanun gere~i- ~a~e Tali Komisyonu Ba~kan~~ s~fat~yla katd~yordu. Sivas'taki M~ nt~ka ~a~e Heyeti müzakeresinde var~lan karar gere~i, has~lat-~~umümiyeden ö~ür ç~kt~ktan sonra ö~rün bir mislinin - tamam~~ geçen
seneki ö~ür miktar~~kadar olmak kayd~yla- ordu nam~na al~nmas~, kalan ham'attan ziraatçilerin bir senelik yiyecek, yemlik ve tohumlu~u ç~kt~ktan sonra
bakisinin ~a~e Komisyonu ad~na mübayaas~~kararla~t~r~ld~. Ayr~ca ia~e tevziat~~
da vesikaya ba~lan~ yordu. Canik mutasarr~f~, önceki sene sancakta çok k~d~k
çekildi~ini, bu sene bol olmas~~beklenen m~s~r~n tamam~n~n açl~ k içerisinde
k~vranan ahalinin ihtiyaçlar~ na sarfedilmesi için Canik'ten ordu nam~na al~ m
yap~lmamas~n~~ istedi, fakat bu teklifi kabul görmedi. Mutasarr~f, sanca~~n
kendi mahsülüyle beslenmelerine imkan olmayan muhacirlerin ia~esi bol
olan yörelere naklini de teklif etti. Fakat bu teklif de, yeterli nakit vas~ talar~n~n olmad~~~~ve muhacirlerin yollarda telef olabilecekleri öne sürülerek, olduklar~~yerlerde kalmalar~ n~ n daha evla oldu~u ve m~ nuka taraf~ndan da ihtiyaçlar~n~n teminine çal~~~lacak~~sözü verilerek uygun bulunmad~6g.
Mutasarr~f, Sivas toplant~s~ndan sonra, yeni olu~umu uygulamak üzere
22 Temmuz 1917'de Canik'e geldi ve ayn~~gün çal~~malar~na ba~lad~. Bu zamana kadar sancakta bir ia~e komisyonu kurulmam~~ u. Askeri hizmetten
muaf olmak için birkaç zenginin ortakla~a olu~turduklar~~sermayeler ile mevcut bir ~irket vard~. Bu ~irket zahire ve erzak ithal etmeye çal~~~ yor, fakat fahi~~
fiyatla satuklar~~ için ia~e buhran~ na sebep oluyordu. Söz konusu ~irket hemen da~~ t~ld~. Y~ne belediye de kendi imkanlar~ yla un ve zahire ithal edip
ahaliye uygun fiyatla da~~ tmaya çal~~~yor, fakat bu yeterli olmuyordu.
Ekme~in fiyat~~ 40 kuru~a kadar ç~ km~~t~. Canik mutasarr~f~, bu ~artlar alt~ nda
22 Temmuz 1917'de kanunun ön gördü~ü ~ekliyle ~a~e Tali Komisyonu' nu
kurdu. Komisyon 23 Temmuz'da ilk toplant~s~n~~ yaparak belediyenin elindeki ve sipari~~etti~i un ve zahireleri bedeli üzerinden sat~n ald~. ~lk icraat
olarak k~yyesi 15 kuru~tan ekmek sat~~~ na ba~land~. Merkezin nüfusunu ö~renmek için 2-3 günlük bir çal~~ ma neticesinde Canik merkezinin nüfusu
tesbit edildi. Ayr~ca liva genelinde köylere var~ ncaya kadar ziraatç~~ ve ziraatç~~
61 BOA.DH.l.UM.20/2(2/37)-15, Canik Mutasarrifli~i'nclan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Linun-1 Sani 1334).
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olmayan nüfus belirlendi. Bu say~mlar neticesinde 30 Temmuz'dan itibaren
11.657 büyük ve 4.700 küçük nüfus muhacire her gün ekmek tevziine ba~land~ . Bu ~ekilde piyasadan 16.357 mü~teri çekildi~inden serbest piyasada
ekmek fiyatlar~~ ucuzlamaya ba~lad~ . Canik'in kendi has~ lat~n~ n mevcut ia~esine yetmemesi sebebiyle ordu mübâyaas~ ndan muaf olmak amac~yla, 12
A~ustos'ta M~ nt~ ka ~a~e Heyeti'ne tekrar mürâcaat edildiyse de bu istek yine
reddedildi70.
Temmuz sonlar~ nda M~ nt~ ka ~a~e Heyeti reisi Vehip Pa~a ve ikinci reis
Necmeddin Bey yap~lan çal~~malar~~tetkik için Canik'e geldiler. Merkez sanca~~n 15 günlük ia~esi için Amasya'dan 100 bin kilo zahire tedarik emri verdiler. Ayr~ca Tokat'tan da 100 bin kilo zahire istenildi~i zaman al~ nacakt~ .
Vehip Pa~a beraberindeki heyetle Bafra'ya geçerek oran~ n ia~esi hakk~ nda
incelemelerde bulundu. Harmanlar döktürülerek Bafra'n~ n bir ayl~ k ia~esi
temin edildi. Oradan Çar~amba ve Trebolu'ya kadar uzanan güzergâhda incelemelere ba~land~ . Çar~amba, Terme, Ünye ve Fatsa kazalar~n~ n ia~esi de
ayn~~ Bafra gibi geçici de olsa güvence alt~na al~ nd~. Fakat Ordu, Giresun ve
Trebolu'nun durumlar~~çok kötüydü. Bu yörelerin geçen seneki mahsfilatlar~~
da pek verimli olmam~~t~. Ordu kazas~~ Belediyesi zor ~artlar alt~ nda da olsa
Amasya ve Çorum sancaklar~ ndan zahire ithal etmek için bir te~kilat kurmu~tu. Temin edilen zahireler ia~e fiyat~ndan epeyce yüksek idi ama, içinde
bulunulan durum gere~i yine de ehven say~ l~yordu. Trebolu kazas~ n~ n ziraatle u~ra~an ahalisi daha az ve ihtiyac~~ da o kadar fazlayd~ . Durumu tespit
eden Vehip Pa~a, daha önce Canik emrine tahsis edilen Tokat'tan ithal edilecek zahireyi söz konusu kazalar~ n al~alinin ihtiyaçlar~~için kullanma talimat~~
verdi".
Vehip Pa~a, bölgede incelemelerde bulunurken 18 A~ustos 1917 tarihli
~a~e-i Umûmiye Kararnamesi ç~kar~ld~. Bu nedenle Canik mutasarr~f~~ da he711 BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-15, Canik Mutasarr~ fl~~~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kânim-~~sâni 1334).
71 Tokaetan zahire getirilmesi hemen mümkün olmad~~~ ndan, bu s~ rada Niksar ambarma
gönderilmek üzere olan Karaku~~nahiyesi zahiresi ö~ründen 100 bin kilo zahirenin
kullan~ lmas~ na karar verildi. Tokat'tan temin edilen ayn~~ miktardaki zahire de Niksar'a
geçirilecekti. Buna göre, 100 bin kilo zahirenin 30 bini Ordu, 60 bi~~i Giresun, 5 bini Trebolu
kazalar~ na ve 5 bin kaosunun da acil ihtiyaç', olan bölgeye sevk edilmek üzere Ünye'de
b~ rak~ lmasma karar verildi. Yaln~z ileride kullan~ lmak üzere ayr~ lan 5 bin kilo zahire (Arpa)
Ünye tohumlu~una kullarald~~~ ndan, bunun mukabilindeki m~s~ r Trebolu'ya gönderildi.
BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-16, Canik Mutasarr~fl~~~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15 Ocak
1918 (15 Kârain-~~sâni 1334).
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yetle beraber Sivas'a giderek ~a~e Kararnamesi gere~i yap~ lacak yeni uygulamalar~~ ve al~ nacak yeni kararlar~~ tesbit etmek için yap~lan toplant~ya kat~ld~.
Toplant~~sonunda M~ nt~ kaca takip edilecek hareketler tespit edildi. Birçok
münaka~alar neticesinde ~u kararlara vanld~ n:
1 ~a~e nam~ na, ayn~~ ö~ür nisbetinde al~mlar yap~lacakur.
Kendi ia~esini temin edecek derecede ia~esi olmayan ve menzil m~ nukalan taraf~ ndan ia~e edilmeyen ~u kimse ve gruplar~ n vesika mukâbilinde
ia~e ambarlar~ ndan ia~eleri temin edilecektir: Memurlar, mülteciler, muhacirler, polisler, jandarmalar, ~ehid aileleri, tüm emekli memurlar, yetimler ve
dul kad~ nlar, gece mektepleri, hapishaneler, hastahaneler, ziraatle i~tigâl etmeyen ahaliden fakir ve serbest zahireden ia~elerini temine imkâm olmayanlar.
Ekmek veya zahire yard~ m~~ yap~ lan muhacirlere yevmiye da~~ t~lmayacakt~ r.
M~ nt~ ka dahilinde serbest zahirenin kazadan kazaya nakli livamn, livadan livaya nakli de M~ nt~ ka ~a~e Riyâseti'nin karar~ na ve vesika vermesine
ba~l~d~ r.
Canik mutasarr~f~~ yakar~ daki kararlar~ n baz~ lar~ na muhalif kald~ysa da
Amasya, Çorum ve Tokat'tan 100'er bin kilo zahire sözü alarak Sivas'tan ayr~ld~. Vesikas~z zahire naklini kazalara gönderdi~i tamimle yasaklad~~ ve tâlimatnameyi aynen uygulamaya ba~lad~. Harmanlardan da yerli mahsüllerin
al~ nmaya ba~lanmas~yla, Canik'te ia~e s~ k~ nt~s~ n~ n azalaca~~~tahmin ediliyordu. Amasya, Çorum ve Tokat'tan sat~ n al~ nacak zahireleri temin için
Dahiliye Nezareti'ne müracaat edildi. Ayr~ca Amasya ve Tokat'dan 200'er bin
kilo zahire sözü daha al~ nd~. Canik Mutasarr~fl~~~, söz konusu zahireleri ithal
etme görevini müteahhidlere verirken, sanca~m her taraf~ nda da~~~ulaca~~ na
ve fiyatlar üzerinde oynama yapmayacaklar~ na dair kendilerinden, Adliye
Katipli~i'nden tasdikli taahhütnameler almaktayd~ . Zahire tedarik edecek
müteahhitler ~u hususlar' kefilleniyorlard173:
