XIX. YÜZYILDA ISTANBUL'A GÖÇÜ ÖNLEMEK ~Ç~N
ALINAN TEDBIRLER: MEN-~~MÜRÛR UYGULAMASI VE
KAR~ILA~ILAN GÜÇLÜKLER
MEHMET DEMIRTA~*

Giri~~
XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren a~~r~~nüfus art~~~~Istanbul'un
gündemini me~gul etmeye ba~lam~~~ve bu durum ilerleyen as~rlarda daha
ciddi bir mesele haline gelmi~tir. ~stanbul nüfusunun a~~r~~art~~~n~n, bu meselenin gündeme geldi~i dönemlerden itibaren çe~itli temel sorunlara yol
açt~~~~dü~ünülmekteydil. ~stanbul nüfusunun giderek kalabal~kla~mas~~her
~eyden önce ~ehirde ahlaki bozulman~ n temel sebeplerinden birisiydi'. Kalabal~k nüfusun yiyecek ve su ihtiyac~n~n giderilmesinin gittikçe zorla~mas~~ile birlikte hayat pahal~l~~~n~n da ba~~göstermesi kar~~la~~lan ba~ka bir
sorundu. Bunun yan~nda ~ehirde soygun, adam öldürme ve dikkatsiz yap~la~man~n da etkisiyle yang~n olaylar~n~n artmas~~yine kalabal~k nüfustan
kaynaklanan s~k~nt~lard13. Istanbul'da nüfusun a~~r~~derecede artmas~n~n
önemli sonuçlar~ndan biri de ~ehirde güvenli~in zay~flamaslyd14. Istanbul'a
gelen nüfusun herhangi bir i~~bulamamas~~~ehirde i~siz kitlelerin artmas~na
sebep oldu~u gibi yine bununla ba~lant~l~~olarak vilâyetlerden elde edilen
* Yrd. Doç. Dr. Bitlis Eren Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, demirtasm@g-mail.
com.
1 ~stanbul nüfusunun a~~r~~art~~~n~n yol açt~~~~temel endi~e konular~~hakk~ndaki ayr~nt~lar için bkz.
Mehmet Demirta~, "XVIII. Yüzy~lda Istanbul'a Göçü önlemek ~çin Al~nan Tedbirler Ve Kar~~la~~lan
Güçlükler", EKEV Akademi Dergisi, Y~l 11, Say~~33, Güz 2007, s. 199, 200.
2

BOA (Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~iv!), MD (Mühim~ne Deften)-73, Sh. 438, Hk. 966, 1003/1594-1595.
Mustafa Selaniki Efendi, Tarihi Selaniki — I (972-1003/ 1563-1595), Haz. Mehmet ~p~irli, Türk Tarih
Kurumu Yay~ nlar~, Ankara 1999, s. 4, ~nalc~k, "~stanbul", DIA (Diyanet ~slam Ansiklopedis~)-XXHI, Türkiye Diyanet Vakf~~Yay~nlar~, ~stanbul 2001, s. 234, BOA, C. DH (Cevdet Tasnifi Dahiliye)-16731, RA 1148/
Temmuz-A~ustos 1735, BOA, C. DH- 15899, 06 B 1190/21 A~ustos 1776. Bu konuda ayr~ca bkz. Mehmet Demirta~, "Istanbul'da Dilencili~i önlemeye Yönelik ~lk Uygulamalar ve XVIII. Yüzy~lda Al~nan
Tedbirler", Bir Kent Sorunu: Dilencilik, Sorunlar: ve Çözüm Yollar~~Sempozyumu (~stanbul 18-19 Ekim 2008),
Tebli~ler Kitab~, ~stanbul Büyük~ehir Belediyesi Zab~ta Daire Ba~kanl~~~~Yay~nlar~, Yay~na Haz~rlayan:
Suvat Parin, ~stanbul 2008, s. 174.
4 BOA, MD-22, Sh. 36, Hk. 78, 23 M 981/25 May~s 1573, BOA, MD- 73, Sh. 41, Hk. 98, 04 Z 1003/10
A~ustos 1595, BOA, C. ZB (Cevdet Tasnifi Zapt(e)- 2637, R 1144/Ekim 1731.
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vergi gelirleri de azalmaktayd~s. D~~ar~dan Istanbul'a gelen kalabal~k nüfus
payitahtta çarp~k kentle~me konusundaki temel s~k~nt~lara da yol açmaktayd16. istanburda a~~r~~nüfus art~~~~konusunda idarecilerin endi~eleri ise
hemen her dönemde benzerdi7.
XIX. yüzy~lda Istanbul'a gelen kitlenin durumuna bak~ld~~~nda bireysel göçlerin yan~~s~ra ev göçlerinin de yo~un olarak yap~lmaya çal~~~ld~~~~
görülecektirs. Hane göçü bireysel göçlere göre daha olumsuz sonuçlar do~urmaktayd~. Gerek nüfus art~~ma olan etkileri gerekse ta~rada topra~~n
ekilip biçilmesinde meydana gelebilecek aksamalar ve dolay~s~yla devlet
gelirlerinde ya~anacak azalmalar, hane göçü konusundaki temel endi~elerdendi. Daha önceki yüzy~llarda devlet için temel endi~e sebeplerinden olan,
ta~rada ziraat alanlar~n~n ekilip biçilmesinin aksamas~~ve bununla ba~lant~l~~
olarak toplanan vergi gelirlerinde azalma meydana gelmesi konusu XIX.
yüzy~lda da g-üncelli~ini muhafaza etmi~tir. Hatta söz konusu mesele, bu
yüzy~lda devlet gelirlerindeki azalman~n büyümesi ve genel ekonomik durumun bozuldu~u sebebiyle daha da önem kazanmaya ba~lam~~t~r. özellikle
hane göçü, vergi meselesinde daha fazla etkiler yapmaktayd~. Bu yüzden
Istanbul'a gelmek isteyen ailelerin öncelikle vergi ile alakal~~bir sorunlar~n~n
olmamas~na dikkat edilmi~, tezkere verileceklerin, memleketlerinde topraklar~n~~ekip biçecek kimseleri olan ki~iler olmas~na özen gösterilmi~tir9.
