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18. YÜZY~L SONLAR~NDA BURSA'DA YAPLLAN
MÜSADERELER
NILÜFER ALKAN GÜNAY'
Giri~~
Müsadere bir ki~inin bütün maddi varl~~~n~n devlet ad~na zapt edilmesi ya da kanunen yasaklanm~~~olan e~ya ve mallar~na yine devlet tarafindan el konulmas~~ ~eklinde tan~mlanmaktad~r1 . Her devirde ve ülkede
muhtelif sebep ve ~ekillerde uygulanm~~t~r. Osmanl~~Devleti'nde de ba~lang~çta devlet mal~n~~zimmetine geçirenlere, isyan eden veya iktidar için
tehdit olarak görülenlere verilen bir ceza olarak kar~~m~za gkmaktad~r2.
Ancak 18. yüzy~l Osmanl~~sosyal ve ekonomik tarihini ele alan çal~~malarda bu dönemde müsaderenin gerekçelendirilmesinden izlenen prosedüre bir tak~m de~i~iklikler oldu~u ve öwllilde de 1770 sonras~nda devletin
müsadere yetkisine eskiye nazaran daha fazla ba~vurdu~u befirtilmektedir. Bu durum bir yandan ekonomik s~k~nt~lara kar~~~al~nan bir tedbir
olarak de~erlendirilirken di~er yandan da devletin bu yolla ta~rada fazla
öne ç~kan âyanlar~n gücünü k~rmay~~amaçlad~~~~ileri sürülmektedir3. Bu

Ar~. Gör. Dr., Uluda~~Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bursa/TÜRK~ YE, e-posta: niluferalkan@uludag.edu.tr
'Tuncay Ö~ün, "Osmanl~~Devleti'nde Müsâdere Uygulamalar~", Osmanl~ , c. VI, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 371; Cahit Teki, "Osmanl~~Devleti'nde 18. Yüzy~lda Muhallefat ve
Müsâdere Süreci", Tarih Ineel~melm. Dergisi, sy. 2 (2007), s.145.
2 Osmanh öncesinde, ~slam ve Türk-~ slam Devletlerinde müsadere uygulamalar~~ ve Osmanh Devleti'nde müsaderenin tarihsel geli~imi hakk~nda bkz. Cevdet Baysun, "Müsâdere",
Islam Ansiklopedisi, c.VIII, Milli E~itim Bas~mevi, s. 669-673; Tuncay ö~ün, "Müsâdere", Islam Ansiklopedisi, c.XXXII, Türkiye Diyanet Vakfi Yay., s. 67-68.
'Hasan Yüksel, "Vak~f-Müsâdere Ili~kisi (~am Valisi Vezir Süleyman Pa~a Olay~)", The>ana! of Ottoman Studies, v. 12 (1992), s. 403; Ftifa'at Abou El-Haj, Modem Devletin Do~as~ , çev. O.
Özel-C. ~ahin, ~mge Kitabevi ~stanbul 2000, s. 87;Canay ~ahin, The Rise and Fall of an 4yan Family
in Eighleenth Centuty Anatolia: The Canikliztldes (1737-1808), Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü, (Yay~nlanmam~~~Doktora Tezi), Ankara 2003; Ahmet Tabako~lu, Gerileme Dönemine Girerken Osmanl~~Maliyen, Dergâh Yay., ~stanbul 1985, s. 297; Yavuz Cenr, Osmanl~~Maliyesinde Bunal~m ve De~i~im Dönemi,
Alan Yay., ~stanbul 1986, s. 110-111; Mehmet Genç, "18. Yüzy~lda Osmanl~~Ekonomisi ve Sava~", Osmanl~~Imparator-kil:tire/~l Devlet ve Ekonomi, Ötüken Ne~riyat, ~stanbul 2000, s. 220; Mehmet
Genç, "18. Yüzy~lda Osmanh Sanayü", Osmanl~~Imparatorlu~u'nda Devlet ve Ekonomi, ötüken Ne~riyat,
~stanbul 2000, s. 235.
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dönemdeki müsadere uygulamalann~n yo~unlu~unu ve sonuçlann~~
analiz eden bir çal~~ ma henüz bulunmamaktad~r. Osmanl~'da müsaderenin tarihsel geli~imindeki de~i~iklikler yukar~da bahsi geçen ara~t~rmalara kadar uygulanma s~kl~~~nda bir art~~~olarak de~erlendirilmi~tir.
Bu makalede 1770-1800 tarihleri aras~nda Bursa'da yap~lan müsadereler ele al~nm~~t~r. Olabildi~ince sistematik verilere ula~ mak ve tekil
uygulamalar~n sonuçlar~n~~ görebilmek aç~s~ndan bu ~ekilde bir s~n~rlama yap~lm~~t~ r. Müsaderenin devlet tarafindan nas~l gerekçelendirildi~i, nas~l bir takibatm oldu~u, kaç ki~inin servetine el konuldu~u ve bu
i~ lemin etkileri tespit edilmek istenilmektedir.
Ba~vurulan Kaynaklar~n Niteli~i

Ara~t~rmada özellikle Ba~bakanl~ k Osmanl~~ Ar~ivi'nden tespit edilen belgeler kullan~lm~~t~ r. 1770-1800 dönemine ait kad~~ sicilleri de ar~ivden tespit edilen yerlerdeki bo~luklar~~ k~smen tamamlayan bir rol
oynam~~t~ r. Ara~t~rma s~ras~nda ~ah~slar~n müsaderelerine dair ar~iv
kay~tlar~n~n özellikle say~sal aç~dan birbirleriyle ayn~~ nitelik ve oranda
veriler sunmad~~~~görülmü~tür. Sah~slann zenginlik derecelerine göre
kay~tlar~n zenginli~i de de~i~mektedir. Nispeten küçük mebla~lann söz
konusu oldu~u uygulamalar hakk~nda son derece yüzeysel ifadeler bulunurken daha var~ld~~ olan ki~ilerin müsadereleri hakk~ ndaki kay~tlar
hem rakamsal hem de ~ah~slar~n kimli~i aç~s~ndan çok daha aynnulid~r.
Bu durum özellikle müsadere uygulamas~n~n sonraki ku~aklar üzerindeki etkilerinin tespitini zorla~urmaktad~r.
Müsaderenin Gerekçelendirilmesi

Müsadere karar~n~n devlet taraf~ndan nas~l gerekçelendirildi~i ele
al~nmas~~ gereken ilk meseledir. Çünkü bunu belirlemek, nas~l baz~~ ~ah~slann bu kapsama girerken, onlardan daha fazla servete sahip olan
ba~kalann~n bunun d~~~nda b~rak~ld~~~n~~ belirlememizi sa~layacakt~r.
18. yüzy~lda Osmanl~~ Devleti müsadere karar~n~~ ba~l~ca iki sebeple
gerekçelendirmi~tir: 1. Belirli Suçlar: E~kiyal~ k, devlet mal~n~~ zimmetine geçirmek, devlete kar~~~isyan etmek. 2. Askeri zümreden olmak ve
mevcut servetinin kayna~~nda (az veya çok) devlet mal~~olmak. ~kinci
maddeye dayanarak gerçekle~tirilen müsaderelerde suç ko~ulu yoktur
ve ço~-u uygulama ilgili ~alus öldükten sonra muhallefat~na4 el konul-

4

Ölen ki~ilerin geride tarakuklan tüm mal varl~klar'.
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mas~~ ~eklindedir. Ancak askeri tabakadan olan herkes müsadereye tabi
tutulmazken se~~~etinin kayna~~nda devlet mal~~olmak ko~ulu tüccar ve sarraf taifesinden (yani reayadan) olan kimselerin müsadere kapsam~na dahil
edilebilmesini sa~lam~~t~ r. O halde seçimi belirleyen nedir? Bu noktada
devlet mal~~ile bir ba~lant~s~~ tespit edilen ~ah~slann mal ve mülk sahibi
olmakla tan~ nmalan ve müsadere i~lemine de~ecek miktarda servete
sahip olmalan temel belirleyiciler olarak gkmaktad~rs.
Sah~slann tüm mal varl~~~n~n miriye zapt~n~~emreden fermanlardaki ifadeler konuyu daha da netle~tirecektir. 1770-1800 tarihleri aras~nda Bursa'da müsadereye tabi tutulduklan tespit edilen ki~iler ~öyledir:
Yörük A~as~zâde es-Seyyid Mustafa A~a (öl.1779)
Cizyedârzâde Haa Hüseyin A~a (öl. 1784)
Dumano~lu Hac~~Süleyman (1792)
Çmlull~~Kölesi Haa Hasan A~a (öl. 1794)
Yamak Ahmed (öl.1795)
Destarizâde Mustafa (öl. 1797)
Zeynelâbidinzâde Lütfullah (öl. 1800)
Bu ki~iler aras~ nda birinci sebepten, yani e~luyalik ve devlet mal~n~~
zimmetine geçirmek gibi belirli bir suça kar~~l~k müsadereye u~rayan
ki~i bulunmamaktad~ r. Müsadereleri ya askeri zümreden olu~lanna ya
miri ile ali~-veri~lerine ya da ikisine birden dayand~nkru~ur.
Örne~in 1779'da vefat eden Yörük A~as~zâde es-Seyyid Mustafa
A~a'n~ n muhallefaun~ n miriye zapt~~ "uhdesinde rörük Mukataas~~mâl-i miri ve

kale~n~ye ve cebelü bede4yyesinden cânib-i ~ntriye düyün-~~vOresi bulundu~undan ba~ka kendisi dahi sâhib-i servet ve yesâr ve emvâl-i kesire ile ~öhret-~i'âr oldu~mdan nd~i cânib-i miriye olan dyni muktibili"6 olarak emredilmi~tir. kandan olan Mustafa A~a