72 BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-17, Canik Mutasarr~fl~~~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918( 15 Kânün-~~sâni 1334).
73 BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-13, ~a~e Talimatnamesi gere~i Çorum. Tokat ve Amasya'dan
zahire celbedecek tüccarlar~ n imzalad~ klar~~ senet.
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Kendileri veya adamlar~~vesika ile al~ m yapacaklard~r.
Ald~klar~~zahireleri ilgili sancak yetkililerine tasdik ettirip, oradan alacaklar~~dönü~~vesikas~~ ile Canik'e geleceklerdir.
Zahire al~~~fiyatlar~ n~~ ilgili sancakta dönü~~vesikas~ na kaydettireceklerdir.
Nakliye ücretini ilgili sancakta tasdik ettireceklerdir.
Zahireleri Canik Mutasarr~ fl~~~ 'n~ n tesbit etti~i yerlerde esnafa satacaklard~r. Yüzde on kârla sat~~~yap~lacak ve görevlilerce tasdik edilecektir.
Bir ki~iye on kilodan fazla zahire sat~lmayacak ve al~c~lar~n isimleri, verilen miktar bir deftere kaydedilecektir. Bu defterlerin sahifeleri Ticaret
Odas~~ taraf~ ndan mühürlenecek ve hükümet taraf~ ndan her zaman tefti~e
aç~ k bulunacakt~ r.
Hükümet engellemedikçe zahire ithal edip satmaya mecburdurlar.
Taahl~ütnameye ayk~ r~~ hareket edenler mahkeme hükmüne gerek
olmadan Samsun Belediyesi'ne 500 lira tazminat ödemek zorundad~ rlar.
Serbest zahire ile ia~e komisyonlar~ n~ n i~tigâli mevcut ia~e te~kilâtma ayk~ r~~bir olayd~. Daha önce zahire i~leriyle ilgilenen belediyenin efkâr-1 umümiyede hüsn-i te'sir b~ rakmad~~~~dikkate al~ narak do~acak suistimallerin
önüne geçmek için zahire al~mlar~ nda Ticaret Odas~ 'n~ n da nezareti ~art~~getirildi74.
Yeni düzenlemeler yap~ ld~ktan sonra taahhütnameleri alan tüccarlar zahire getirmek üzere Tokat, Amasya ve Çorum'a gitmeye ba~lad~lar. Amasya
mutasarr~ f~ , al~ mlar~ n belirledi~i kazalardan yap~ lmas~~ ~art~ n~~ getirdi.
Gittikleri kaza kaymakamlar~~ kendi ihtiyaçlar~~ oldu~unu ileri sürerek tüccarlar~ n al~ mlarma engel olmaya ba~lad~ lar. Baz~lar~~da al~m~~yap~ lacak hub~lbat~~
s~ n~ rlama yoluna gitti. Çorum mutasarr~f~, zahire tedariki imkân~~ olmayan iki
kaza gösterdi ve daha önce al~ m~~yap~ lan zahireyi vermedi. Sivas'ta bulunan
M~ nt~ ka ~a~e Riyâseti, gösterilen bu engellemelere müdahalelerde bulunmad~. Hatta Çorum'da, Canik'ten giden tüccarlar vas~ tas~ yla tedarik edilen
7 1 Giresun kazas~~ da Canik'teki yeni olu~umu örnek alarak Tokat, Amasya ve Çort~ m`clan
zahire ithaline yönelik bir ~irket kurdu. Kurulan ~irketin sorumluluklar~~ ve faaliyet alanlar~~
Canik'te müteahhitlerin taahhüdleriyle aymyd~ . BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-17, Canik
Mutasarr~fl~~~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15 Ocak 1918 (15 KânC~ n-~~&ini 1334).
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zahirenin elveri~li bulunanlar~ n~ n tohumluk olarak, kalan~ n~ n da ia~eye sarf
edilmek üzere Çorum ~a~e Komisyonu taraf~ ndan al~ nmas~ n~~emretti. Zahire
ithali için giden, fakat kendilerine bütün zorluklar~ n gösterildi~i tüccarlar elleri bo~~dönerek, daha fazla zarara u~ramamak için taahhütnameleri iade
etmeye ba~lad~lar. Tüccarlar~ n bu seferinden sadece Amasya'da önceden tedarik edilen 15.375 kilo un getirebilmek mümkün olabildi. Bunun da 4.650
kilosu Giresun'a gönderildi".
Üçüncü M~ nt~ ka ~a~e Heyeti'nin Amasya'da yap~lan de~erlendirme toplant~s~ nda Canik'e getirmek üzere toplanmaya çal~~~ lan zahirelerin engellenmesi görü~üldü. Burada al~ nan kararla Canik'te ziraatçilerin tohumluklar~ n~ n d~~ar~dan temini kararla~t~ r~ ld~. M~s~ r mahsulü de bol oldu~undan ileride sancak dahilinde ia~e buhram olmayaca~~~tahmin ediliyordu. Fakat m~s~ r
has~ lat~ n~ n ahalinin tüm ihtiyaçlar~ na yeti~mesi imkâ.ns~z görünüyordu. Bol
oldu~u söylenen m~s~ r~ n da kurumas~~ ve ihtiyaca âmâde bir hale gelmesi
uzun zaman~~ alacakt~. Zaten istihlâki yap~ lan m~s~ rlar f~ r~ nda kurutularak
harcamyordu. Bu nedenle Canik mutasarr~f~~ önceden al~ nmas~~ kararla~t~ r~lan zahirelerin temin edilmesini istedi. Fakat Üçüncü M ~ nt~ ka ~a~e Heyeti,
Canik'in nüfusuyla ilgili bir cetvel gönderilmesini, hesaps~z yap~ lacak tevziaun bir ihtiyac~~kapatabilece~ini, di~er taraftan da daha büyük problemlere
yol açaca~~n~~ söylemekteydi. Haddizât~ nda Canik'in nüfusu ve ihtiyaçhlar~ n
listesi Sivas toplant~s~ nda mutasarr~ f taraf~ ndan M~ nt~ ka ~a~e Heyeti'ne verilmi~ti. 1917 y~ l~~ Eylül'ü ortalar~ nda Canik'te 22.480 ki~inin ia~esi sa~lan~yordu. Ayr~ca muhtaç oldu~u tesbit edilen 5.960 Rum'a da ia~ e tevzian için
haz~ rl~ k yap~l~yordu. Yâni, ~ayet d~~ar~ dan zahire gelmezse Canik'te ia~e buhran~~ kaç~ n~lmaz bulunuyordu7".
~a~e talimatnamesinde, zahiresi bol olan m~ nt~ kalardan ia~e s~ k~ nt~s~~ olan
bölgelere tedarik yap~ lmas~~ emrine ra~men Canik'e zahire temin edilememesi ia~e ambar~ ndan ihtiyaçlar~ n~~ temin edeceklerle, serbest zahireden geçimini sürdürenleri açl~ kla ba~ba~a b~ rakt~. Nitekim, ia~e ambar~ ndan yard~ m
al~ namamas~~ ve Çorum, Tokat ve Amasya'dan da zahire temin edilememesi
nedeniyle 30 Eylül-1 Ekim 1917 tarihleri aras~ nda Canik'te f~ r~ nlarda ekmek
ç~ kmad~ . Ba~ ta muhacirler olmak üzere memur ve muhtaç kesim bu arbe75 BOA.DH.~ .UM.20/2(2/37)-18, Canik Mutasarrifli~i'l~dan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kârdiri-1 sâni 1334).
BOA.DH.~ .UM.20/2(2/37)49, Canik Mutasarrifli~i'l~dan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kântlii-1 sâni 1334).
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dede etkilenen kesimlerdi. Memurlara nüfus ba~~ na her gün büyüklere 400,
küçüklere ise 200 gram un verilmekteydi. Canik'te ba~layan bu buhran, ~ayet
d~~ar~dan zahire getirilemezse m~s~ r~ n kullan~ ma haz~ r hale gelmesine kadar
devam edecekti".
Kaçak zahirenin de yasaklanmas~~Canik'teki ia~e k~ tl~~~ n~~ ciddi boyutlara
ta~~ maktayd~. Canik Mutasarr~fl~~~ , ahalinin zahire s~ k~nt~s~~ ile ba~ba~a kalmas~~ üzerine Üçüncü M~ nt~ ka ~a~e Heyeti ve Dahiliye Nezareti nezdinde te~ebbüse geçti. Amasya, Çorum ve Tokat'tan önceden söz verilen miktarda
zahirelerin bir-kaç gün içinde acilen gönderilmesini istiyordu. ~ç bölgelerden
talep edilen zahireler 650 bin nüfuslu Canik sanca~~ nda ancak geçici bir rahatlama yapabilirdi. Zaten tüm bu k~sa vadeli tedariklerle yerli mahsül m~s~ r
zaman~ n~ n gelmesi hedefleniyordu".
Canik, ancak zor ~artlar alt~ nda geçimini temin ederken ve bazen ekmek
dahi ç~ kmazken, ayn~~zamanda Trebolu'ya kadar sahil boyu ia~e sevkiyat' da
yap~yordu. Yap~lan ia~e sevkiyat~, ahalinin ihtiyaçlar~ ndan k~s~ larak ve zor
~artlar alt~ nda gerçekle~tiriliyordu. Bu nedenle, Canik'te bulunan ia~e ambar~~ hiçbir zaman dolmam~~t~ . Bu çerçevede 18 Temmuz-7 Ekim 1917 aras~ nda Giresun'a 358 çuval un, 66 çuval arpa, 39 çuval bu~day ve 65 çuval m~s~ r, 46.057 kilo m~s~ r, Ordu'ya da 240 çuval un ve 10 çuval m~s~ r gönderildi.
Yine 15-22 Kas~ m tarihleri aras~ nda da Ordu'ya 5.000 kilo arpa sevk edildi.
M~s~ rlar Çar~amba, Terme, Ünye ve Fatsa kazalar~ ndan ahalinin mahsülünderi sat~n al~narak gönderilmi~tir7". Canik Mutasarr~fl~~-~'mn emriyle toplanan
bu m~s~ rlar~ n Trebolu istikâmetinde gönderilmesine, kendi ihtiyaçlar~ n~~
vermek istemeyen kaza kaymakaml~ klar~~tarf~ ndan bazen engel olunuyordu.
Çar~amba kaymakaml~~~~1917 May~s ay~ nda kazadan tertip edilen m~s~ rlar~ n
Gires~~ n'a sevkine sadece bu sebeplerden dolay~~ engel olmu~tur80. Yine
Canik'ten Giresun ahalisinin ihtiyaçlar~~için gönderilen unlar~~ ta~~yan ~ah~s-