5 Inalc~k, "~stanbul", D~A-XXIII, s. 234, BOA, C. DH-16731, BOA, L MVL (~radeler, Meclisi 14110-30-497,
21 N 1257/ 06 Aral~k 1841.
6
Mehmet Emin Gerger, Kanuni Devrinde Istanbul'un Dini ve Sosyal Durumu, Bayrak Yay~nlar~, Istanbul
1998, s. 91, BOA, C DH- 16731.
7
BOA, MD-7, Hk. 130, 22 S 975/28 A~ustos 1567, BOA, C. DH. 16731, BOA, C. DH- 15899, BOA, C. DH4652, 22 CA 1190/09 Temmuz 1776, BOA, L MVL-30-497, Demirta~„ "XVIII. Yüzy~lda", s. 201.
E~~
Ar~iv belgeleri aras~nda, hane göçünün yasak oldu~u ve bu güçlerin önüne geçilmesi için yetkililerin dikkatli davranmalar~~hakk~nda çe~itli kay~tlar mevcuttur: "Rum canibinden Der-saadete ev göçünün
men'! içün Edirne Kad~s~~ve Bostanc~~a~~sma hüküm..." BOA. CDH-9045, 29 R 1217/29 A~ustos 1802
"...ve meni` olan ev güçlerinin Der-saadete ikamet niyetiyle gelen daiyesinde olan zeker ve inas~n sahverilmemesine dikkat olunarak cürnlesine hitabet-i karine sudür iden ferman-i cellle ..." BOA. C. DH-6115,
03 N 1242/31 Mart 1827, "Malum-i ali buyruldu~u üzere ev göçü maddesinin ve her olur olmaz e~has-~~
makulenin Der-saadete gelmeleri men!' olunarak müesses nizama mahsus olup nizam-~~mezkürenin dahilen ve haricen ale-I devam icras~na..." BOA, 1. MVL-30/497.
9 BOA, L MVL-30/479, Bursa'daki i~ini bitirdi~i için yapacak i~i kalmayan katip Ahmet Aziz Efendi,
iki k~z~~ve hizmetkarlanyla Istanbul'a dönmek istemi~, kendisinin Bursa'da vergi al~nabilecek evi ve emlalumn olmad~~~~anla~~ld~ktan sonra kendisine, Istanbul'a dönmesi için münir tezkeresi verilmesi kararla~t~r~lm~~t~. BOA, A. MKT (Sadaret Mektebi Kalem:)-27/41, 23 ~~1261/28 A~ustos 1845. Bu konuda ayr~ca
bkz. BOA, A. MKT UM (Umum Vilayet)-37/40, 29 Z 1266/05 Kas~m 1850, BOA, A. MKT UM-163/58, 26 M
1270/29 Ekim 1853, BOA, A. MKT UM-215/76, 06 RA 1272/17 Kas~m 1855, BOA, A. MKT UM-255/10,
30 M 1273/01 Ekim 1856.
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Istanbul'a ta~radan gelerek herhangi bir i~~bulamayanlar zamanla toplum düzeni için birer tehdit durumuna gelmekteydiler. Çünkü bunlar normal yollardan geçinme imkan~~bulamad~klar~~için bir süre sonra serseri bir
hayat ya~amaya ba~lamaktayd~larl°. XIX. yüzy~lda da ~stanbul için temel
sorunlardan birini bu durum meydana getirmekteydi". Istanbul'a ta~radan
gelenlerin önemli bir k~sm~~çal~~maya muktedir oldu~u halde bir i~~bulamad~~~~veya kolay kazanç elde etmeyi dü~ündü~ü için, bunun en etkili yollar~ndan biri olan dilencili~i tercih etmekteydi. Dolay~s~yla dönem dönem
Istanbul'da dilenci say~s~nda büyük bir art~~~meydana gelmekte ve bu durum
halk~~rahats~z etmekteydi12. Ta~rada eshab-: cürm olanlar~n Istanbul'a gelme
ihtimalleri yetkilileri her zaman endi~elendirmekteydi. Bu endi~eleri hakl~~
ç~karan baz~~geli~meler mevcuttu. Ta~radaki zaptiyenin ihmalinden dolay~~
tezkereli-tezkeresiz ki~iler gelmekte ve men-i müriar nizam~~yeterince uygulanamamaktayd113. Bunun sonucunda sak~ncal~~çok say~da ki~i Istanbul'a
gelmekteydi. Bu tür mechul ül ahval ki~iler Istanbul'a gelmeye muvaffak olduklar~nda zamanla çe~itli suçlara bula~mak suretiyle düzeni bozmaktayd~lar". Söz konusu ki~iler özellikle çar~~~ve mahallelerde esnafa eziyet verecek
davran~~larda bulunur, bir k~s~m e~raftan haraç al~rlard~. Sarho~luk, yankesicilik, ahlak d~~~~di~er davran~~lar onlar için s~radan i~lerdi15.