Bursa Yörükân Mukataas~'mn malikâne olarak mutasarr~fiyd17. Gerekçe olarak belirtilen miriye olan borcu onun mutasarr~f olarak ödemesi
gereken vergilerdi8. Benzer ~ekilde Cizyedârzâde Haa Hüseyin A~a da

18. yüzy~lda müsaderelerin gerekçelendirilmesi hakk~nda ayr~ca bkz. Telci, a.g.m., s.
147-149.
6 BOA, Cevdet Maliye, Dosya No: 718, Gömlek No: 29394.
7 B~S, B 197, 3 a; B~S, B 203, 8 b.
Mâl ve cebelü bedeliyye vergileri için bkz. Baki Çak~r, Osmanl~~Mukataa Sistemi (XVI-XVIII.
Maliyesinde Maritonl), Kitabevi Yay., ~stanbul 2004, s. 59, 167, 168; Mehmet Genç, "Osmanl~~
likâne Sistemi", Osmanl~~imparatorlu~u-ida Devlet ve Ekonomi, Ötüken Yay., ~stanbul 2000, s. 113, 119.
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Bursa'da ve çevresinde bir k~s~m mukataalan tasarruf etmekteydi9. 18.
yüzy~lda mukataa i~letmecili~i servet olu~turman~ n ba~hca araçlan arasmda yer al~yordu ve âyan aras~nda gerek maddi getirisi gerekse reaya
ve merkez kar~~smda sa~lad~~~~nüfuz aç~s~ndan ra~bet görmekte idi. Di~er taraftan mukataa tasarrufu, bu yolla servet olu~turan ki~ilerin servetlerinin devlet hazinesine dahil edilmesinin de yolunu açmaktayd~.
Çmk~ll~~ Kölesi Hac~~ Hasan A~a ve Dumano~lu Hac~~Süleyman'~n
mal varl~klar~n~ n miriye zapt~~ onlar~n Acem gulâm~ ndan olu~lan ile
aç~klanm~~t~ r'''. Ya~ad~~~~tarihlerde Bursa'n~n en zengini olarak tan~nan
Hasan A~a'n~n (öl. 1794) ticaret ve murabahaal~k (faizcilik) yapt~~~, miri ile al~~-veri~i olmad~~~~tespit edilmektedir". Hasan A~a eski bir köledir ve muhtemelen efendisi°2 askeri tabakadan oldu~u için kendisi de
askeri olmaktad~ r's. Bu durum onu müsadere kapsam~na alm~~t~r. Dumano~lu Hac~~Süleyman'm (öl. 1790) ölümünden sonra da benzer bir
durum gerçekle~mi~tir". Haa Süleyn~an'~n ek olarak mili ile al~~veri~i
oldu~undan bahsedildiyse de içeri~i hakk~nda bilgi verilmemi~tir. Ancak kad~~ sicillerinden Dumanzâdelerin Bursa âyan ailelerinden oldu~u
ve mukataa i~letmecili~i ile me~gul olduklar~~tespit edilmektedir15.

9 Kamil Kepecioglu, Bursa Kütü~ü, c. II, Bursa Büyük~
ehir Belediyesi Yay., Bursa 2009, s.
198-199.
'° Örnegin Çmlull~~ Kölesi el-Hac Hasan A~a'nm müsaderesi "mezbür Acem guldm~~olub külkyellü

mük~n~vvil kimesne oldu~: aM ~nelei-nds miltev~ffd-y~~m~zbar Acem guldm: °k~r~~~« binden taraf ~~mfrfyyeden zabt olunur

ifadeleriyle gerekçelendinlmi~tir. Bkz. BOA, Cevdet Maliye, Dosya No: 138, Gömlek No:
5891.
" BOA, HAT, Dosya No: 193, Gömlek No: 9487; BOA, Cevdet Maliye, Dosya No:138;
Gömlek No:5891.
12 Hasan A~a baz~~ kay~tlarda Çmlull~~Damad~~ olarak da geçmektedir ve 1794 (1208) tarihli mezarta~mda da "el-Hac Sehnan A~a Damad~~Çmlull~zâde Hac~~Hasan A~a" yazmaktad~r.
Dolay~s~yla eski sahibinin onun kendi k~z~yla evlendirdi~i dü~ünülebilir. Ancak bu yarg~y~~ destekleyecek ba~ka bir kay~t bulunmamaktad~ r. Bkz. B~S, B 105, 9a; Bedri Mermutlu- Hasan B.
Öcalan, Tarihi Bursa Mezar Ta~lar~~-I Bursa Hazireleri, Bursa Büyük~ehir Belediyesi yay., Bursa 2011,
s. 123.
13 Ömer Lütfü Barkan, "Edirne Askeri Kassam~ 'na Ait Tereke Defterleri (1545-1659)",
Belgeler, c. III/sy. 5-6, (1966), s. 27-28.
14 Dumano~lu Hac~~Süleyman vârissiz olarak vefat etmi~tir. Böyle durumlarda muhallefata beytül-mâl emir
' ü (inceledigimiz dönemde bu gelir kalemini tasarruf eden ~ahsm mültezimi) el koymaktad~ r. Bkz. Nilüfer Alkan Günay, 18. Yüzy~lda Osmanl~~ Ta~ra ninetim Düzeninin Soyo-Kültürel Yap~ya Etkileri, Uluda~~Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yaymlar~mam~~~Doktora Tezi), Bursa 2010, s. 88-89. Ancak Haa Süleyman da Acem gultim~ndan ve ~nfrf ile hasebdh oldu~undan ve
yine servetiyle me~hur oldu~undan muhallefau mirlye zapt edilmi~tir. BOA, Cevdet Maliye,
Dosya No: 318, 13059.
'5 B~S, B 197/ 2b; B~S, B 203/14b; B~S, B 203/lb.
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Tablo 1: 1770-1800 Tarihleri aras~nda Bursa'da yap~lan müsaderelerin gerekçelendirilmesi