77 BOA.DH.~ .UM.E/39(40), Canik Mutasarr~fl~g~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne tel. 30 Eylül
1917 (30 Eylül 1333); Nöbette kalan posta memurlarma iki ekmek verilmekteydi. E/39(69),
Dahiliye Naz~r~~ Talat Pa~a 'dan Posta ve Telgraf Naz~r~~ Ha~im Beye tezkire. 4 Ekim 1917 (4
Te~rin-i evvel 1333).
BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-19, Canik Mutasarr~fl~g~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kânim-~ sâni 1334).
.71 BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-20, Canik Mutasarr~fl~g~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kânün-~~sâni 1334).
8() BOA.DH.~.UM.E/33(78), Trabzon valisi Cemal Pa~a'dan Dahiliye Nezareti'ne tel. 23
May~s 1917 (23 May~s 1333).
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lar bu erzak~~Terme'de satarak paralar~~zimmederine geçirmi~lerdirsl. Tüm
bu engellemeler ~iddetle takip edilmesine ra~men, söz konusu bölgelerdeki
muhtaç ahali as~l ma~dur olanlar olmu~tur.
18 A~ustos la~e Kararnâmesi'nden sonra memurlara da ia~e tevziat~na
ba~lanm~~t~. ~a~e da~~t~m~n~n me~akkadi bir duruma girmesi ayl~klar~~yetersiz
olan memurlar~~epey zor durumda b~rak~yordu. Zira, 1917 y~l~~sonlar~na
do~ru zahire k~tl~~'~n~n do~urdu~u ortamda fiyatlar~n anormal derecelerde
artmas~~sonucu ekme~in okkas~~80-90 ve hatta 100 kuru~a kadar ç~km~~t~. Bu
durumda bütün mesaisi devlete hizmet olan memur, ölüm veya h~rs~zl~ktan
birisini tercihe zorlanm~~ur. Sadece Canik merkezinde ayn~~tarihde 2732
memur ailesi bulunuyordu. Memurlarla birlikte ia~eleri her gün bilfiil ekmek
verilerek temin edilen 23.250 muhacir ve muhtaçlar için, iç kesimlerden getirilen unlar Havza ve Canik de~irmenlerinde ö~ütülüyordu. Yaln~z, Eylül
sonlar~nda iç kesimlerden zahirenin gelmemesi üzerine bu sefer Canik'teld
askeriyeye ait fabrikalarda bu i~lem görülmeye ba~land~. Fakat, askeri fabrika
yetkilileri günde 75 çuval ihtiyaca kar~~~ancak 50 çuval un verebileceklerini
bildirince, muhacir, memur ve muhtaçlara da ayn~~H~ristiyanlar gibi arpa
ekme~i vermek zarureti has~l oldu. ~a~e ambarlannda arpan~n bu~daydan
daha fazla olmas~~da yetkillileri bu yönde karar almaya sevk etmi~ti. Nitekim
8 Ekim'den sonra da~~t~lan ekmekler %30 arpa kar~~~m~~olarak ahaliye verilmeye ba~land~ .
Fakat, Eylül sonlar~nda iç kesimlerden zahirenin gelmemesi sebebiyle,
bütün tedbirlere ra~men ahalinin ia~esi genel olarak kaçak zahireye kaymaya
ba~lad~. Kaçak zahireden faydalananlar, muhacir, memur ve muhtaçlann d~~~ndaki kesimdi. Bunlar ticaretle u~ra~anlar ve serbest meslek erbablyd~.
Canik'in merkezinde aksakl~klara ra~men ia~e temini k~smen iyi gidiyordu.
Terme, Çar~amba, Bafra, ünye ve Fatsa'daki memur, mülteci ve muhacirlerin durumu ise bunlardan daha kötüydü. Onlar ia~e ambarlarmdan yard~m
almakla beraber ço~u zaman serbest piyasadan geçimlerini temin etmek zorunda kal~yorlard~. Fakat Ordu, Giresun ve Trebolu'dakilerin halleri ise gerçekten içler ac~s~yd~. Canik'te olan ia~e darl~~~~buralarda en az on kat fazTerme'de unlan satanlar mahalli görevlilerce tutukland~ ktan sonra i~kence gördüklerini
iddia ederek ~ikâyettte bulundularsa da, yap~lan tahkikatlar sonucu bu iddialar~n as~ls~z oldu~u
anla~~lm~~ur. BOA. DH. ~. UM. E/37/58, Trabzon valisi Cemal Pa~a'dan Dahiliye Nezareti'ne
tel. 29 May~s 1917 (29 May~s 1333).
82 BOA.DHIUM.20/2(2/37)-21, Canik Mutasarnfl~~~'ndan Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kânün-~~sâni 1334).
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layd~. Bu bölge ahalisinin elinde geçimlerini sa~layacak f~ nd~ klar~ndan ba~ka
bir ~ey bulunmuyordu83.
~ç kesimlerden zahire getirilmesi i~i gerçekle~emeyince Canik'in kaza ve
köylerinden m~s~ r temini için çal~~malara ba~land~. Özellikle Terme ve
Çar~amba kazalar~~ m~s~r istihsâli aç~s~ndan zengin bir bölgeydi. Toplanan m~s~ rlar~n ö~rü ç~ kt~ ktan sonra, ahali ihtiyac~~ nisbetinde arr~yor ve arta kalan
ordu ihtiyac~ na al~n~yordu. Aral~ k 1917'ye gelindi~i halde m~s~ rlar~n daha
henüz kurumam~~~olmas~, art~ k m~s~ ra dayanan muhtaçlara yönelik ekmek
tevziaun~~ olumsuz etkilemeye ba~l~yordu". M~s~ r'~ n kurumam~~~olmas~ ndan
dolay~~ f~ r~ nlarda kurutulmak suretiyle koçan halinde al~nmas~~çal~~malar~ na
gidildi. Bunun için tetkiklerde bulunmak üzere Çar~amba ve Terme'ye heyet
gönderildi. ~ayet m~s~ r al~ m~~ yap~lmazsa ia~e ambar~ndan muhtaçlara ekmek
tevziau yap~ lamayaca~~~bildirilmekteydi85. Zira ia~e ambar~ ndaki stoklar da
tükenmek üzereydi. 15 Ocak 1918 tarihinde Canik ia~e ambar~ nda 20.038
kilo arpa ve sebze ile 1714 kilo m~s~r ancak kalm~~t~86. Bu rakamlar, her gün
yirmibinin üzerinde insana ekmek da~~ tan sanca~~n hangi ~artlar alt~ nda
hizmet verdi~ini göstermeye yetiyordu.
3 - Canik ~a~e Amban'n~n Faaliyede~i
18 A~ustos 1917 tarihli ~a~e Kararnamesi'nden sonra Canik ia~e ambar~,
livadaki çok say~da muhacir ve ia~eye muhtaç memurlar ve dü~künler sebebiyle faaliyetlerinin yo~unla~t~~~~bir döneme girmi~ti. Özellikle Eylül ay~ndan
itibaren ba~layan ia~e k~ tl~~~~bu ambardan yap~lan tevziau daha da önemli k~l~yordu.
Bu ambardan 27 Aral~ k 1917- 5 Ocak 1918 tarihleri aras~ nda Sancak
memurlar~, askeriyeden: mütekâidler, yetimler, dul kad~nlar ve ~ehid aileleri,
mülkiyeden: mütekaidin, yetimler ve dul kad~ nlar, ~mamlarve vak~f mütevelliBOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-22, Canik Mutasarr~fl~~~ 'nda~~~Dahiliye Nezareti'ne rapor. 15
Ocak 1918 (15 Kânün-~~sâni 1334). 1918 y~l~~ilkbahannda Giresun ahalisi tohumsuzluk ve zahire
yoklu~undan ölümle ba~ba~a bulunuyordu. Fiyatlar da a~~ r~~ derece yükselmi~ti. Bu nedenle
zahire ihtiyaçlar~~ kar~~ lan~ ncaya kadar, ambarlarda mevcut f~ nd~ k posalar~~ belediyeye
den-edilerek halk~ n istifadesine sunuldu. 2-39/20-30, Dahiliye Nezareti'ne tel. 24 May~s 1918 (13
~aban 1336).
84
BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-30, üçüncü Ordu kumandanl~~~ ndan tel. 20 Aral~k 1917 (20
k
Aral~ 1333).
BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-29, Üçüncü Ordu kumandanl~~~ ndan tel. 2 Ocak 1918 (2 K.
sâni 1334).
BOA.DH.~.UM.20/2(2/37), Karar lâh~ kas~. 15 Ocak 1918 (15 Kânün-~~sâni 1334).
Belleten C. LX111, 51
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leri, mahalle ihtiyar heyetleri, Cemiyetlerden: Müdâfaa-i Mülkiye, Ticaret
Odas~, Donanma Cemiyeti üyeleri, hastahane hademeleri, Osmanl~~Bankas~~
memurlar~, Konsolos ve Ecnebiler, Reji memurlar~ , muhacir ve mülteciler,
Dârüleytamlar, Menzil hastahaneleri, hapishaneler, Himâye-i Etfil ~efkat
Yurdu ve Jandarmalara toplam 89.135 kilo erzak da~~t~lm~~t~r.
~a~e ambar~ndan söz konusu ki~ilerden bûyüklere 320 gram ve küçûklere
ise 160 gram m~s~r ekme~i verilmekteydi. Bu miktar 28 Aral~k 1917 tarihinden sonra büyüklere 400 ve küçüklere 320 gram olmak üzere arur~lm~~ur.
Ayr~ca Aral~k 1917'de muhtaçlara 11.150 kilo da bal~k da~~t~lm~~t~r".
Aral~k 1917'de memurlara ia~e tevziau devam ederken, zahire k~ tl~~~~bahane edilerek muhacirlere yaln~z 10 günlük arpa da~~t~m~~gerçekle~mi~~ve
yerli muhtaç ahaliye ise hiçbir da~~umda bulunulmam~~ur. Da~~t~m yap~lmamas~ na sebep, m~s~ r~ n henüz kurutulmad~~~ndan al~m~n~n yap~lmam~~~
olmas~~gösterilmi~tir. Bu nedenle muhacirler fiyatlar~n pahal~~oldu~u serbest
piyasadan ihtiyaçlar~ n~~ temin yoluna gitmi~lerdir. Üçüncü M~ nt~ka ~a~e
Heyeti Reisi Vehip Pa~a, Canik ~a~e Ambar~'ndan yaln~z memurlar ve ailelerine da~~um~n yap~lmas~, buna kar~~l~k muhacir ve yerli muhtaçlarm zarüret
içerisinde b~rak~lmas~n~~ önlemek için, ~a~e Ambar~'n~n komisyonun bütün
üyelerinin i~tirakiyle aç~lmas~n~~ ve e~it da~~t~m yap~lmas~~ ~art~n~~getirmi~tir
(Ocak 1918). Buna göre, ambardan da~~ulacak ayl~k zahireler komisyonun
huzurunda ç~kar~lacak, i~lemler deftere kaydedildikten sonra mühürlenecekti. ~a~e komisyonuna ait mühürlerin birisi askeri arada di~er ikisi ise sivil
görevlilerde olacakt~m.
Canik'te ahalinin hepsine e~it miktarda ve sürekli da~~t~m~~yap~lacak kadar zahire mevcut bulunmuyordu. Bu zamana kadar merkezde üç yoldan gelen zahire vard~~. Bunlar ö~ür olarak ia~e ambarlar~na gelen zahire, ilk önce
belediye ve özel ~irketin sonralar~~ da mutasarr~fl~~~n tüccarlar vas~tas~yla getirtti~i serbest zahire ve kanunen yasaklanan, fakat m~~htekirler taraf~ndan
kolayca sat~~~~yap~labilen kaçak zahireydi. ~~te, ambarlar~n bo~almas~~ve serbest zahirenin gelmemesi nedeniyle Canik sanca~~~kendi mahsülü olan m~s~r
ile yetinmek zorunda kalm~~t~r. M~s~r ise henüz kurumad~~~ndan belirli bir
süre ia~e darl~~~na sebep olmu~tur. Canik Mutasarr~fl~~~~bu geçi~~a~amas~nda
87 BOA.DH.~ .UM.20/37(2/37)-24, üçüncü M~ nt~ka lase Riyaseti'nden Dahiliye
Neza~reti'ne tel. 6 Ocak 1918 (6 lUnün-~~dni 1334).
88 BOA.DH.~ .UM.20/2(2/37)-33, üçüncü Ordu kumandan~~Vehip Pasa'dan Canik Merkez
~a~e Komisyonuna tel. 13 Ocak 1918 (13 Kn~l~n-~~sâni 1334).
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ia~e da~~um~nda memurlara öncelik tan~m~~, muhacirlere 10 günlük ekmek
vermi~~ve yerli muhtaçlar~~kaçak zahire ile ba~ba~a b~rakm~~t~. Dahiliye
Nezareti'nden da~~um~n e~it yap~lmas~~uyar~s~~geldikten sonra toplanan
Canik ~a~e Komisyonu, 1918 Ocak ay~~ortalar~~itibariyle ambarda bulunan
10.407 kilo bu~day ve 20.038 kilo m~s~r~n nas~l da~~t~laca~~n~~tart~~m~~ur.
Toplant~da, talimatm 14. maddesi gere~i bütün muhtaçlara e~it da~~t~m yap~lmas~~ve memurlara maa~lar~~kar~~l~~~, muhacirlere de imkan nisbetinde
ia~e tevziat~~yap~lmas~~görü~leri üzerinde durulmu~tur. Neticede, pek yak~nda
m~s~r~n kuruyarak gelmesinden sonra bütün ihtiyaçhlara e~it olarak da~~t~m
yap~laca~~~ifade edilerek ikinci görü~~benimsenmi~tir89. Yani, mecburiyet kar~~s~nda yerli ahaliye yine da~~t~m yap~lamam~~ur.
Bu s~ralarda Çar~amba ve Terme'de Canik'in ihtiyac~~için ahalinin elindeki m~s~r~n toplanmas~~da büyük me~akkatlerle gerçekle~iyordu. Ya~~olan
m~s~rlar finnlarda kurutularak, köylülerin elinden almyordu. Bu ~ekilde toplanan m~s~rlar gruplar halinde Canik ~a~e Amban'na naldediliyordu90. l918
y~l~~Ocak ortalar~ndan itibaren bütün muhtaçlara bu ~artlar alt~nda da~~t~m
yap~lmaya ba~land~. Harbiye Nezaretinin daha sonraki emri gere~i, e~it da~~t~m~~yap~lan tevziaun yetmemesi durumunda, Askeri Menzil Ambarlanindan
takviye yap~lmas~~milsaadesi verildi91.