10 Demirta~„ "XVIII. Yüzy~lda...", s. 207, 208.
11 "
Ba~~bo~~serseri gezenlerin tahrir ve taharri ile defileri içün aral~k aral~k me'murlar tayin olunmakda ise de lafz~~murad olup ..." BOA, HAT (Hatt~~Hiimayün)-14435, 1218/1803-1804, "...bekar ve serseri
kimesnelerin tahrir ve tespit olunup kefilleri olmayanlar~n memleketlerine gönderilmek içün..." BOA,
A. DVN (Sadaret Divan Kalemi)-852, S 1220/May~s 1805, "Baz~~mechül tü ahval kesandan nam ve telhis
irade-i hayr sadesi ve ~eref müteallik buyrulan emr ü ferman-~~seniyyesi hazret-i ~ehin~ahi iktiza-i celilesi
üzere sanat ve ticareti olmayan ve serseri gezmekde bulunanlar~n memleketlerine ve geldikleri mahale
iadeleri mukarrer oldu~u..." BOA- A. MKT. UM- 383-75. 16 CA 1274/01 ~ubat 1858, Bu konuda ayr~ca bkz.
BOA, A. MKT UM-388/82, 10 C 1276/05 Ocak 1860, BOA, A. MKT. UM-400/73, 24 ~~1276/18 Mart 1860.
12
Ar~iv kayd~nda, Istanbul'a ta~radan gelerek ba~~bo~~dola~an serserilerin ekserisinin çal~~abilecek
kudrete sahip olmalar~na ra~men çal~~may~p dilendikleri, dolay~s~yla çar~~da pazarda seeleden geçilmedi~i, bunlar~n ba~~bo~~dola~arak çevreye zarar verdikleri ve ço~unun kefilinin olmad~~~, kefili olanlara
da rast gele ki~ilerin kefil oldu~unun a~ikar oldu~u ve söz konusu ki~ilerin memleketlerine geri gönderilmeleri için sayunlar~~yap~larak tespit edildikleri, bu ki~ilerin Istanbul'a geri gelmemeleri için gereken
tedbirlerin al~nmas~~ilgililere tembih edilmi~tir. BOA, HAT 14435. Bu konuda ayr~ca bkz. Demirta~,
"XVIII. Yüzy~lda", s. 207, 208, Mehmet Demirta~, "Osmanl~~Ba~kentinde Dilenciler ve Dilencilerin Toplum Hayat~na Etkileri", OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanl~~Tarihi Ara~t~rma ve Uygulama Merkezi
Dergisi), S. 20, Göz 2006, Ankara 2009, s. 91-93.
13
BOA, A. MKT. MHM (Mühimme Kalemi)-9/63, 15 R 1266/28 ~ubat 1850.
14
BOA, A. MKT. UM-383/75.
15
Bal~khane Naz~r~~Ali R~za Bey, Eski Zamanlarda Istanbul Hayat:, Haz. Ali ~ükrü Çoruk, Kitabevi
Yay~nlar~, ~stanbul 20012, s. 42, 43.
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Men-i Mürf~r Uygulamas~~
~lk defa XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~nda gündeme gelen ve daha sonraki yüzy~llarda da ba~vurulan men-i mürûr uygulamas~~XIX. yüzy~l boyunca
da geçerli olmu~tur. Özellikle Yeniçeri Oca~~'mn kapat~lmas~ndan sonra bu
uygulaman~n güncellenmesi ihtiyac~~do~mu~tur. Çünkü oca~~n kapat~lmas~ndan sonra ocak mensubu askerler sa~a sola da~~larak güvenli~i tehdit
etmeye ba~lam~~lard~. Men-i mürûr nizâm~na göre herhangi bir i~i olmayanlar~n veya geçerli bir gerekçesi bulunmayanlar~ n Istanbul'a gelmeleri yasakt~. Ancak devletin, gerekçelerini uygun gördü~ü ki~iler için serbest dola~~m
belgesi anlam~na gelen mürûr tezkeresi düzenlenir ve bu ki~ilerin Istanbul'a
gelmelerine izin verilirdi. Anadolu'dan ve Rumeli'den Istanbul'a gelmek
isteyenler için düzenlenen mürûr tezkerelerine "...maslahat veyahut ticaret
veyahut asker yaz~lmak z~mmnda velhas~l ne içün geldi~i beyân ve terkim..."