Muhallefatlarm miriye zabum emreden fermanlardaki ortak gerekçe ise servet sahibi olarak tan~nmakt~r. Bu hem oldukça mu~lak (neye göre ve
kime göre servet sahibi?) hem de müsadere mekanizmas~mn i~leyi~inde
bir o kadar da kilit bir belirleyiddir. Tespit edilen kaptlardan anla~~ld~~~~üzere inceledi~imiz dönemde müsadere kapsam~na girecek bir ki~i
~~6 Yamak Ahmed'in müsaderesinin gerekçesi belirsizdir. Onun yamaid~g~~ esnaftan
olu~una de~il, askedden olu~una i~aret ediyor olmal~d~r. Yaya-müsellem te~kilat~n~n bir ögesi
olan yamaklar, devlet tarafindan kendilerine tahsis edilen çiftlikleri tasarruf etmekteydiler ve
askeri zümredendiler. Osmanl~'da Yaya-müsellem Te~kilat~n~n bir ö~esi olan yamaklar
ba~lang~çta bir yaya ile birlikte hassa topraklar~~ üzerindeki bir çiftli~i ocak ~eklinde tasarruf
etmekteydiler. Sava~~zaman~nda nöbetle~e olarak biri sefere gitmekte, di~eri geri hizmette
kalrnaktayd~. Yeniçeri Ocag~'n~n kurulmas~ndan sonra, I. Murad'~n saltanatm~n ilk y~llar~nda
bu te~kilata mensup olanlar tamamen geri hizmete (yol açma, yol tamiri, yük ta~~ma vb. i~lere)
al~nd~lar. Bu degi~imle bir yandan tamamen topra~a ba~lan~rken di~er yandan ~er'i ve örfi
vergiler ile avânz-~~ divanlyyeden muaf tutularak askeri zümreye dahil edilmi~lerdir. Halime
Dogru, Osmanl~~~mparatorlu~u'nela Taya-Miisellem-Trry~: Te~kilat: (XV. ve XVI. r~kyllela Sultant~nit &mal~), Eren
Yay., Istanbul 1990, s.2-11; 40-41;BOA, Cevdet Maliye, Dosya No: 61, Gömlek No: 2778.
BOA, Cevdet Maliye, Dosya No: 304. Gömlek No: 12381.
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öldü~ünde byne'n-nas mal-ddr adam olmak üzere ~öhret-~iir oldu~u" veya kül4yetlü nukud ve e~nvlili oldu~uI 9 merkeze haber verilmektedir. Di~er ko~ullar~~sa~layan birçok ki~i aras~ndan o ki~inin seçilmesini belirleyen ve müsadere
sürecini ba~latan bu servet ne kadar olmal~d~r? Ele ald~~~m~z örneklerde 721.846,5 kuru~luk bir servetin de 22.000 kuru~luk bir servetin de
bu s~n~r içine al~nd~~~~görülmektedir.
18. yüzy~l Bursa's~nda kime zengin 4yoruz sorusunu Suraiya Faroqhi de
sormu~tur. Faroqhi, 1790 y~l~nda ölen Bursal~~Debba~~Haa ~brahim'in
kendi evi kadar sekiz ev daha al~nabilecek 10.000 kuru~luk miras~yla zengin olarak tammlanabilece~ini befirtmi~tir20. Ali ~hsan Karata~~ise 18. yüzy~l Bursas~'nda iktisadi tabakala~may~~ ele ald~~~~çal~~mas~nda" 1018 ki~iye ait tereke kayd~m incelemi~~ve serveti 100.000 akçe (833,3 kuru~) üzerinde olanlarm (273 ki~i) zengin oldu~u sonucuna varm~~nr. Ancak onlar
aras~nda da serveti 1.000.000 akçenin (8333,3 kuru~)22 üzerinde olan 22
ki~i tespit etmi~tir. Dolay~s~yla 22.000 kuru~~da oldukça önemli bir mebla~~olarak ç~kmaktad~r. Yine Karata~'~n ara~t~rmasmda en zengin
161.262 kuru~~servet ile Zeyyatzâde es-Seyyid Ali AO'd~r (öl. 1792). Bu
servet Çmk~lh Kölesi Haa Hasan A~a'nm servetinin %22'si kadard~r.
Bu rakamlar aras~ndaki uçurum, inceledi~inniz dönemdeki ev fiyatlar~ndan da görülebilir. 1770-1800 dönemine ait taranan üç sidl defterinde
ev fiyatlar~n~n 20-1750 kuru~~aras~nda de~i~ti~i tespit edilmi~tir. Ortalama
bir evin fiyat~~ise 125 kuru~~dvanndad~r23. Dolay~s~yla Hac~~Hasan A~'a'run
muhallefatmdaki masraf kalemi ç~kt~ktan sonra kalan 581.629 kuru~la
Bursa'n~n en pahal~~evlerinden 332 tane al~nabilece~i hesaplanmaktadm
Müsaderenin gerekçelendhilmesi hakk~ndaki tespitler sadece müsadere emirlerinden gkmamaktad~r24. ~nceledi~imiz döneme ait bir
örne~in bl~z BOA, HAT, Dosya No: 1410: Gömlek No: 57285.
örne~in bl~z. BOA, Cevdet Maliye, Dosya No: 61, Gömlek No: 2778.
Suraiya Faroqhi, "18. Yüzy~l Bursa'smda Zengin Olmak: Debba~~Haa ~brahim Serveti", annanh Dünyas~nda tirebn~k, Pazarlamak, ra~amak, çev. Gül Çagah Güven, özgür Türesay, Yap~~
Kredi Yay., ~stanbul 2004, 2.t~s., s. 200-201.
21 Ali ~hsan Karata~, "XVIII. Yüzy~lda Bursa Halk~n~n Ekonomik Yap~s~", Uluda~~
üniversitesi Ilahiyat Fakühesi Dergisi, c 15, sa: 2, Bursa 2006, ss. 231-264.
22 1 kuru~= 120 ake= 40 para. bkz. B~S, B 222/31 b; BOA, Cevdet Maliye, Dosya No:
718, Gömlek No: 29394.
" Ev fiyadan için taranan defterler B~S, B 213, B 238 ve B 243'61r. 18. yüzy~l sonlar~nda Bursa'da fiyatlar hakk~nda Karata~~da bilgi vermi~tir. Karata~, a.g.m., s. 233-234.
24 H. 1018 tarihli Anadolu Eyaleti Adaletnamesinde de ayn~~lustaslar~n vurgulanchg gögl~ml~ken Htzdrülmektedir: "bir Anne-mann
~sd~ fyle al~lkanyo~~ik~nfa~t olal~~ana& ve erz~lk~~coldd~na
ne-i dmirem defterddrlan hildf: ~er'i kamln mdl-s ytdma dahi 9lediikl~rine dal~i rszdyl hiim~lyd~m~nyokdstr. F~r~nda-t ~~lflül-kadrime mahdlif dahi ta'am~zdan ziy~lde haz~r 94,ekr". Ahmet Akgündüz, Osmanl~~Kamo~ndr~selen ve Hukuk(
(~.9), L f~tap L Ahmed Devri Kanum~d~nden, Fey Yay., ~stanbul 1990, s. 566.
18
18
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hatt-~~hümâyün da devletin bu konudaki kriterlerini ve suç ko~ulu olmadan müsadereyi me~rula~t~rma dayanaklar~m vurgulamaktad~r. Sultan III. Selim (1789-1806) tahta ç~kt~~~~s~rada Osmanl~-Rus ve Osmanh-Avusturya sava~lar~~devam etmektedir. Sava~~s~ras~nda artan müsadere uygulamalar~~baz~~ ~ikayedere sebep olunca Sultan bu hatt-~~hümay~lnu ç~karm~~t~r":
"Benim vezirim, mâl-i eytama taarruz eylemek benim hilaf-~~me~rebimdir. Müdahale olundu~ma bir türlü r~zarn yoktur. Ve maazallahüteala ticaret ve san'at ve harasetle tahsil-i mal eylemi§ adamlardan her kim
veffit ederse ma-dem ki varisi vard~r, bir akçesi canibi miriye ahnmas~n,
lakin menafi'-i devletimi kendüye me'kel eyleyüb emval-i mirlyeden servet kesbeylerni~~rical ve kibardan vefftt eyleyenlerin mal~~ne benim ve ne
müteveffinm ve ne varislerinindir; ancak beytül-mali müslimir~~ve emval-i miriyenindir; tamamca al~n~r h~fz-~~din devlet için sarfeylerim...".
Baz~~ara~t~rmac~lar devletin bu dönemde ister askeri ister reaya olsun ölen veya azledilen birçok zenginin mal varl~~~na el koydu~unu belirtmektedirler26. Bu ara~t~rmalarda özellikle yüzy~l~n ikinci yar~s~nda
tüccar ve gayrimüslim sarraflardan yap~lan müsaderelere i~aret edilmektedir. Konuyla ilgili olarak Edhem Eldem, Mehmet Genç ve Yavuz
Cezar tüccar ve sarraflardan yap~lan müsaderelerin de bir yolla devlet ile i~i
olma ko~uluna ba~land~klannt vurgulamaktad~rlar27. Bursa örne~inde tespit
edilen müsaderelerin de hukuksal aç~dan bu ko~ula dayand~r~ld~~~~görülmü~tür. Bu tür müsaderelerin gerekçelendirilmesi görüldü~ü üzere
ço~u zaman oldukça zorkmad~r. Ancak yine de tespit edilen kay~tlara dayanarak, devletin hukuka uygun hareket etmeye ya da icraat~n~~bir ~ekilde hukuka uydurmaya çal~~t~~~~söylenebilir.
Müsadere Süreci
Anla~~laca~~~üzere bir ki~inin servetinin müsadere edilece~i haberi
Ço~u zaman sürpriz bir geli~me de~ildir. Ayr~ca çdcartt~~~rruz listedeki

25

s. 33.