4 - Canik Mutaaarr~ fi Hakk~nda Soru~turma
Canik Mutasarnfl~~~enda 1917 y~l~~son aylar~nda zahire yetersizli~i nedeniyle ia~e da~~um~nda memurlara öncelik tan~nmas~, muhacirlere k~smi erzak verilmesi ve yerli ihtiyaç sahiplerine ise tevziatta bulunulmamas~~üçüncü
M~nt~ka ~a~e Heyeti Reisi ve Dahiliye Naz~n'n~n tepkisini çekmi~ti. üçüncü
M~nt~ka ~a~e Heyeti'nin ikinci Amasya toplant~s~nda bu konu gündeme geldi.
Toplant~da, Canik Mutasarnfin~n idâri alandaki liyâkat ve ba~ar~s~na ra~men,
ia~e da~~t~m~n~~sancak merkezindeki memurlara hasr etti~i, muhacirlere,
yerli muhtaçlara ve sancak merkezinden uzak bölgelere pek ehemmiyet vermedi~i görü~leri üzerinde duruldu. Bu durumun ~a~e-i Umümiye
99 BOA.DHIUM.20/2(2/37)-31, Canik la~e Komisyonu karan. 16 Ocak 1918 (16 kanun-~~
sâni 1334).
90
Tenne'de m~s~rlar~n toplanmas~~ s~ras~nda Nokta Kumandanl~~~~sokaklara nöbetçiler
koyarak ambarlara m~s~r gönderilmesini engellemistir. DH.LUM.20/2(2/37)-28, Üçüncü
~Ika la~e Riyaseti'ne tel. 15 Ocak 1918 (15 Kinün-~~sâni 1334).
91 BOADH.~.UM.20/2(2/37)-25, Dâhiliye Nezareti'nden Üçüncü M~nt~ka Riyaseti'ne tel.
Ocak 1918 (Kânii~~-~~sâni 1334).