k~l~nmak mecburiyeti vard~'6. Istanbul'a gelmelerinde sak~nca görülmeyen
kesimlerden biri ~ehirde takip edilmesi gereken bir i~i olanlard~. Bu durumdaki ki~ilerin gelmelerine, i~lerini bitirdikten sonra tekrar memleketlerine
dönmeleri ~art~yla izin verilirdi. Edirne'de ikamet etmekte iken Istanbul'a
gelmesi gereken Dergâh-~~Ali kap~c~ba~~lar~ndan Abdullah Efendi'nin kay~nvalidesine, i~ini bitirdikten sonra tekrar Edirne'ye dönmesi ~art~yla izin verilmi~ti'7. Yine Trabzon sakinlerinden Gülgül ad~ndaki kad~n~n Istanbul'da
miras meselesi ile ilgili bir i~i ç~km~~~ve kendisine, i~ini gördükten sonra
avdet etmek üzere tezkere verilmi~ti'". Herhangi bir görev icab~~~stanbul d~~~na
gidenlerin bir süre sonra ~ehre dönmelerine izin verilirken, bunlar~n söz konusu yerde yapacak bir i~lerinin kalmamas~na ve vergi ile alakal~~bir yükümlülüklerinin bulunmamas~na dikkat edilirdi'9. Yalova'daki kömür madeninde bir süre çal~~t~ktan sonra i~lerini bitiren ve Istanbul'a dönmesi gereken
mühendis Mösyö De Pon ve beraberindeki tercüman~~ile u~aklar~na mürûr
16

Musa Çad~rc~, "Tanzimat Döneminde Ç~kar~lan Men-! Münir Ve Pasaport Nizamnâmeleri", Belgeler, Türk Tarih Belgeleri Dergisi, C. XV, S. XIX, Ankara 1993, s. 169, 170, 171.
17 Mahrüse-i Edirne e~raf~~handân~ndan merhüm ~akir Efendi'nin kay~nvalide-i çâkeri han~m seniveri nevabiat~yla as~l hal el mülekat~~bir müddet içün bu tarafa az1met ve yine Edirne taraf~na avdet
idecek olduklar~ndan mamâ-ileyhan~n ol vecihle gelup ~ehin~ahiden mahrüse-i Edirne'den icâb eden
tezkeresine ruhsat buyrulmak üzere bir lc~t'a emir-nâme-i sami inâyet buyrulmas~..." BOA, A. MKT-6/ 21,
13 M 1259/02 ~ubat 1843.
18
BOA, A. MKT7/7, 19 R 1259/20 May~s 1843. Miras konusunda ba~ka bir örnek de, evlenip Bolu'ya
yerle~en ve bir süre sonra vefat eden dedesinin miras~n~~almak için Istanbul'a gelmesi gereken Ay~e'nin
durumudur. Ad~~geçen ki~inin talebi uygun görülerek Istanbul'a gelemsine ruhsat verilmi~tir. Blsz. BOA,
A. MKT. UM-273/22, 13 B 1273/10 Mart 1857.
19 BOA, A. MKT27/41.
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tezkeresi verilmesi gerekti~inde bunlar~n durumunun tahkik edildi~i ve akabinde kendilerine tezkere verilmesinin kararla~t~r~ld~~~~görülmektedir".
Al~~veri~~yapmak maksad~yla istanbul'a gelmek isteyenlere mürür tezkeresi verilmesinde bir sak~nca görülmezdi. Manisa'mn Turgut Bezirgk~~
Mahallesi sakinlerinden Siyare Han~m ile k~z~~ve o~lu Ahmet Nazmi Bey'e,
geldikleri mahallenin münktilerine sorulduktan sonra izin verilmi~~ve geri
dönmeleri ~art~yla kendileri için tezkere düzenlenmi~ti21. Ta~rada kendilerine bakacak kimsesi olmad~~~~için güvenli~i tehlikede olan ve geçimini temin
edemeyen baz~~kad~nlara da Istanbul'a gelmeleri konusunda izin verildi~i
ve memleketlerinde kendileri ad~na tezkere düzenlendi~i de, s~k olmamakla
birlikte görülen bir durumdu".
Gerek Istanbul'da gerekse ülkenin herhangi bir yerinde ticaretle u~ra~anlara gerekli kolayliklann sa~lanm~~~oldu~u ar~iv kay~tlar~ndan anla~~lmaktad~r. Bu kapsamda ülke genelinde ticaret maksad~yla dola~makta olan
Eflak, Bo~dan, Karada~~ve Sisam ahalisine verilen mürür tezkerelerinin her
tarafta geçerli oldu~u ve bu ki~ilere herhangi bir müdahalede bulunulmamas~~gerekti~i bütün valilere, mutasarr~fiara, muhas~llara ve kaymakamlara bildirilmi~~ve buna göre muamele yap~lmas~~istenmi~ti23. Ancak ticaret
maksad~yla dahi olsa Istanbul'a gelmelerine izin verilenlerin kendi me~nleketlerinde vergi ile ilgili bir sorunlar~n~n olmamas~~gerekmekteydi24. Ayr~ca
BOA, A. MKT. NZD (Nezaret Ve Devair)-51/79, 04 C 1268/26 Mart 1852.
Edirne'de Turgut Bezirgan Mahallesi sakinlerinden Siyare Han~m ile kerimesi o~lu Ahmed Nazmi Bey baz~~ahz ve i`ta z~nuunda der-saadete aâmet eyleyeceklerinden bir gün mürürundan yine avdet
eylemek ~art~yla yerlerine birer lut'a müffir tezkeresi i`tas~~han~m ~ntima-ileyha bâ arz-~~hal istid'a` eylemesi ve keyfiyyetin mahallesi münadilerinden sual oldukta ber vech-i muharrer olumnu~~bir gün kadar
gidüp geleceklerini beyan iderek bir lut'a kefalet-nâme dahi ahz k~l~nnu~~ve bunlar~n ol mikdar müddetle
aâmetlerine müsaade-i aliyeleri ~ayan buyrulmas~..." BOA, A. MKT141/66, 24 ~~1264/26 Temmuz 1848.
22
BOA, A. AMD (A~nedi Kale~n0-8/84, 29 B 1265/21 Haziran 1849.