Bkz. Diyar Ziya Karal, Selim Ill'ün Hatt-~~Humayunlan, TTK Bas~mevi, Ankara 1999, 2. bs.,

Yüksel, a.g.m., s. 401; Ö~ün, "Müsadere", s. 67.
Edhem Eldem'in Ermeni bir sarraf~n idam ve müsadere ile cezaland~r~lmas~~hakk~ndaki tespiderini aktard~~~~çal~~mas~~için bkz. Edhem Eldem, "~stanbul: imparatorluk Payitahtmdan Periferile~mi~~Bir Ba~kente", Do~u ile Bat~~Aras~nda Bir Osmanl~~Kenti (Halep, Izmir, Istanbul), Tarih
Vakfi Yurt Yay., ~stanbul 2000, s. 194. Cezar, ag.~., s. 110; Mehmet Genç, "Osmanl~~ ~ktisadl
Dünya Görü~ünün lüfisik Prensipleri ve Temel De~erleri", Osmanl~~Imparatorlu~u'rula Devlet ve Ekonomi, Ötüken Ne~riyat, ~stanbul 2000, s. 75.
26
27
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isimlerden ilk dördü devletin daha önce kendilerinden zorunlu borç istedi~i ve/veya sefer s~ras~nda kendi mallanndan asker haz~rlayarak bizzat sefere kat~lmalann~~ emretti~i ~ah~slard~r. Bu emirlerde yine devlet
sayesinde servet sahibi olduklar~~ vurgulanmaktad~r. Dolay~s~yla hem
kendileri hem de varislerinin, devlet nazanndaki zengin ve mal varl~~~~müsadere edilebilir imajlanndan haberdar olduklann~~ söylemek mümkündür.
Kimlerin müsadere kapsam~na girece~inin a~a~~~yukar~~belli olmas~, bundan kar sa~layacak (devlet-müba~ir-kad~) ve zarar görecek (servet sahibi ve varisleri) taraflar~n haz~rl~kh olmas~na neden olmaktad~r.
Abou el-Haj, bu noktada özellikle Bâb-~~ Mide o s~rada etkili hiziple ili~kilerin rolünü vurgulamaktad~r28. E~er devlet ricali aras~ndaki tan~d~klan güç kaybederse bu onlann korumalanm kaybetmesi, müsadereleri
için zeminin olu~mas~~ anlam~na gelmektedir.
Müsadere sürecini ba~latan, bu kapsama girecek bir ki~inin ölmesi,
öldürülmesi veya firar etmesidir. Bursa örne~inde tespit edilen müsadereler ilgili ~ah~s öldükten sonra ba~lam~~t~r. Bu durum yerel idareciler tarafindan merkeze haber verilmi~tir29. Sonras~nda yukar~da ele al~nan fermanlarla merhumun muhallefat~mn miriye zabt~~emredilmekte
ve bu vazife için bir müba~ir tayin edilmektedir30.
Di~er taraftan inceledi~imiz dönemde müsaderelerin baz~lar~n~n
bütün mal varl~~~n~n müsaderesi ~eklinde de~il bir k~sm~n~n bedel-i muhallefdt ad~yla al~nmas~~ ~eklinde sonuçland~~~~belirtilmelidir. Bu 1 8. yüzy~lda yerle~mi~~bir uygulama olarak kar~~m~za gkmaktad~rm. Muhallefat bedeli devlet hazinesi tarafindan miras üzerinden al~nan bir tür vergiye benzetilebilir. Ancak bu bedel ki~iye göre de~i~mi~tir ve pazarh~a

" Rifaat Abou el-Haj, a.g.e, s. 89.
29 ihbar~~ ço~unlukla kad~ n~n yapt~~~~söylenebilir. Ancak baz~~ hallerde mütesellimler ve
~ehirde ba~ka bir i~le görevli olarak bulunan müba~irlerin de bunu kendilerine vazife edindiklerine dair ifadeler bulunmaktad~r. Yavuz Cezar müsadere edilebilecek birinin öldü~ünü ihbar eden ki~iye bir "ihbariye ücreti" verildi~ini vurgulamaktad~r. Ancak Bursa örne~inde bu
tür bir kayda rastlanmam~~t~r. Bkz. B~S, B B 213, 81 a-b; BOA, Fon Kod: HAT, Dosya No:
1390, Gömlek No: 55375.
Cezar, Yavuz, "Bir Ayan~n Muhallefau: Havza ve Köprü Ayan' Kör ~smail-O~lu Hüseyin
(Müsadere Olay~~ ve Terekenin incelenmesi)", Belleten, Cilt XLI, Say~: 161, 1977, s. 52.
"" Müsadere süreci hakk~nda bilgi veren bir di~er çal~~ma Barbir'indir. Karl Barbir, "One
Marker of Ottomanism Confiscation of Ottoman Officals' Estates", Identip~~ and Idendity Formation in
the °liman World, ed. Baki Tezcan-Karl K. Barbir, The University of Wisconsin Press, Wisconsin 2007, s. 143.
s' ~ahin, a.g.tz., s. 166; Telci, a.g.m. s. 160.
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tabidir. Bazen miras~n yans~ndan fazlas~n~ n verilmesi gerekirken bazen
%5 gibi dü~ük bir oranda alinm~~ur.
1770-1800 tarihleri aras~nda Bursa'da müsadereye tabi tutulan ki~ilerin muhallefat de~erleri ve bedelleri (kuru~~olarak) a~a~~daki tabloda görülmektedir:
Muhallefat
Bedel
.
De~eri

Isim

Bedelin
muhallefat
. .
içinde
yüzdesi

30.683,5

4000

%13

2

Yörük A~as~ zâde es-Seyyid
Mustafa A~a
Cizyedârzâde Hac~~ Hüseyin
A~a32

287.858

150.000

%52,1

3

Dumano~lu Hac~~Süleyman

---

Varissiz

4

Çmk~ll~~Kölesi Hac~~ Hasan A~a". 721.846,5

5

Yamak Ahmed

39.806

Yok

6

Destarizâde Mustafa

22000

Yok

7

Zeynelabidinzâde Lütfullah

---

---

1

300.000

%41,5

Tablo 2: Bursa'dan yap~lan müsaderelerde muhallefat de~erleri ve bedelleri

Yedi ki~iden üçünün muhallefadan bir bedel kar~~l~~~~varislerine b~rak~lm~~t~r. Dumano~lu Hac~~ Süleyman, Yamak Ahmed ve Destarizâde
Mustafa'nm miraslan için bu tür bir uygulama izlenmemi~tir. Dumano~lu Haa Süleyman varissiz vefat etmi~tir. Yamak Ahmed'in e~i ve üvey
o~lu müsadere i~lemleri sürerken Istanbul'a kaçm~~lard~r ve kaçarken
para, mücevher gibi ta~mabilir mallar~~ da kaç~rd~klar~~dü~ünülmü~tür.
Belki bu sebepten ya da merhumun çocu~u olmad~~~ ndan bedel üzerinde anla~ma olmam~~t~r. Zevcesinin mihr-i müecceli ve mirastan hissesine dü~en miktar b~rak~larak geri kalan 10.013,5 kuru~~zabt edilmi~tir. Dolay~s~yla varisin hakk~n~n yine verildi~i bu örnekte de görülmektedir. Bursa'da yerle~mi~~olan Zeynelabidin Pa~a'n~n soyundan oldu-

32 BOA, HAT, Dosya No: 1381, Gömlek No: 54501.
"3 BOA, Cevdet Maliye, Dosya No: 508, Gömlek No: 20658.
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'034 ve murabahac~l~kla u~ra~t~~~~tahmin edilen" Zeynelabidinzâde
Lütfi~llah'~n muhallefat~n~n de~eri ve ödendiyse bedeli hakk~nda ise
hiçbir kayda ula~~lamam~~t~r.
Ayn~~ dönemde imparatorlu~un ba~ka yerlerinde yap~lan müsaderelerde de muhallefatlan miras olarak alabilmek için varislerin ödedi~-i
bedeller oldukça de~i~kendir. Saruhan (Manisa ve çevresi) âyam Karaosmano~lu Hac~~ Mustafa A~a mütesellim olarak reayaya eziyetleri gerekçesiyle 1755 y~l~nda idam edilmi~~ve muhallefat~n~n 15-20 milyon
kuru~~oldu~u tahmin edilerek tümünün zapt~~emredilmi~tir. Ancak ailenin mal varl~~~n~n tespiti için sorgulama ve tahrir i~leri devam ederken, o~lunun talebiyle varislerin 700.000 kuru~~(ortalama tüm servetin
%5'i ya da 4'ü kadar) ödemesi kar~~l~~~nda miras aileye b~rak~lm~~t~r".
1785'te vefat eden Canikli Ali Pa~a'n~n (Do~u Karadeniz bölgesi âyan~)
muhallefat~~ için o~lu Battal Hüseyin 112.000 kuru~, Battal Hüseyin'inki (öl. 1801) için de onun o~lu Tayyar Bey 500.000 kuru~~bedel ödemi~tir37. Çapano~lu Mustafa Bey'in (Orta Anadolu'da âyan, öl. 1781) muhallefat~~ için ödenen bedel ise 1.900.000 kuru~tur38.
Müsadere k~sa sürede sonuca ula~an bir i~~de~ildir. Müba~ir, tayin
edildikten sonra ilgili yerdeki kad~, mütesellim ve ba~ka yerel görevlilerle birlikte ~ahs~n mal ve mülklerini mühürlüyor ve sonra bunlann
tahriri i~lemini ba~lat~yordu. Merhumun ya da varislerinin müsadereden kaç~rmak için mal ve e~ya saklayabilece~i her yer aramyordu. Gerekirse varisler ve merhumun çal~~anlan yerinde ya da Istanbul'a götürülerek sorgulan~yorlard~39. Tahrirat tamamland~ktan sonra da muhallefatm aç~k art~rma ile sat~~~na ba~lan~yordu. Bu s~rada müba~ir aile tarafindan misafir ediliyordu. Müba~ irin, hatta konuyla ilgili yaz~~malar~~
ta~~yan ulaklann konaklama masraflan ve ücretleri de merhumun paras~ndan dü~ülüyordu40. Muhallefat bedeli al~nmas~~ bu süreci k~saltarak
devlete nispeten h~zl~~nakit ak~~~n~~ sa~l~yor olmal~d~r. Çünkü devlet ilgili ki~inin nakit paras~n~~ ve hemen sat~labilecek ev e~yas~~ ve mücevher gibi mallar~ndan sa~lanacak paray~~ al~p, özellikle alacak (zimemât)kalemi-