804

OSMAN KÖSE

Te~kilat~ 'n~ n kurulu~~amac~ na ters oldu~unu iddia eden Üçüncü M~ nt~ ka
~a~e Heyeti Reisi Ferik Vehip Pa~a, gerekli muamelenin yap~ lmas~~ için Canik
Mutasarr~f~ m Harbiye Nezareti'ne ~ikâyet etti'.
Harbiye Nezareti, Canik Mutasarr~f~~ hakk~ nda usulsüz da~~ t~ m yapt~~~~
gerekçesiyle yap~lan ~ikâyeti soru~turmak için, 16 Aral~k 1917'de kendisine
yap~lan müracaat~~Dahiliye Nezareti'ne havale etti. Dahiliye Naz~ r~~ Talât Pa~a,
23 Aral~ k 1917 târihinde Sivas valisi Necmi Bey'e gönderdi~i telgrafla,
M~ nt~ ka ~a~e Heyeti'nin Canik Mutasarr~f~~hakk~ ndaki bilgi ve iddialar~ n~~
ara~t~ r~ p bildirmesini istedi".
Asl~ nda Canik Mutasarr~ fl~~~ , Canik'teki faaliyetlerini Dahiliye
Nezareti'ne rapor ederken, ald~ klar~~ayl~klar~ n çok dü~ük olmas~~nedeniyle
maa~~kar~~l~~~~memurlara öncelik tan~d~~~ n~, muhacirlere Aral~ k ay~ nda 10
günlük zahire verdi~ini, yerli muhtaçlara ise da~~ t~m yap~ lamad~~~ n~~söylemi~ti. Harbiye Nezareti, Üçüncü Ordu Kumandan~ 'mn daha sonra yapt~~~~
tedkiklerden sonra, Canik Mutasarr~fin~ n kesin suçlu oldu~una hükmederek
gerekli kânâni muamelenin yap~lmas~~ için Dahiliye Nezareti'ne tekrar müracaatta bulunmu~tur"'.
Dahiliye Nezareti'nin yapt~~~~tetkikler sonucunda mutasarr~fin suçsuz
oldu~u anla~~lm~~, fakat ia~e te~kilat~ n~ n amac~~gere~i zahire da~~ t~m~nda ~U
s~ ran~ n takibi istenmi~tir: muhacirler, yerli muhtaçlar, memurlar ve sâirleri".
Dahiliye Nezareti'nden Harbiye Nezareti'ne verilen bilgide, da~~ n= zarüretten kaynakland~~~ , mutasarr~ f~ n gayretli oldu~u ve M~ nt~ ka ~a~e
Riyâseti'nin de kendisine bu çal~~malar~ ndan dolay~~k~sa bir süre önce te~ekkürname takdim etti~i ifade edilmi~tir.