23 BOA, A. MKE UM-33/91, 28 ZA 1266/05 Ekim 1850.
24 "~~kodra Sanca~~'nda kain Esbiç Karyesi sürgününden Marko Ruriç ve Enzo E~kubi ve Ra~~d
Baban nam üç nefer H~rvatlar~n ticaret etmek üzere der-saadete azimetlerine ruhsat i`tas~~hususu ba
arzlan istid`a olunmu~~ve bu vecihle der-saadete gelmek isteyenlerin vergi maddesinden dolay~~gelmelerine man`I olma~m ..." Bkz. BOA, A. MKE UM-37/40. Kayseri sakinlerinden Yano~o~lu Karabet ve
kar~s~~Der-saadet'e gelmek istediklerinde evvela vergi durumlar~~tahldk edilmi~ti. Ar~iv kaydmda, "...
Ve bunun memleketinde emlak ve ikamete mütedâiriyesi olmad~~~~veyahud olup da vergi ve sairece
ve mevki4 müsalahat hükmünce bir güne ili~ik ve mahzüru bulundu~u halde icâb eden tezkeresinin
i`ta'slyla mürün~na ruhsat verilmesi ve böyle oldu~u takdirde tezkere ve ruhsat i`ta'smdan sarf-~~nazarla
ba mazbata hususunun taraflara bildirilmesi..." denilerek herhangi bir mülkü veya emlalu olanlar~n bunlarla ilgili bir vergi borcunun bulunmas~~halinde kendilerine mürür tezkeresinin verilmemesi yetkililere
s~k~~bir ~ekilde tembih edilmi~ti. Bkz. BOA, A. MKE UM-215/76.
21 "
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ticari hayat~~sona eren veya ticaret yapmaktan vazgeçenlere, di~er ki~iler
için geçerli olan inik& nizam~mn tatbik edilmesi gerekmekteydi25. Hatta akrabalarm~~ziyaret etmek maksad~yla Istanbul'a gelmek isteyen ki~ilerin dahi
vergi durumlar~~ara~t~r~ld~ktan sonra kendilerine tezkere verilirdi26. Devletin
i~e verdi~i öneme dair bir ba~ka örnek de üst düzey devlet görevlilerinin
akrabalar~na dahi tezkere verilebilmesi için yürürlükteki ~artlar~n sa~lanm~~~
olmas~n~n gere~i idi. Hacegk~-~~Divan-~~Hümayün ve Trabzon sakinlerinden
~akir Efendi, validesi, ~yali ve bir nefer çocu~unun Istanbul'a gelebilmeleri
için tezkere talebinde bulunmu~, dilekçesi Trabzon Valili~i taraf~ndan incelendikten ve söz konusu ki~ilerin durumu uygun görüldükten sonra kendilerine mürür tezkeresi verilmesi kararla~t~r~lm~~t~27.
Münir tezkereleri ki~ilere bir ücret kar~~l~~~~verilmekteydi28. Dönem
dönem tezkere harçlar~na zam yap~lmas~~ihtiyac~~ham' olurdu. 1862 tarihli bir ar~iv kayd~na göre, daha önce her tarafta alt~~kuru~~harç almmakta
iken, al~nan bir kararla bu harçlara Der-saadeete dört, ta~rada iki kuru~~zam
yap~lm~~~ve böylece Der-saadeete düzenlenen tezkerelerin ücreti on kuru~a, ta~radakilerin de sekiz kuru~a yükseltilmi~ti. Zamm~n gerekçesi aç~klan~rken, tezkere alanlar~n bir k~sm~~hamal, börekçi, çörekçi gibi gelirleri az
ki~iler olmalda birlikte ekserisinin tüccar ve esh,aln iktidar ki~iler olduklar~,
bunlar~n sene boyunca birçok yeri gezdikleri vurgulanm~~t~r. Ayr~ca tezkere harçlar~na zam yap~lmas~nda devletin hazinesine girecek para miktar~n~~
art~rmamn da gözetildi~i anla~~lmaktad~r29. Bu durum, XIX. yüzy~l ortalar~nda devletin ekonomik gücüne dair bir i~aret olmas~~bak~m~ndan da önem
arz etmektedir.
25

BOA, A. MKT. NZD-86/83, 13 ZA 1269/18 A~ustos 1853.
E~in Kazas~~Erikli Mahallesi sakinlerinden kasab esnafmdan Emin Efendi zevcesi mukaddema
iki nefer zenci cariyesiyle ve bir köy ve saire kefil irade iderek gelmi~~ise de muahharen akraba ve taallukat~yla görü~mek üzere mezbürlarm yine bu tarafa mürürlarma ruhsat i`tas~~b tezkere istid'a ve ol
babda mahallesi taraf~ndan dahi verilen ilmühaberi i`ta itmekten na~i keyfiyyeti meclis-i valiyeleri el
hayali bunlar~n memleketlerinde emlak ve azaya mütedair bir ~eyleri olmad~~~~veyahud olup da vergi ve
sairece mevk'i ve musalahas~~htikmünde bir gün ili~kileri ve mahzürlar~~bulundu~u takdirce icab iden
tezkerelerin i`tas~yla mürürlarma ruhsat verilmesi ve yerlerine ili~ikleri oldu~u yani ziraat ve haretat az
ve çok sekte virebilecek surette tezkere ve ruhsat i'tas~ndan sarf-~~nazar keyfiyyeti ba mazbatas~~bildirilmesi tezkere k~hnm~~~olmakla bir minval muharrer iktizasm~n icras~yla himmet buyrulmas~..." BOA, A.