Kepecioglu, a.g.e., c. IV , s. 276.
"'" BOA, Cevdet Maliye, Dosya No: 74, Gömlek No: 3378.
" Yuzo Nagata, Tarihte Ayanlar Karaosmano~ullan Üzerine Bir inceleme, TTK Bas~mevi, Ankara
1997, s.29-30
'7 ~ahin, a.g.tz., s. 167.
'H ~ahin, a.g.tz, s. 168.
Nagata, a.g.e., s. 29.
40 B~S, B 213, 81a-b.
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ni varislerine b~rakm~~~oluyordu. Eldeki kay~tlar bu alacaldann toplanmas~n~n zorluklar~n~~ göstermektedir. Bedel, alacaklardan ç~ kar~lacak
dahi olsa bedelin ödenece~i temessük ile kay~t alt~na al~nd~~~~için varisler devlete borçland~r~lm~~~oluyorlard~'". Böylece miras~~ toparlayamasalar dahi kendi mal varliklar~ ndan bu borcu ödemek zorundayd~lar.
Ula~~lan kay~tlar bedelin belirlenmesinde do~rudan Bâb-~~ 'ffiiye ba~vuranlar~n giri~imlerinin etkili oldu~unu göstermektedir42. Cizyedârzâde Hac~~ Hüseyin A~a'mn torunu Bahaeddin Efendi, dedesinin ölümünün hemen ard~ndan müsadere süreci ba~lay~nca Bâb-~~ âliye ba~vurmu~tur. Bedel-i muhallefât~n 150.000 kuru~~olmas~~ ve üç taksit halinde
ödenmesi konusunda anla~m~~t~r.
Müsadere tehdidi alt~nda olanlar baz~~hallerde bir an önce bir bedel üzerinde anla~~p onu ödemeye de çal~~m~~lard~r. Muhallefatm tahriri s~ras~nda evlerin, i~~yerlerinin mühürlenmesi, nakit paran~n do~rudan hazineye aktar~lmas~ , varislerin ve merhumun çali~anlanmn sorgulanmas~~ ve mallar~n sat~~~~ s~ras~ nda müsadere edildikleri için ucuza gitme tehlikesi43 ailelerin kurtulmak istedikleri i~lemlerdi. Örne~in 1789
tarihinde ölen Çukac~~ es-Seyyid Hac~~Ismail'in o~lu ve damad~~babalar~~
ölür ölmez "muhall«dta midden taarruz olunur" diye harekete geçmi~lerdir.
Merhumun para sand~ klan hemen ~ehirdeki ba~ka bir kona~a saklanm~~~ve mal~~mülkü göstermelik olarak mühürlenmi~tir. Bu s~rada Istanbul'a giderek merhumun ~öhreti kadar zengin olmad~~~ n~~ ve miras~n~ n muhtaç durumundaki varislerine b~rak~lmas~n~~talep etmi~lerdir.
Önce devlet terekenin tahriri tamamlanmadan, Hac~~Ismail'in mirlye
olan borcunu bedel sayarak, geri kalan miras~~aileye b~rakma karar~~ alm~~t~r44. Borç, 1788 y~l~nda Bursa'dan yap~lan zorunlu istilcrazdan kaynaklanmaktad~r. Bu uygulamada Osmanl~~Devleti, sefer masraflan için
do~rudan ~ah~slardan zorla borç alma yoluna gitmi~tir. Bu ki~iler aras~nda yer alan Hac~~ ~smail, ödemeler bitmeden ölünce mirlye 15.000
kuru~~borçlu durumunda kalm~~t~ r'''. Hemen merhumun o~lu ve damad~~ bu paray~~hazineye vermi~lerdir. Böylece varisler planlar~n~~ ba~ar~ya ula~t~rm~~~görünmektedirler.

' BOA, Cevdet Maliye, Dosya No: 683, Gömlek No: 28034.
Çmlull~~ Kölesi yakas~nda bedel-i muhallefât~ n belirlenmesi varisler ve müba~ir aras~ndaki görü~melerle gerçekle~mi~ tir. BOA, Cevdet Maliye, Dosya No: 154, Gömlek No: 6502.
4' Yavuz Cezar, a.g.m., s. 51-52.
" B~S, B 100, 18 a; BOA, HAT, Dosya No: 267, Gömlek No: 15609.
B~S, B 100, 1 a; B~S, B 100, 18 a (1 Temmuz 1789).
4
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Ancak sonradan Bursa'da ba~ka bir vazife gere~i bulunan bir müba~ir, merhumun fazlas~yla zengin oldu~unu ve varislerin miras~~devletten kaç~rmaya çal~~t~klar~n~, kad~~ ve ilgili müba~irin de i~in içinde oldu~unu merkeze ihbar etmi~tir". Bu ~ikayet üzerine hemen normal
müsadere prosedürüne ba~lanm~~t~r. Hac~~Ismail'in 164.720 kuru~~de~erinde muhallefat~~ve 90.486 kuru~~borcu vard~r (devlete olan borcu
ve di~er masraf kalemleri). Geriye kalan paras~~ 74.234 kuru~tur. ~~~bu
a~amaya geldikten sonra devlet, varislerin yak~nmalan sonucunda Çukadn~n önceden mili ile hiç bir al~~veri~i olmad~~~~gerekçesiyle müsadereyi durdurmu~tur47. 15.000 kuru~~haricinde miras varislere kalm~~t~r. Dolay~s~yla aile bireyleri amaçlar~na yine de ula~m~~lard~r. Bu olay
varislerin müsadereye kar~~~nas~l yöntemlere ba~vurabileceklerini göstermektedir. Ayr~ca konuyla ilgili devlete verilmesi gereken haberlerin
her zaman kad~~tarafindan verilmedi~i ve ailelerin kad~y~~ ve müba~iri
rü~vet vererek taraflanna çekmelerinin ihtimal dahilinde oldu~u anla~~lmaktad~r.
1800 y~l~nda Mizâni Damad~~ Seyyid Mehmed A~a ile Zeyneddinzâde adl~~ iki ~ahs~n da mal varl~klar~n~n r~firlye zapt~~emredilmi~~ancak
müba~irin Bursa'ya ula~mas~ndan önce varisleri kad~ya muhallefadan
tahrir ettirerek, miraslanmn pek az oldu~unu ve muhtaç durumda
olan kendilerine b~rak~lmas~n~~ talep etmi~lerdir. Müba~ir de benim
masraf param~~ dahi kar~~layamazlar diyerek bu talebi desteklemi~tir.
Bu do~rultuda ferman ç~km~~t~r". Bu tür örnekler müsadere sürecinde ve öncesinde sadece devlet ricali aras~ndaki tamd~klann de~il kad~,
müba~ir ve yerel idarecilerle olan ili~kilerin de önemini ortaya koymaktad~r.
Müsaderenin Etkileri

18. yüzy~lda Osmanl~~ imparatorlu~u'nda en çok müsadereye u~rayanlar tüccarlar, murabahac~lar (faizciler), memurlar ve âyandan kimselerdir49. Yap~lan ara~t~rma sonucunda inceledi~imiz dönemde Osmanl~~ Devleti'nin Bursa'da 10 ki~inin muhallefat~mn müsaderesini emretti~i tespit edilmi~tir. Sadece 7'si uygulamaya konulmu~tur. Bunlardan da dördünde tam bir müsadere olmam~~, miraslann bir k~sm~~aile-