92 Ayn~~ toplant~da, Yozgat mutasarr~f~~da ia~e ambar~ndan, gelecek seneye ait tohumluk ve
kuru sebzeleri emir hilafina sarfetmesi~~~sebebiyle suçlanm~~t~r. Vehip Pa~a onun aleyhinde de soru~turma aç~ lmas~~ için Harbiye Nezareti'ne müracaatta bulunmu~tur. BOA.DH.~ .UM.
20/2(2/37)-3, Üçüncü Ordu Kumandan~~Ferik Vehip Pa~a'dan Harbiye Nezareti'ne tezkire. 12
Aral~ k 1917 (30 Kas~m 1333).
93 BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-4, Dahiliye Naz~ r~~Talat Pa~a'dan Sivas valisi Necmi Beye tel.
23 Aral~ k 1917 (23 Aral~ k 1334).
BOA.DH.~.UM.20/2 (2/37)-11, Harbiye Nezareti'den Dahiliye Nezareti'ne tezkire. 22
Ocak 1918 (22 Kânim-~~sfini 1334).
95 BOA.DH.~ .UM.20/2(2/37)-25, Canik Mutasarr~fl~g~ 'ndan Dahiliye Nezarati'ne tezkire.
Ocak 1918 (KânC~ n-~ sâni 1334).
911 BOA.DH.~.UM.20/2(2/37)-10, Dahiliye Naz~ r~~ Talat Pa~a'dan Harbiye Naz~ r~~ Enver
Pa~a'ye tezkire. 23 ~ubat 1918 (23 ~ubat 1334).
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C - HARB~N SONUNA DO~RU CAN~K'~N ~A~ES~~
Canik'te 1917 y~l~~sonlar~nda d~~ar~dan zahire gelmemesi ve yerli m~s~r~n
da kuruyarak henüz kullan~ ma müsait olmamas~~sebebiyle ba~~gösteren darl~k, m~s~ rlar~ n f~ r~nda kurutulmas~yla önlenmi~~oldu. Tekrar bütün muhtaçlara önceden kararla~t~r~lan bir ~ekilde ~a~e Ambar~'ndan da~~t~m yap~lmaya
ba~land~.
Karadeniz bölgesinde ba~~gösteren ia~e darl~~~~nedeniyle hükümet harbin ba~lang~c~ndan itibaren ilk defa olmak üzere K~z~ l~ rmak vapuruyla
Canik'e erzak gönderdi. ~ubat ay~~ortalar~nda gelen vapurda 1186 sand~k ve
5 çuval ~eker, 190 sand~ k kibrit, gaz ve di~er erzak bulunuyordu. Gelen bu
erzaklar Hicaz Demiryolu Müdüriyeti Umumiyesi ad~na saulacaku ve bu nedenle sat~~~ i~lemini Canik tüccarlar~ndan Seyri Sefain Acente memuru
Hüseyin Efendi gerçekle~tirdi. ~ekerin k~yyesi (1.300 gr) Canik merkezinde
150 lira ve hariçte ise 155 liraya sat~lmaya ba~land~ ". Devlet, 15 Mart 1918'de
Muvazene-i Umümiye Kanunu ile memur maa~lar~nda da iyile~tirme yap~ nca"8 bu durum Canik'te görev yapan memurlar~n ekonomik yönden biraz
rahatlamas~ na sebep oldu.
Trabzon'un 24 ~ubat 1918'de Ruslar~n i~galinden kurtar~ lmas~ndan
sonra di~er bölgelerde oldu~u gibi Canik'te de geçici olarak ikamet ettirilen
göçmenler, gruplar halinde geri dönü~~haz~ rl~ klar~na ba~lad~lar. Onlar~n
97 BOA.DH.~.UM. 3/1(1/4)-5, Canik Mutasarr~f~~Ra~id Bey'den Dahiliye Nezareti'ne tel 3
~ubat 1918 (3 ~ubat 1334); Canik Belediyesi, Hicaz Demiryollar~~ad~na sat~lan bu erzaktan
Rüsüm-~~Belediye Kanunu gere~i ~skele rüsümu istedi. Belediye, gönderilen maddelerin kim
taraf~ndan gönderilirse gönderilsin ticaret maksad~yla sat~ld~~~n~~ ve bu nedenle vergi al~ nmas~~
gerekti~ini ileri sürüyordu. Acente memuru ve gönderilen maddeleri satmakla görevli Hüseyin
Efendi istenilen vergiyi vermeyince belediye ile nizah bir duruma dü~tü. Mutasarr~f Ra~id Bey,
mevcut durumu çözmek üzere olay~~ Dahiliye Nezareti'ne bildirdi. Naz~r vekili Cemal Pa~a,
gönderdi~i yaz~yla gelen maddelerin ticaret maksad~yla sat~ld~~~ n~~ ve bu nedenle belediyenin
iskele riisi~ mu almaya hakk~~ oldu~unu bildirdi. Ayr~ca Hicaz Demiryollar~~Mild~lriyeti
Umumiyesi'ne de bu konuda bilgi gönderildi. 3/1(1/ 4)-5. Naz~r vekili Cemal Pa~a'dan Canik
mutasarr~f~~Ra~id Bey'e tel. 6 ~ubat 1918 (6 ~ubat 1334).
98 Maa~lara yap~lan zamlarla bin kuru~a kadar maa~~alanlara % 50, 1001-3000 kuru~~
aras~nda maa~~alanlara % 30, 3001-7499 kuru~~aras~nda maa~~alanlara da % 20 oran~ nda zam
yap~lm~~ur.Vedat Eldem, Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun Ekonomisi, s. 54; Bununla memur
maa~lar~ na sava~~esnas~nda ikinci defa zam yap~lm~~~oluyordu. Memurlar~ n tamam~ na olmak
üzere ilk zam 1916 y~l~~sonunda yap~lm~~t~r. Buna göre, 1000 kuru~a kadar maa~~alanlara %20 ve
7500 kuru~a kadar maa~~alanlara da %15 nisbetinde zam verilmi~tir (8 Kâ~lön-~~evvel 1916).
Meclis-i Mebusaddaki müzakareler için bak~n~z: Meclis-i Mebusan Zab~t Ceridesi, C.1, Devre:3,
~çtima:3, s.184.
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memleketlerine dönmeleri ile Canik'te erzak s~ k~ nt~s~~ k~smen bitecekti. Fakat
geri dönü~ün uzun zaman~~ alacak olmas~~ ve harbin cephelerde halen devam
etmesi bu beklentinin uzun bir zaman~~ alaca~~ n~~ gösteriyordu. Yerli m~s~ r~ n
kullan~ lmaya ba~lanmas~ , gemi ile gelen tüketim maddeleri ve memur maa~larma yap~ lan zamlar ancak bölgede geçici bir rahatlama getirmi~ti. Halk~ n
ia~esinin temin edilmesine ra~men askeriye için gerek iç bölgelerden ve gerekse Canik d~~~ ndan zahire temini ve sevkiyat~~devam ediyordu. Canik
Mutasarr~fl~~~ en~ n 1918 y~ l~~ yaz aylar~ nda u~ra~t~~~~en önemli mesele Kavak ve
Havza kazalar~ ndan askeriye ad~ na toplanan zahirelerin merkeze nakliydi.
~imdiye kadar yap~ lan uygulamalarda köylüler ellerindeki yük ta~~ma hayvanlanyla mevcut zahireleri Canik'e ta~~yorlard~ . Bu durum köylülerin o y~lki ziraatlerini olumsuz etkiliyordu. Mutasarr~f Ra~id Bey, Canik aha .sinin tek geçim kayna~~~olan ziraatin olumsuz yönde etkilenmemesi ve bir ia~e buhran~ na yol aç~lmamas~~ için zahire ta~~mac~l~~~ yla ilgili bir teklif sundu. Bu teklife göre:
Mevcut 30 otomobilin faaliyetinin sürekli olmas~~ için Samsun'da devaml~~ benzin bulundurulmas~.
Otomobillerin i~leyemeyece~i günlerde köylerden nöbetle tedarik
edilecek nakliye vas~ talar~ n~ n ücretlerinin hemen verilmesi.
Köylerden gelecek nakliye vas~ talarm~ n daha fazla i~~görebilmeleri için
Canik-Kavak yolunun 26. kilometresi olan Çakall~ 'da, Havza'dan gelecek zahirelerin koyulaca~~~bir ambar yap~lmas~.
Nakil vas~ talarm~ n yanlar~ nda kad~ nlar ve çocuklar bulunmas~~ sebebiyle, yükleme ve bo~altma s~ ras~ nda ortaya ç~ kan aç~~~ n onlara ödettirilmemesi için nakliye kaf~lelerinin yan~ nda bütün mesuliyeti yüklenecek memurlar görevlendirilmesi.
Otomobillerin rahat gidebilmesi için yollarda sürekli bir amele taburunun bulundurulmas~.
Çar~amba ve Terme taraf~ ndan yap~lacak nakliye için de ~ rmak alt~ nda
kalan yollar~ n tamirinde köylülere yard~ m için bir amele taburunun da bu
bölgede görevlendirilmesi.
BOA. DH.~ .UM.E.55/92, Canik Mutasarrifi Rasid Beyden Dahiliye Nezareti'ne tezkire.
15 A~ustos 1918 (15 A~ustos 1334).
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7- 1917 y~ l~~ içinde a'~ar~ n bir misli kadar ordu ad~na al~ nan zahirelerin
paras~~ ve birçok nakliye ücretleri hala ödenmedi~inden bunlar~n hemen
ödenmesi.
Askeriye için zahire ta~~mac~l~~~ na bu ~ekilde bir düzen verilmesinden
sonra kazalardan Canik'e zahire getirilmesinde k~ smen de olsa ziraatle u~ra~an ahalinin yükü hafifietilmi~~oldu. 17 Temmuz 1918 tarihli bir kararnameyle ~a~e Nezareti'nin kurulmas~ ndan sonra ise Naz~ r Kemal Bey, memleketin her taraf~ nda tedarik edilen zahirelerin tek fiyat üzerinden sat~ lmas~~
~art~n~~ getirdi".
Canik'te 1918 y~l~~ yar~lar~ndan sonra ia~e s~ k~nt~s~~tekrar gündeme geldi.
Muhacirler ve muhtaçlar geçimlerini ia~e ambar~ ndan temin ediyorlar ve
köylüler az da olsa ektikleri ürünlerle geçiniyorlard~. Fakat, bütün geliri devletin verdi~i maa~a ba~l~~ olan memurlar~n ekonomik durumu fiyatlar~ n a~~ r~~
derecede artmas~~ sonucu baya~~~kötüle~meye ba~lad~. Canik'te olan tek un
fabrikas~~ askeriyenin elinde bulunuyordu. Oradan ancak baz~~ müesseseler
için bir miktar un al~ nabiliyordu. Canik ~a~e Ambar~, memurlar~ n içinde bulundu~u s~ k~nuy~~azaltma çerçevesinde onlara fasulye, patates, nohut ve kilosu 6 kuru~tan bu~day vermekteydi. Geçim s~ k~nt~s~~ içindeki memurlar ald~klar~~ bu~day~~ farkl~~ fiyatlarla sat~yorlar ve elde ettikleri karlar' ba~ ka ihtiyaçlar~~için kullan~yorlard~ . Fakat ekmeklerini de 50 kuru~ tan tedarik etmek zorunda kal~yorlard~. 1918 y~ l~~ ikinci yar~s~~ itibariyle Canik'te" baz~~ ihtiyaç
maddelerinin ~stanbul ile kar~~la~t~rmal~~ fiyatlar~~~öyleydim:
Canik

~stanbul

Miktar~~
Bir okka (1.283 gr) :400 kuru~~ Bir k~yyesi (1.300 gr.) 195 kuru~~
Bir k~yyesi 140 kuru~~
: 20 lira.
Bir teneke
gaz
: 30 kuru~~ ~spanak Bir kilo
: 100 lira 60 lira
Bir tak~m
elbise

Cinsi
~eker

ayakkab~~ Bir çift
ekmek

Bir okka

: 30 lira.