MKE UM-163/58.
27
130A, A. MKE UM-255/10.
28
BOA, A. MKE MHM-1/25, 12 CA 1260/30 May~s 1844.
29 BOA, A. MKE MVL-14.3/48, 26 N 1278/28 Mart 1862.
26 "
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Mürûr tezkeresi yaln~zca Istanbul'a gelenlere de~il ayn~~zamanda
Istanbul'dan ta~ raya gidecek olanlar ile" ta~ rada herhangi bir sebeple bir
vilayetten di~er bir vilayete seyahat etmek isteyenlere de verilirdim. Buna,
ülkede herhangi bir sebeple seyahat etmek isteyen yabanc~lar da dahildi.
Suça meyilli yerlilere tezkere verilmemesine benzer bir uygulama yabanc~lar
için de yap~lmaktayd~. Hal ve hareketleri dâiye i~tibâh (~üphe uyand~ran) olan
yabanc~lara tezkere verilmemesi konusunda yetkililerin dikkati çekilerek bu
durumdaki ki~ ilere tezkere verilmemesine özen gösterilirdi32. Tezkeresi olmayanlar~ n seyahat etmelerine ise izin verilmedi~i bilinmektedir.
Al~nan Tedbirler

~lk defa XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ nda gündeme gelen ve daha sonraki
yüzy~ llarda da geçerlili~ini muhafaza eden men-i mürür uygulamas~~XIX.
yüzy~ l boyunca da devam ettirilmeye çal~~~lm~~, ancak çe~itli s~k~nt~larla
kar~~la~~lm~~t~ r. Payitaht Istanbul'da düzeni sa~lamaya ve sürdürmeye yönelik olarak ba~vurulan en önemli tedbir hiç ~ üphesiz nüfusu kontrol alt~ nda tutmak ve kalabal~ k nüfustan kaynaklanabilecek aksamalar~n önüne
geçmeye çal~~makt~. Bu maksatla çe~ itli kararlar al~nm~~~ve uygulanmaya
gayret edilmi~ tir. Istanbul'a Anadolu'dan ve Rumeli'den gelip yerle~mele~stanbul Ka313 "Men-i mürür maddesinde ittifak ara ile nizâm verilerek Der-saâdetten gideceklere
d~s~~bulunanlar câniblerinden mürür tezkereleri i'ta olunmas~~ve ta~ radan gideceklere dahi mahallerinin hakim ve nâibleri taraf~ ndan maslahat ve sebeb-i azimet tahakkuk k~l~narak esâmi ve e~kâli mebni
bilaharc ve avair tezkere verilmesi..." BOA, C. DH- 4686, Z 1237/A~ustos-Eylül 1822, bkz. BOA, A. MKT.
UM- 281/48, 17 N 1273/11 May~s 1857, BOA. A. MKT. UM- 282/7, 24 N 1273/18 May~s 1857.
31 BOA. A. MKT. UM- 281/48, BOA, A. MKT. MHM-534-31, 04 ZA 1312/29 Nisan 1895. "...Mahrüse-i
Sâhâne'de kâin kaffeten eyalet ve elviyeden dahi ta~ raya gidenlere mürür tezkeresinin i`tas~..." BOA. A.
MKT. UM-28148.
n tefrikan der-saadete
32 "Ankara cihetine gitmekde olan Amerika hükümeti teb`as~ndan genç bir k~z~
iade olunmas~ndan dolay~~Amerika Konsolosu bizzat nüzud-i çakeraneme gelerek vaki' olan ~ikayet-i
husn suretiyle müdafaa idilmi~ti. Bu kere de tenze maksad~yla ve nizâmiye dairesine der-saadetten mürür
tezkeresi almak suretiyle Ankara'ya azimet iden Frans~z tebas~ ndan Seranbornayi Eski~ehir'den jandarma refakatiyle ve dün ak~am muvâsalat idenler der-saâdete iade idilmi~dir. Ecnebilerden memâlik-i
~âhânenin Anadolu cihetinde seyahat idecekler hakk~nda ittihâz tedübir ve muâmelât mütehâtir ve fakat bunlar tenze veya adi seyr ü seyahat maksad~yla ve tezkere almak suretiyle gidecek ecnebilerin serâmedânlara teslimen ve mahfüzen iadeleri bilahare sefaretlerin sözleri ve ~ikayetini müste'zim olaca~~~ve
sair vilayetlerce bu yolda yolsuzluklara tasaddi ihtimalden gayri ba`id bulundu~una binaen ve ihtiyaten
ba`clema o taraflara gidecek seyyahin ve sâir teba`-i ecnebinin alel umum nezaret-i hafiye alt~nda bulundurularak içlerinde tezkeresi olan veya hal ve hareketleri da`iye i~ tibah bulunanlar olur ise o makulelerin
yine nezaret-i hafiye alt~ nda olmak ~art~yla kendüliklerinden avdet-i mahur idilmesi ve ~ayet bunlardan

muhalefet iden ve hal ve hareketleri de cida`-i da`iye mazeret görülenler olur ise o gibilerin bilahare
müahval-~~tevfikan iadeleri iltizam idece~ine dair Ankara Vilayeti'ne ve sair vilayat-~~~âhâneye tebligat-~~
nasip icrâs~~muvaff~k hal ve maslahat~~görünmü~~ve icra-y~~icâb da`i sahib-i cenâb-~~sadaret-penâhilerine
buyrulmu~~olmakla ol babda emr ü fermân hazret-i veliyülemrindir. BOA, A. MKT. MHM-534-31.