BOA., HAT, Dosya No: 1390, Gömlek No: 55375.
BOA, HAT, Dosya No 1413, Gömlek No 57611.
48 Cevdet Adliye, Dosya No 84, Gömlek No 5069.
49 Fatma Müge Göçek, Budtwazinin rükseli~~imparatorlu~un Çölaqu Ayraç Yay., Ankara 1999, s. 130.
47

,
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lerine b~rak~lm~~t~r. Bu ~ah~slar~n hepsi servetlerini ya mukataa i~letmecili~inden ya da ticaret ve murabahaaliktan biriktirmi~lerdir. Cizyedârzâde Hac~~Hüseyin, Dumano~lu Hac~~ Süleyman ve Yörük A~as~zâde ise
Bursa kad~~sicillerinde dyan-~~belde aras~nda geçen ~ah~slard~r. Ancak Bursa örne~inde devlet ricalinden bir kimse tespit edilememi~tir.
Müsadereler ilgili ki~ilerin vefatlann~n hemen ard~ndan hatta ölecekleri anla~~lir anla~~lmaz ba~lat~lm~~t~r. ~nceledi~imiz yüzy~lda gerçekle~tirilen tekil müsadere vakalar~n~~ ele alan ara~t~rmalar bu dönemde
müsadere tehdidine kar~~~ ~ah~slar~n nakit para ve mücevher gibi stoklanm çe~itli yerlere istifleyerek deftere i~lenmekten kurtarmaya çal~~t~klar~n~~ortaya koymaktad~r. Ancak devlet de buna kar~~~müba~irlere mal~~
mülkü mühürleme ve sorgulama yetkisi vermi~tir. Konuyla ilgili olarak
resmi kay~tlar fazla ayr~nt~~ vermese de müba~irlere tan~nan yetkilerin geni~li~i hakk~nda ba~ka kaynaklarda bilgiler bulunmaktad~r. Berber Bedirrnin 1744'te vefat eden ~am Valisi Vezir Süleyman Pa~a'run mal varli~~mn (6.000.000 kuru~) müsaderesi hakk~nda anlatt~klar~~ bu konuda
son derece ayd~nlat~ad~r": Müba~ir daha gelmeden ~am Defterdan taraf~ndan Pa~a'n~n konaklan, hazineleri ve geri kalan mal~~ mülkü mühürlenmi~tir. Vezir'in personeli ve D~m~~k-~am mutasarnfi hapsedilmi~Ur. Müba~~ir gelince de Pa~a'n~n harerni, o~lu ve yak~n akrabalar~~ve hatta kona~~mn mimarlan tutuklanm~~t~r. Yap~lan i~kence ve aramalar sonucunda Pa~a'n~n yapt~rd~~~~gizli dehlizlerde stoklad~~~~paralar ve mücevherler aç~~a ç~kar~lm~~t~r. Di~er taraftan Bediri, bu s~rada varislerin
birçok e~yas~na vezir'in mahd~r diye el konuldu~unu da aktarmaktad~r.
18. yüzy~l Bursas~'nda tespit etti~imiz ~ah~slardan hiçbiri bu kadar
zengin de~ildir. Aynca resmi kay~ tlar haricinde bu tür bilgileri aktaran
kaynaklar da bulunamam~~t~ r. Ancak mal varl~~~n~n büyüklü~üne göre
ula~ilan yerlerin de daha aynnt~l~~ oldu~u görülmü~tür. Gerek sürecin
i~leyi~i ve gerekse muhallefatm niteli~i hakk~nda en fazla aynnt~ya
Kölesi Haa Hasan A~a'mn ve Cizyedârzâde Haa Hüseyin A~a'n~n
müsaderesi hakk~nda ula~ilm~~t~r.
Ç~nlall~~Kölesi Hac~~Hasan A~a (öl.1794)
Ya~ad~~~~dönemde Bursa'n~n en zengini olarak tan~mlanan bu ~ahs~n vefat' halinde malimn mülkünün müsadere edilece~i biliniyordu.

5° ~eyh Ahmet el-Bedirl el-Hallak, Osmanl~~ Ta~ra Hayat~na il~kin Olaylar Berber Bedirrnin Günlü
Çev. Hasan Yüksel, Sivas 1993, s. 48-51
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Ölece~i belli olunca varislerinin mal saklarnalar~m veya kagrmalarm~~engellemek için, hemen Simke~~Ham'ndaki odalar~, yar~m saat sonra ölmesiyle de oturdu~u evi mühürlenmi~tir. O s~rada ba~ka bir vazife ile Bursa'da bulunan bir müba~ir bu i~lem için de görevlendirilmi~tir. Muhallefat ile ilgili ilk veriler hemen merkeze bildirilmi~~ve merhumun handaki
odas~nda bulunan 46.722 kuru~u Hazine-i Âmire'ye gönderilmi~tir. Bunun d~~~nda kalan miras~n varislerine terki kar~~l~~~nda kendilerinden
kül4yetli bedel almak için ~negöllü Numan Bey ad~nda bir müba~ir görevlendinlmi~tir. Numan Bey terkib ve tergib ederek (korkutmak ve te~vik etmek
suretiyle) 300.000 kuru~~ödemeyi taahhüt etmelerini sa~lam~~t~r. Ödeme iki taksit halinde yap~lacak ve bir y~lda tamamlanacakur51.
Hac~~Hasan A~a hayatta iken de benzer bir uygulama ile kar~~la~m~~ur. 1788 y~l~nda devlet Avusturya üzerine düzenleyece~i seferin
masraf~~ için Hac~~Hasan A~a'dan zorunlu borç istemi~tir. Borcun al~nmas~~için yap~lan i~lemler müsadere uygulamas~~ile oldukça yak~nd~r.
Önce bir müba~ir taraf~ndan tüm mal varl~~~~ara~ur~lm~~ur. Ç~kan
35.000 kuru~~nakdi Hazineye aktanlm~~, üstüne Hasan A~a'run 50.000
kuru~~daha ödemesi planlanm~~t~r. Hasan A~a'ya borcu gösterir bir temessükün haz~rlanaca~~~ve alaca~~mn ödenece~i taahhüt edilmi~tir".
Hasan A~a toplamda Hazine-i mire'ye 72.500 kuru~~vermi~tir".
Sonra parasm~~geri al~p alamad~~~n' bilmiyoruz. Ancak bu uygulama ve geçirdi~i soru~turma ile devletin kendisinin mal varl~~~na kar~~~
tutumu A~a'mn müsadere ihtimaline kar~~~baz~~haz~rl~klar yapmas~na
yol açm~~~görünmektedir: Ölmeden bir y~l önce oturdu~u evi ve evin
e~yam'', bunun haricinde dört adet küçük evini, iki adet haffaf dükkan~n~~ ve di~er iki dükkan~n~~ve içlerindeki e~yalar~n' torunu Seyyid Abdülvehhab'a hibe etmi~tir. Ayr~ca Hac~~Hasan A~a'n~n terekesinde torununa ~er'en kay~t alt~na al~nm~~~40.334 kuru~~borcu da ç~km~~t~r". Abdülvehhab, Hac~~Hasan A~a'run 1784 y~l~nda vefat eden o~lu Müderris

BOA, Cevdet Maliye, Dosya No: 154, Gömlek No: 6502 (24 Temmuz 1794).
B~S, B 105, 9a.
5' 1791 y~l~nda kalan 12.500 kurusu ödemeye gücü olmad~~~m beyan~~ üzerine bu borçun affolunmu~tur. BOA, HAT, Dosya No: 193, Gömlek No: 9487. (29 A~ustos 1791). Ayn~~dönemde ba~ka ki~ilerden de devlet borç istemi~tir. O ki~ilerin ödedi~i toplam tek ba~~na Hasan
A~a'n~n ödedi~inden azd~r. Onlar bu yapt~nmdan orduya belli say~da asker yollamak ~art~yla
kurtulunca Hasan A~a da en az~ndan 12.500 kuru~tan kurtulmak istemi~~olabilir. Çünkü onun
bütün mal varl~~~~dü~ünüldü~ünde bu rakam küçük bir mebla~~olarak kalmaktad~r.
54 BOA, HAT, Dosya No 209, Gömlek No 10866.
31
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Sadullah Efendi'nin o~ludurss ve dedesi öldü~ü s~rada henüz çocuktur.Di~er taraftan Hasan A~a'n~n zevcesine de 43.500 kuru~~borcu ç~km~~t~r. Dolay~s~yla onun "ölmeden" torununa ba~h ba~~na bir miras b~rakt~~~~ve e~inin de en az~ndan geçim (ve ev) sorununu çözdü~ü ve böylelikle ta~~nmaz mallann~~ k~smen kurtard~~~~söylenebilir.
Grafik 1: Çmlull~~Kölesi Hac~~Hasan A~a'n~n Muhallefat~~
.000
Bedel-i Muhallefat