11 lira

: 50 kuru~~ 30 kuru~~

1(x) BOADH.~.UM.20/4(2/ 42), Canik Mutasarr~fl~~~ 'ndan ~a~e Nâz~ r~~ Kemal Beye tel. 6
Eylül 1918 (24 A~ustos 1334).
Ii" BOA. DH.~ .UM.20/6(10/43)-10, Canik Mutasarr~fl~~~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne ~ifre
tel. 31 Aral~ k 1918 (18 Kânf~n-~~evvel 1334).
I" Vedat Eldem, Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Ekonomisi, 5.51.

808

OSMAN KÖSE

Canik 106.309 ki~iye varan merkez nüfusuyla, tümüyle d~~ar~ dan gelen
ihtiyaç maddelerine ba~l~yd~ . Göçmenler ve muhtaçlar ia~e ambar~ndan geçimlerini k~ smen olsun temin ederken, en zor durumda olan cüz'i miktarda
maa~la çal~~an memurlard~".
Mutasarr~fl~ k, memurlar~n içinde bulundu~u durumu düzeltmek amac~yla, ~a~e Nezareti'ne gönderdi~i teklifte ~stanbul'da oldu~u gibi maliyeti
dikkate al~nmaks~z~ n 60 paraya ekmek veya zahire verilmesini önerdi. Fakat
bu teklif kabul görmedi. Yaln~ z, belediyeye harpten evvelki rayiçlere göre
tespit edilen fiyatlar~ n uygulanmas~n~~ önerdi. Fakat memurlar~n durumu
gerçekten içler ac~s~yd~ . Bir mahkeme reisi 700 kuru~~ayl~ k al~yordu. Bu maa~la ancak ayda 23 okka ~spanak al~nd~~~~dikkate al~n~ rsa mahkeme reisinin
nas~l bir ortamda hüküm verece~i çok iyi anla~~l~ r. Zaten memurlar~n bir
k~sm~~ -genelde zab~ talar- birçok yolsuzluklara kar~~m~~~bulunuyorlard~.
Memurlar~n ekserisi sava~~esnas~nda askere gitmemek için maa~lar~~az da olsa
bu görevlerini yapmak zorunda kal~yorlard~. Fakat 30 Ekim 1918 Mondros
Mütarekesi'nin imzalanmas~~ ile memurlar aç~s~ ndan farkl~~ bir dönem ba~lad~. Ayakta yemi~~satarak bo~~zamanlar~nda çal~~an bir memur günde 2/3
lira para kazan~ yordu. Askerlik korkusunun ortadan kalkmas~ yla beraber
memurlar yava~~yava~~görevlerini b~ rakmaya ba~lad~lar. Bu durumda devlet
dairelerinin bo~~kalmas~~ endi~esi belirmeye ba~lad~. Çünkü, mevcut maa~larla
bir devlet memuru ya geçim s~ k~nt~s~~içinde k~ vranmak zorunda kalacak veya
ticaretle i~ tigal ederek rahat bir hayat sürme seçenekleriyle ba~ba~a kalacaku.
Nitekim, serbest i~in daha karl~~ bulunmas~~nedeniyle bo~~bulunan memurluk kadrolar~na dahi kimse itibar etmez olmu~tur".
103