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rin yasaklanmas~, belli bir süre sonra gelmi~~olanlar~ n geri gönderilmeleri33,
dilenci, h~rs~z ve benzeri gruplarla mücadele edilmesi, Istanbul'a i~~bulmak
maksad~yla gelmi~~olanlar~n kefalete ba~lanmas~~al~ nan tedbirlerin ba~ kalar~~olarak kar~~m~ za ç~kmaktad~r". Istanbul'da, al~ nan bu tedbirlere as~ rlar
boyu ihtiyaç duyulmu~tur.
Istanbul'un nüfusunu kontrol alt~ nda tutmak maksad~yla XIX. yüzy~lda al~ nan en etkili tedbir yine ~ehre d~~ar~dan nüfus gelmesini önlemek ve
gelenleri geri göndermek ~ eklindeydi. Bu sebeple Istanbul'a herhangi bir
sebeple gelmi~~olup elinde tezkeresi olmayanlar ile kefili bulunmayanlar
memleketlerine geri gönderilirlerdi35. Bu uygulama hem bireysel hem de
kitlesel güçler (hane nakli) için geçerliydi.
Istanbul'da nüfusun a~~r~~art~~~~ve bunun ~ ehir için ciddi bir sorun haline gelmeye ba~lad~~~~XVI. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ ndan itibaren Der-saadet'e
ev göçleri yo~un bir ~ekilde yap~ lamaya çal~~~lm~~t~ r. Ev göçlerinin sak~ ncalar~~yukar~da da ifade edildi~i gibi bireysel göçlere göre daha fazlayd~. Bu
sebeple özellikle ev göçlerinin tamamen yasaklanmas~~al~ nan ilk ve en etkili
tedbirlerdendi. Söz konusu yasa~~n XIX. yüzy~l~ n ba~lar~ nda da yürürlükte
oldu~u görülmektedir". Bu dönemde ev göçlerinin yan~~ s~ra bireysel göçler de ~ ehrin sosyal hayat~~için ciddi bir tehditti. Serseri bir hayat ya~ayan
ve herhangi bir i~ te çal~~may~ p ba~kas~n~n s~rt~ ndan geçinmeye çal~~anlar~n
Istanbul'a gelmeleri yasak olmakla birlikte bu durumdaki ki~ilerin bir yolunu bularak ~ehre geldikleri s~ klikla görülen bir durumdu. Söz konusu ki~iler Istanbul'a geldikten sonra hanlar, dükkanlar, bekar odalar~~gibi yerlerde
kalmaktayd~ lar. Bu ki~ iler, kontrol alt~ nda tutulmalar~~için belli aral~klarla
bir say~ ma tabi tutulurlar ve defterlere kaydedilirlerdi. "~stanbul ve havalisinde vak`~~han ve dükkân ve bekâr odalar~~ve medrese ve cami- i ~erif ve
kayyunhane ve sair mahallerde ve mutavatt~ n esnaf ve bekar ve baz~~serseri
33 Ahmet Refik Alt~nay, Onuncu Asr-t Hicride ~stanbul Hayat~~(1495-1591), Enderun Yay~nlar~,
~stanbul
1988, s. 144, 145, Mithat Sertoglu, "~stanbul", ~A-V/II, Milli E~itim Bakanl~~~~Yay~nlar~, Eski~ehir 1997,
s. 1214/1, Demirta~, "XVIII. Yüzy~lda Osmanl~ da Bir Zümrenin Alt-Kültür Grubuna Dönü~mesi: Külhanbeyleri", Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Say~~1, Y~l 2006, s. 127, ~brahim Artuk,
Kanuni Sultan Süleyman Ad~na Bas~lan Sikkeler, Türk Tarih Kurumu Yay~ nlar~, Ankara 2000, s. XIII, Demirta~, "Dilencili~i Önlemeye Yönelik ~lk Uygulamalar", s. 174.
34 Sertoglu, "~stanbul", s. 1214/1, Demirta~, "Külhanbeyleri", s. 127, 128,
"Dilmuiligi önlemeye Yönelik
~lk Uygulamalar", s. 174.
35 BOA, A. DVN-852, BOA, A. MKT. UM-383/75.
36
BOA, C. DH- 9045, BOA, C. DH-6115.
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kimesnelerin tahrir ve tespit olunup..."" ~eklinde ifadelerin yer ald~~~~ bir
defterde söz konusu ki~ilerin durumuna i~aret edilmektedir.
Bu a~amada alman en önemli tedbir kefalet uygulamaslyd~. Söz konusu
ilerin
belirtilen yerlerde barmabilmeleri ancak kendilerine, o yerin saki~
lcinlerinden birinin kefil olmas~yla mümkündü. Kefili olmayanlar ise memlekederine gönderilirlerdi38. Memleketlerine gönderilen ki~ilerin tekrar
Istanbul'a gelmelerini önlemek daha da önemliydi. Bu konuda yay~nlanan
fermanlarda, Istanbul'da kolayl~kla akçe kazanmaya al~~m~~~ki~ilerin memlekederinde ilcâmet ederek di~erleri gibi ziraatle u~ra~mak isteyecelderi, çok
geçmeden as~ls~z bir maslahat peyda edip, memleketlerinden tezkereler alarak üçer be~er yine Istanbul'a dönecelderi belirtilerek39 yerel yöneticilerden
daha dikkatli davranmalar~~istenmektedir. Ta~radan Istanbul'a yap~lmakta
olan göçlerin önlenmesi maksad~yla al~nan tedbirlerden biri, bir ba~~bo~lu~a ve karga~aya yol açt~~~ndan, ta~rada görev yapan bütün memurlar yerine,
sadece nüfus memurlar~n~n bu i~ten sorumlu tutulmalanych41.