234.909
(432,5

Miriye Aktar~lan Nakit
Def~n masraflan, borçlar~~ve kesilen
vergiler

140.217,5
%I9,4

Varisle~-e Taksim Edilecek Meblag
%6,4

Müsadere sürecinde A~a'n~n servetinin tamam~~ 721.846,5 kuru~~
olarak hesap edilmi~tir. 46.720 kuru~~müsadere ba~lar ba~lamaz hazineye aktar~lan nakit, 300.000 kuru~~mirlye aktar~lacak olan para,
140.217,5 kuru~~merhumun defin masraflar~, borçlar~~ ve kesilen vergilerdir. Geriye kalan 234.909 kuru~~ise aile üyeleri aras~nda taksim edilecektir (Yukanda Grafik l'de da~~l~m görülmektedir). Miras %90 alacaklardan olu~maktad~r ve bunlar~n da be~te birinin toplanmas~n~n
mümkün olmad~~~~kay~tlarda belirtilmektedir56.
Hem bedelin hem de varislerinin hisselerinin verilmesi için bu alacaklann tahsil gerekrni~tir. Müba~ir Numan Bey (kendisi ~negöl aya~undand~r) ve ailenin damad~~ Arif Molla bu i~le görevlendirihni~tir.
Sonradan bu iki ~ah~s bölgenin âyanlar~ndan Kalyoncu Mustafa ile birlik olmu~lard~r. Paran~n toplanmas~nda ve aileye taksirnindeki ciddiyetsizlikleri varislerin kad~ya ba~vurmas~n~~ ve zimematm tekrar tahririne
ve taksimine neden olmu~tur". Ayr~ca kendi aralar~nda da baz~~miras

" B~S, B 222, 39 a.
BOA, HAT, Dosya No 209, Gömlek No 10866.
" ROA, Cevdet Maliye, Dosya No: 508, Gömlek No 20658.

N~LÜFER ALKAN GÜNAY

808

sorunlar~~ ç~km~~t~r. Bütün bu i~lemler süreci uzat~n~~~ve varislerin paralar~n~~zaman~nda almas~n~~engellerni~tir. 3 Eylül 1804 tarihinde aile halen alacaldarm tahsili ve taksirni i~iyle u~-'ra~maktad~r".
Hasan A~a müba~irden mal saklayabilmi~~miydi? Kay~tlarda handaki gizli bir odas~n~n aç~~a ç~kar~ld~~~~belirtilmi~tir. Bunun d~~~nda ailenin para saklam~~~olabilece~ine dair bir ipucu bulunmuyor. Yukandaki hesaba göre aile toplam servetin en iyi olas~l~kla ancak %32,5'ini
alabilecektir. Ancak hisseler alacaklar topland~kça, parça parça payla~t~nlacakt~r. Hac~~Hasan A~a'n~n mal varl~~~~ölümünün ard~ndan da~~lm~~~
görünmektedir. Bundan sonra ailenin alubeti belirsizdir. Dönem kay~tlar~nda merhumun varisleri hakk~nda hiçbir veri tespit edilememi~tir.
Cizyedilrzl~de Hac~~Hüseyin A~a (öl.1783)
Cizyedâ'rzâdeler, 18. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan 19. yüzy~l ba~lanna
kadar Bursa'n~n en güçlü âyan ailesidir. Aileyi bu güce kavu~turan ~ah~s
ise Hac~~Hüseyin A~a (öl.1783) olmu~tur. Hüseyin A~a daha ölmeden önce servetiyle merkezin dikkatini çekmi~tir. 1776 y~l~nda hakk~nda padi~aha sunulan bir arzda kendisi hakk~nda mukataa tasarruf etti~i için devlet
sayesinde zengin oldu~u (yani müsadere kapsam~na girdi~i) ve büyük servet biriktirdi~i belirtilmi~fir. Di~er taraftan A~a'run Istanbul'da devlet ricalinden arkas~n~~kollayacak adamlar~~oldu~u da rapor edilmi~tir". Dolay~s~yla A~a, sadece varldd~~biri de~ildir, ayn~~zamanda politik bir güce de sahiptir.
Hüseyin A~a 1783 y~l~nda öldü~ünde ailenin mali i~lerini devralan
torunu Ahmed Bahaeddin Efendi'nin giri~inaleriyle mirasm devri hakk~~al~nm~~t~. Tahrir edilen muhallefau 287.858,5 kuru~tu. Muhallefat
bedeli olarak 150.000 kuru~, müsadere i~lemleri s~ras~nda Sadrazam
olan Halil Pa~a'ya 50.000 kuru~~ve merhumun vasiyetnamesi gere~i baz~~ki~ilere verilen 51.789,5 kuru~~dü~ülünce yarislere 36.069 kuru~~miras kalm~~t~~(yekunun %12,53'ü)6° (Grafik 2). 150.000 kuru~un ödemeleri iki ayda bir 50.000 kuru~~olarak üç taksitte tamamlanacakt~. Kay~tlardan ailenin ödemeleri zaman~nda yeti~tirmede zorland~~~, alacaklarm toplanmas~nda devletten yard~m istedi~i anla~~lmaktad~r61.

BOA, Cevdet Adliye, Dosya No 46, Gömlek No 2803.
Kamil Kepecio~lu, Bursa Külülü, c. 2, Bursa Büyük~ehir Belediyesi Yay., Bursa 2009, s.
198-199.
6° BOA, HAT, Dosya No: 1381, Gömlek No: 54501.
61 BOA, Cevdet Maliye, Dosya No:683, Gömlek No:28034.
58
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Grafik 2: Cizyedârzâde Hac~~ Hüseyin Aga'n~n Muhallefat~~
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%12,53

20 Eylül 1789 tarihli bir belgede (yani A~a'mn ölümünden 6 y~l
sonra) Bahaeddin Efendi'ye, Halil Pa~a'n~ n sayesinde (muhtemelen Pa~a'ya verilen 50.000 kuru~u ima ederek) müsaderenin 150.000 kuru~la
bitirildi~i ve dedesinden yüklü bir miras devrald~~~~hat~rlat~larak sefer
masraflar~~ için devlete yard~ m etmesi istenmi~ tir. Bahaeddin Efendi de
cevap olarak bu yukar~ daki hesapla sonuçlanan dedesinin muhallefat
defterini yollam~~t~ r. Buna göre aileye pek bir~ey kalmam~~t~ r. Gerçekten durum böyle midir?
Cizyedarzâde Hac~~Hüseyin A~a 1760 y~l~nda bir vak~f kurmu~tu.
Bir zaviye ve bir kütüphane in~a ettirmi~tir. 1776 ve 1782 y~llar~nda da
bu vakfa ek vak~flar kurmu~tu. Bu vak~flar incelendi~inde Hüseyin
A~a'n~n servetinin nereye gitti~i anla~~lmaktad~r. Bursa ve çevresindeki
birçok türdeki gayrimenkulünü bu vakfa akar olarak vakfetmi~tir62.
Bunlar k~saca ~öyledir: Hamaml~luz~k Köyü'nde 8 kestane bahçesi, Hoca Ali Mahallesi'nde 2,5 dönüm dut bahçesi, Gen~lik'te bir ekmekçi
dükkan~~ ve iki bakkal dükkan~, iki dükkan, Uzun Çar~~'da iki dükkan,
Debba~lar Çar~~s~ nda gedik hisseli 3 debba~~dükkan~, Bal~k Pazadnda
iki oda, bir sundurma ve alt~nda nalbant dükkan~~ile iki berber dükkan~ , Gemlik'te iki Tuzla, Mudanya'da iki mahzen, Bursa'n~n çe~itli mahallelerinde büyüldü küçüktü 47 ev. Hepsinin kira gelirleri bu vakfa
aktanlacakt~r. Aynca Hüseyin A~a, 1760-1782 tarihleri aras~nda ayn~~
"2 Fatih Dilekçi, Ciz,yedarzeiele Ahmed Bahriüddin ve "Fetihnd~ne"si, Uluda~~Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yaymlanmanu~~Yüksek Lisans Tezi), Bursa 2003, s. 42-47.
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vakfa para vakfi olarak i~letihnek üzere 13.000 kuru~~vakfetmi~tir. yakfm mütevellili~i hariç nezâret, cibâyet ve kitabet görevlerine kendini tayin etmi~tir. Olümünden sonra, tevliyeti de dahil, vakf~n tüm yönetiminin evlad~na geçmesini ~art ko~mu~tur. Bu görevlerden elde edilecek
ücretler yan~nda aile üyeleri vakf~n masrafianndan artan geliri de yine
A~a'n~n ~artlan do~rultusunda payla~acakur. Bu sayede Cizyedarzâde
hem kamuya hizmet eden hem de mal varl~~~n~n bütünlü~ünü koruyan
ve ailesinin de geçimini garanti eden bir vak~f b~rakm~~t~r. Ailesinin göründü~ü kadar a~~r bir müsadere geçirmedikleri anla~~lmaktad~r.
Hüseyin A~a'n~n ard~ndan ailenin gücü devam etmi~tir. Kendisinden sonra torunu (Ahmed Bahaeddin Efendi), ondan sonra da onun
o~lu Mehmed Hüsameddin Efendi Bursa'n~n âyan reisi olmu~lard~r.
Bir taraftan da Bursa'daki çe~itli mukataalarm tasarrufunu sürdürmü~lerdir. Mehmed Hüsameddin Efendi 1812 y~l~nda âyan reisli~inden azledilmi~~ve ard~ndan hakk~nda yolsuzluk iddialan ç~km~~t~r. Bunun
üzerine muhasebesinin görülmesi emredilmi~tir. ~~te bu süreçte ailenin
mal~~mülkü ya~malanm~~t~r ve sonradan Hüsameddin Efendi ad~n~~te~nize ç~kararak mallar~n~n bir k~sm~n~~kurtard~ysa da Cizyedârzâdelerin
~ehir yönetimindeki etkinli~inin onunla birlikte son buldu~unu söylemek mümkündür63 . Ancak Cizyedârzâde soyu günümüzde de Bursa'n~n ileri gelen aileleri aras~nda yer almaktad~rlar.
SONUÇ
Yap~lan ara~t~rma sonucunda 1770-1800 tarihleri aras~nda ç~kart~lan müsadere emirlerinin arkasmdaki en önemli sebep, devletin içinde
bulundu~u mali s~k~nt~lar olarak ç~kmaktad~r. Baz~~fermanlarda do~rudan bu s~k~nt~n~n da gerekçe olarak gösterildi~i tespit edilmektedir64.
Ayr~ca ayn~~dönemde devletin ordunun ihtiyaçlan için âyanlardan mukataalaruu ellerinden almak gibi tehditlerle s~k s~k zorla asker ve para
talep etti~i de görülmektedir". Bu dönemde gerçekle~tirilen müsaderelerin devlet aç~s~ndan bütçeye katk~s~n~~belirlemek mümkün gözük-