1918 y~l~nda Canik'in nüfus yap~s~~ ö le di:
Keldani Protestan Yahudi Ermeni

Canik Merkez 10
263
19
Ünye kazas~~ -9
Bafra "Fatsa "404
Çar~amba "
616Terme "
-

5.062
5.763
1.803
1.234
10.798
2.598

Rum

~slam

Yekün

54.200
5.184
31.365
3.286
4.012
919

46.755
58.483
51.418
39.026
57.563
23.495

106.309
69.439
84.586
43.950
72.989
27.012

TOPLAM
10
1.283
28
27.258
98.966
276.740
404.286
BOA. DH SN.M.5050/40-15, Gani: sanca~m~ n nüfusu. 1918 (1334).
1" BOA.DH.~.UM.20/6(10/43)-9, Canik Mutasarr~fl~~~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne ~ifre tel.
18 Aral~ k 1918 (18 lUnCm-~~&ini 1334).
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Canik Mutasarr~fl~~~~memurlar~ n içinde bulundu~u kötü durumun düzeltilmesi, görevden kaçmalar~~önlemek ve devlet memurlu~unu tekrar cazip
hale getirmek için memur maa~m~ n altun olarak verilmesini veya elviye-i selase memurlar~ na verilen zamlar~ n umuma te~mil edilmesini, elbise, ayakkab~~
ve yakacak da dahil olmak üzere bütün ihtiyaçlar~ n ia~e ambarlar~ ndan temin
edilmesini teklif etti. Bunlar~ n yap~labilmesi için del°5:
1 - ~a~e ambar~ ndan da~~ t~ lacak zahire için ziraatçilerden a'~ar~ n bir misli
kadar al~ nacak zahirelerin bütün köylere te~mil edilmesi.
2 - Fakir köylüler muaf tutulmak kayd~ yla seferberlikten evvel tespit edilen fiyatlar üzerinden ahaliden zahire toplanmas~.
3 - Fiyat~ , Meclis-i ~dare taraf~ ndan tayin edilen yakaca~~ n köylülere münavebeli bir suretle ta~~ t~lmas~ .
4 - Di~er ihtiyaçlarm takdir edilecek fiyatlarla tüccardan tedariki.
Dahiliye Nezareti'ne Canik' ten ba~ka Diyarbak~ r, Adana ve ba~ka vilayetlerden de ~ikayetler ve bu tür teklifler gitmekteydi". 1919 y~ l~~ Ocak ay~ ndan
sonra Canik'te özellikle memurlar aras~ nda ba~gösteren erzak s~ k~ nt~s~~ tücccarlar hariç toplumun tüm kesimlerini etkilemeye ba~lad~ . Ahalinin en çok
ihtiyaç duydu~u tüketim maddelerinden kara lahanan~ n okkas~~ 50 kuru~,
kömürün okkas~~ 25 kuru~~ve odunun arabas~~12 liraya ç~ kt~. ~a~e Nezareti, fiyatlar~ n a~~ r~~derecede yükselmesine müdahale etme yetkisine haizken, bir
türlü bunu gerçekle~tiremiyordu. Canik Mutasarr~ f~~ Ra~id Bey, ~a~e
Nezareti'nin haiz oldu~u fiyatlar~~ kontrol yetkisinin illerde mevcut ~a~e
Komisyonlar~ na de verilmesi için Nezarete müracatta bulundut"7. Fakat,
Mondros Ate~kes Andla~mas~ 'ndan sonra ülkenin çe~itli bölgeleri itilaf devletleri taraf~ ndan i~gal edildi ve ondan sonra Samsun'dan hareketle
Anadolu'da istiklal mücadelesi ba~lad~ . Canik'te, ia~e buhra~~~~ ba~ ta olmak
üzere s~ k~ nt~ lar farkl~~ bir boyut kazanm~~~oldu.
105 BOA.DH.LUM.20/6(10/43)-8, Canik Mutasarr~fl~~~ 'ndan Dahiliye Nezareti'ne ~ifre tel.
18 Aral~ k 1918 (18 K.ânün-~~sâni 1334).
"x' BOA.DH.~.UM. 20/6(10/43)-5, Dahiliye Nezareti'nden Sadrazam Tevfik Pa~a'ya tel. 23
Aral~ k 1918 (23 Kanün-~~&ini 1334).
107 BOA.DH.~.UM..20/5(2/49)-2, Dahiliye Nezketi'nden ~a~e Nâz~ r~~ ~ zzet Beye tezkire. 29
Aral~ k 1918 (29 Kânf~ n-~~sâni 1335).
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D - ~A~E DA~ITIMINDAN DO~AN HUKUK~~MESELELER
~a~e da~~t~m~~ile ilgili hukiiki meseleler oldu~unda, görevliler hakk~ndaki suç duyurular~~Me'murin Muhakeman Kanununa göre soru~turulmas~~
gerekiyordu. Soru~turmadan sonra davaya kanunun ikinci maddesi gere~i
Meclis-i ~dare bakacaku. Yani, Adliye Nezareti'ne ba~l~~mahkemelerin ~a~e
Komisyonlar~~hakk~nda bir hüküm verme gibi yetkileri bulunmuyordu. ~dare
ve Adliye birbirinden ayr~~ayr~~kuvvederdi. Canik'te ~a~e da~~t~m~~ile ilgili s~k~nt~lar ve karga~alar ya~anmas~na ra~men, memurlar~n görevlerini kötüye
kulland~klanna dair dikkate de~er hadiselere rasdan~lmamaktad~r. Canik
Mutasarnfl~~~'n~~ a~arak Nezaretlere yap~lan ba~vurular, ~a~e
Komisyonlar~'mn erzak da~~t~m i~lerinde faaliyetlerini haland~rarak, hareket
alanlann~n geni~lemeleri iste~inden kayr~aklanmaktayd~.
1918 y~l~~Temmuz ay~nda Ünye Bidayet Mahkemesi'nin verdi~i iki
önemli karar, ia~e ile ilgili yapt~~~~icraatlar nedeniyle Canik Mutasarnfl~~~'m
zor durumda b~rakt~. Kazada, kendilerinden ö~rün bir misli kadar zahire
al~nd~~~n~~iddia eden bir grup ile kaçak zahire isnad~yla müsadere edilen
mallar~n~n kendilerine iâdesini talep eden birkaç ki~i ~a~e Komisyonu aleyhine Ünye Bidayet Mahkemesi'nde dava açt~lar. Mahkeme, ö~rün bir misli
nisbetinde al~nan zahirelerin geçen süredeki rayiç farklar~~da dikkate al~narak bedelinin ilgililere iadesi ile zaptedilen mallar~n sahiplerine verilmesi
yönünde karar verdi. Verilen bu kararlar tatbik edilmek üzere Ünye ~a~e
Komisyonu'na gönderildi. Ünye ~a~e Komisyonu, Canik ~a~e Komisyonu'nun
talimatlar~~ile icraadarda bulundu~undan, Canik Mutasarr~fl~~~~meseleyi
Adliye Nezareti'ne bildirdi. Mutasarnfl~~a göre, idari ve askeri birimler tamamen birbirinden ba~~ms~zd~r ve tahkikat yap~lmadan bir dava aç~lmamal~d~r. ~a~e komisyonlar~~bu hareketle âdi suçlarla ayn~~kefeye konulmu~tur.
Adli kuvvetin idari mekanizma üzerinde tahalddimâne bir harekete giri~mesi
idari ahengi yaralar. Kald~ki bu tür olaylar Memurin Muhâkemat~~Kanununa
göre yarg~lanaca~~ndan söz konusu dava kararlan geri çekilmelidir (5 Ekim
1918)".
Adliye Nezaretinin Ünye Bidayet Mahkemesi ile ilgili kararlar~~ isteyip
tetkik etmesinden sonra konu ~iirây-~~ Devlet'e havale edildi. Orada yap~ lan
de~erlendirmeler sonucu Ünye Bidayet Mahkemesi'nin verdi~i karar~~ iaseyle
I" BOA.DH.~.UM.11/7(10/53)-9, Canik Mutasarrifli~i'lidan Adliye Nezal eti'ne yazilan 11
A~ustos 1334 tarihli tahrirat .5 Ekim 1918 (5 Te~rin-i evvel 1334).
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ilgili bir mesele oldu~u için, onun Memurin Muhakemat~~Kanunu hükümlerine göre yarg~lanaca~~~hükmünü verdi. Yani Ünye Bidayet Mahkemesi'nin
verdi~i karar geçersiz say~ld~ ".
Mutasarr~fl~~a ba~l~~ köylere ö~ürleri toplamakla görevlendirilen memurlar, bazen zimmetlerine para geçiriyorlard~. Bu durumlar ço~u zaman ahalinin ~ikâyetleri üzerine aç~~a ç~ k~yordu. Bafra'n~ n 8. kol köyleri ö~rünü toplamaya memur edilen ~emsi Efendi Kabal~~ Kaplanc~~ Köyünden toplad~~~~
ö~ürleri zimmetine geçirdi. Köylülerin ~ikâyetlerini Bafrada ikamet eden
Gümrükçüzade ~brahim mutasarrafl~~a bildirdi. Ahaliye verdi~i makbuzlarla
beyanda bulundu~u miktarlar kar~~la~t~ r~l~ nca ~emsi Efendi'nin suçlu oldu~u
kesinle~erek tevkif edildi (Temmuz 1919)"°.
Yine Üçüncü Ordu Kumandan~~Ferik Vehip Pa~a da yemeklik ve tohumluk zahire ile tütün al~m~nda suistimal yapt~~~~gerekçesi ile Divan-~~ Harbi
Orf~'de yarg~lanm~~t~ r'".
SONUÇ
Birinci Dünya Sava~~'n~ n ba~lamas~~ile devletin geneline oranla Canik'te
ahalinin ia~e durumu paralellik göstermi~tir. Yaln~z ~stanbul ile k~yasland~~~nda, Canik bölgesi yo~un göç ak~n~na maruz kalmas~~ve erzak ihtiyac~~ d~~ar~dan gelen hububata dayal~~olmas~~ itibariyle çok daha zor durumda kalm~~t~ r.
Canik'te en büyük s~ k~nt~p çekenler ilk zamanlar göçmenler olmu~tur.
Canik Mutasarr~fl~~~~yo~un bir gayretle Amasya, Tokat, Çorum ve k~smen de
Sivas'tan tedarik etti~i hububatlar~~ bunlara da~~ tmaya gayret sarf etmi~tir.
Fakat harbin uzun bir zaman dilimine yay~lmas~, memleket geneline paralel
olarak Canik'teki ia~e buhran~ n~ n toplumun tüm kesimlerine yay~lmas~na sebep olmu~tur. Evleri erkeksiz kalan tüm aileler ve çocuklar mevcut s~ k~ nt~dan
en çok etkilenen kesim olmu~lard~ r. Akabinde bütün mesaisi~~i devlet hizmetlerinin yürütülmesine harcayan memurlar da gerçekten açl~ kla kar~~~kar~~ya kalm~~lard~ r. Harbin sonuna yakla~~ ld~~~~s~ ralarda, ticaretle u~ra~anlar
109 BOA.DH.~.UM.11/7 (10/53)-1, ~a~e Naz~r~~ Ali Kemal Beyden Canik Mutasarr~fl~~~ 'na
tezkire. 9 Haziran 1919 (9 Haziran 1335).
I I() BOA.DH.~.UM.20/6(2/54)-3, Canik Mutasarr~f~~ Hamit Bey'den Dahiliye Nezareti'ne
tahrirat. 19 A~ustos 1919 ( 19 A~ustos 1335).
I 1 I BOA.DH.~.UM.19/8(1-9)-2, Harbiye Nezareti'nden Dahiliye Nezareti'ne tezkire. 18
Eylül 1919 (18 Eylül 1335).
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hariç, bütün ahali geçim s~ k~ nt~s~~ ve açl~ kla mücadele eder hale gelmi~tir.
Ekonomik sefaletin do~al sonucu olarak bölgede asayi~~bozulmu~~ve yava~~yava~~gayr-~~ ahlâki olaylar vukubulmaya ba~lam~~t~ r.
Canik'teki ia~e buhran~ ndan istifade etmek isteyen f~ rsatç~lar bu durumdan büyük kârlar elde edebilmek için hummal~~ bir gayret içine girmi~lerdir.
Canik Mutasarr~fl~~~~d~~ar~dan erzak getirerek bunu önlemeye çal~~t~ysa da,
toplumun tamam~ na yak~ n~~ bo~az~ n~~ doyurmak derdinde oldu~u için bunun
önüne geçilememi~tir.
Birinci Dünya Sava~~'n~ n bitmesi ile Osmanl~~Devleti daha farkl~~ bir döneme girmi~~ve memleketin itilaf devletleri taraf~ ndan i~gal edilmeye ba~lamas~~ ile Canik bölgesindeki geçim darl~~~~sorunu yeni Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurulmas~ na kadar devam etmi~tir.