63 Türkmenzâde es-Seyyid Abdürrahim Efendi, Bursa'da *anl~k Mücaddeleri, Bursa Yazma ve
Eski Basma Eserler Kütüphanesi, Genel 504, 26 b.
" BOA, HAT, Dosya No 1410, Gömlek No:57285.
Bursa Yörül~ân Mukataasm~n mutasamfi olan Yörük A~as~zâde Mustafa A~a da Mart
1773'te 200 nefer silahl~~ seçme asker haz~rlayarak Limni muhafazas~na kat~lmakla görevlendirilmi~tir. Kendisi e~er gitmez, affi için de arzuhalde bulunursa mutasarr~f oldu~u mukataas~n~n elinden al~naca~~~ve Bursa'dan sürülece~i bildirilmek suretiyle tehdit edilmi~tir. Bu dönemde Bursa âyan~ndan yap~lan talepler hakk~nda bkz. Alkan Günay, a.g.tz„ s. 170-176.
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memektedir. Bu sadece müsaderelerin düzenli bir gelir kalemi olmamas~ndan de~il ayn~~ zamanda yerlerin niteli~inden de kaynaklanmaktad~r. Ancak inceledi~imiz dönemde Bursa'dan tespit edilebildi~i kadar~yla 515.806 kuru~un hazineye aktar~ld~~~~hesap edilmektedir. Aynca
müsadere genellikle varisler ve devlet ~eklinde iki boyutlu görülmektedir?: Aslinda uygulaman~ n bir de tahrir boyutu vard~r. Terekelerin tahrin s~ras~nda müba~irlerin ald~klar~~ücret, konaklama masraflar~, defterdann ücreti ve hatta kad~'n~n yazd~~~~ila= ücreti, hepsi terekelerin
ihracat kalemlerinde s~ ralanmaktad~ r. Bu durum varislere dü~ecek olan
paylar~~ ve dolay~s~yla devletin zapt etti~i miktar~~ azaltmaktad~r.
Yap~lan müsaderelerin âyan aileleri üzerindeki etkisi nas~l olmu~tur? Konuyla ilgili olarak Göçek, müsadere ve bindirilmi~~vergi uygulamalar~yla devletin 17. ve 18. yüzy~llardan itibaren âyarlann elinde toplanm~~~olan ta~radaki gelir kaynaklar~n~~tekrar kendi eline çekti~ini ve
âyan~n gelirlerini bu yolla k~st~~~ ru ifade etmektedir. Çünkü müsadere
ile bu gelir kaynaklar~n~ n sonraki ku~aklara geçmesi engellenmektedir.
Göçek, tespit etti~i örneklerle bu yarg~s~ m desteklemi~tir66. Yap~lan ara~t~ rmada bu genellemeyi destekleyecek ölçüde örne~e ula~~lamam~~ur.
Ancak müsadere konusunda devletin her ~ahsa ve aileye ayn~~muameleyi göstermedi~i görülmü~tür. Aileler aç~s~ndan bak~ld~~~nda da kay~tlara
geçen servetle as~l servetlerin farkl~~olabildi~i anla~~lmaktad~r. Dolay~s~yla müsaderenin uygulan~~~~ aç~s~ndan bir standarttan söz edilemeyece~i
gibi sonuçlar~~ a9smdan da genellemelere varmak oldukça zordur.
Uygulaman~ n aileler üzerindeki etkileri çe~ididir. Yap~lan ara~t~rmada 18. yüzyldaki müsaderelerin, özellikle ölümden sonra muhallefata el konulmas~~ ~eklinde olanlar~n anl~k kararlar olmad~~~~görülmü~tür. Hem yerel görevliler hem de merkezi yönetim kimin bu kapsama
girdi~ini biliyor ve takip ediyordu. ~ah~slar da öldüklerinde olacak muameleden haberdard~. Bu sebeple her iki taraf da kendi ç~karlar~na göre tedbirler almaktayd~lar. Gönderilen müba~ire tan~nan geni~~yetkiler
devletin ald~~~~en önemli tedbirdi. Merhumun gayrimenkullerinin, e~yalar~n~n, mali kay~tlar~n ve i~~yerlerinin mühürlenmesi müsadere süresince varislerin hayatlar~n~~durdurmaktayd~. Ayr~ca tahrir s~ras~nda da
müba~irin sorgu sualleri ile u~-' ra~ malan gerekmekteydi. Müsaderenin
tamamlanmas~~ bazen y~llar sürmekteydi. Tespit edilen baz~~örneklerde
varislerin bu süreçten en az zararla kurtulmak için legal ve illegal çe~itli yollara ba~vurduklar~~ anla~~lmaktad~ r.
€.6 Göçek, a.g.~., s. 141-142.
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Miraslar~n as~l sahipleri de ölmeden önce müsadereye kar~~~baz~~
önlemler almaktad~r. Bursa örne~inde bu yöntemler rnahru bir aile ferdine hibe etmek veya vak~f kurmak olarak ç~kmaktad~r. imparatorlu~un geri kalan~nda da müsadereye kar~~~özellilde vak~f kurmaya ba~vuruldu~u söylenebilir. Bu dönemde kurulan valuflann hepsinin müsadereden kurtulmak için kuruldu~unu söyleyemesek de 18. yüzy~lda
Osmanl~~Devleti'nde kurulan valuflarm %75'nin yan hayri -yani bir k~s~m gelirleri sosyal, kültürel ve dini amaçlara tahsis edilrni~ken, di~er
k~sm~n~n vak~f kuruculann~n ailelerine tahsis edilmi~- vak~flar olmas~~ bu
kurumun müsadereye kar~~~kullan~ld~~~~görü~ünü desteklemektedir67.
Müsadere inceledi~imiz dönemde gündelik hayat~n bir n~tini olarak belirtilse de bu rutin toplumsal piramidin en üstünde yer alan küçük bir grubun rutinidir. Bursa'dan sadece yedi ki~i tespit edilebilmi~dr. Ancak tabii ki bu konudaki yo~unluk tam olarak ba~ka bölgelerle
kar~da~t~rmak suretiyle gkanlabilir.
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