Istanbul'da güvenli~in devam~~devlet için büyük önem ta~~maktayd~.
Bunun için suç i~lemeye meyilli ki~ilerin42, mezanne-i sü 43 ile serseri ve mahal
ül ahval e~has~n44 ~ehre gelmesini önlemek üzere ciddi tedbirler al~nm~~t~. Bu
tedbirlerin ilki söz konusu ki~ilerin kendi mahallerinde kontrol altmda tutulmalar~~ve payital~ta gelmelerinin önüne geçilmesiydi. Ayn~~durum ev göçleri için de geçerliydi. Ta~ra yöneticilerinin dikkat etmeleri gereken önemli
meselelerden biri de Istanbul'a ev göçlerinin gelmesini önlemek& Bu maksatla yerel yöneticiler (kad~lar, bostanc~ba~dar vs.) s~k~~bir ~ekilde tembih
edilerek, kendi bölgelerinden Istanbul'a hane naklinin yap~lmas~n~n önüne
geçmeleri istenmekteydi45.
37

BOA, A. DVN-852, Demirta~, "Külhanbeyleri", s. 129.
UM-383/75.

38 BOA, HAT-14435, BOA, A. DVN4352, BOA, A. MKT
38 Çad~rc~, "Tanzimat", s. 170.

4° BOA, A. MKT MHM-9I63. "... Sanat ve ticareti olmayan ve serseri gezmekde bulunanlar~n memlekederine ve geldilderi mahallere iadeleri mukarrer oldu~u beyan sahibiyle bunlardan cenab-~~zaptiyeden taht el h~fz mahallerine i`zam olunacak kesan~n tekrar avdet idememeleri hakk~nda takibat-~~
müteahhirinin icra velbe'd-i laz~me..." BOA, A. MKT. UM-383/75.
41 BOA, A. MK1:142/50, 29 ~~1264/31 Temmuz 1848.
42 BOA, A. MKT MHM-9I63.
na gelmek43 BOA, A. MKT UM-383/75. M~zanne-i sü': kendisinden ancak fenal~k beklenen anlam~
tedir.
44 BOA, A. MKT. UM-400/73.
45 BOA, C DH- 9045.
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Istanbul'a yolcu ta~~yan gemilerin tezkeresiz ve kapasitelerinden fazla
yolcu almalar~~ ~iddetle yasaklanm~~t~. Bu gemilerin kaptanlar~n~n s~k~~bir
~ ekilde tembih edilerek, gemilerine tezkeresi olmayan ki~ileri ve kapasite
fazlas~~yolcular~~almamalar~~sa~lanmaya çal~~~lm~~t~r46. Yine ellerinde mürûr
tezkeresi olmayanlar~ n derbend ve geçitlerden geçi~lerine izin verilmemesi
ile ilgili kaza, nahiye ve derbend yetkililerine kesin talimatlar verilmi~ti.".
Böylece Istanbul'da düzeni bozacaklar~~varsay~lan i~siz güçsüz ki~ ilerin ve
fazla nüfusun ~ ehre gelmeden engellenmeleri hedeflenmekteydi.
Görülen Aksamalar
Men-i mürûr uygulamas~nda al~nan çe~ itli tedbirlere ra~men nizam~n
tam olarak uygulanmas~~mümkün olmam~~t~ r. Payitaht Istanbul'da herhangi bir i~te çal~~may~ p ba~~bo~~gezenler için kefalet uygulamas~~yap~ld~~~~bilinmektedir. Ancak kefil bulma konusunda ciddi aksamalar oldu~u ve kefil
bulman~ n oldukça kolay oldu~u anla~~lmaktad~r. Söz konusu ki~ iler kendilerine kolayca kefil bulabildikleri için bu türden insanlar~n Istanbul'da bar~nmalar~n~ n önünde ciddi bir engel kalmam~~~olmaktayd148. Kolayca kefil
bulman~ n önemli bir sebebi rü~vet mekanizmas~yd~. Özellikle han, dükkân
ve bekâr odalar~n~ n sahipleri bazen kefalet belgesi olmayan serserileri rü~vet
almak kar~~l~~~ nda bar~nd~rmak suretiyle ~ehrin huzurunun bozulmas~na
yol açmaktayd~ lar. Bir ar~ iv belgesinde bu duruma i~aret edildikten sonra
böyle bir uygulaman~n içinde olanlar~ n kürek cezas~yla cezaland~r~ laca~~~
uyar~s~~yap~lm~~t~r 49. Ba~ ka bir aksama da devlet görevlilerinin ihmalleri ve
gereken özeni göstermemeleri idi50.
46

Ar~iv kayd~ nda gemi kaptanlar~n~ n ta~~mac~l~k i~ini hangi ~artlar alt~nda yapacaklar~~hususunda
"...öyle tezkeresi olmayan veyahud olup da nizâma mütevâf~k itmeyen yolcular~n gemide konulmamas~~
ve gemilerin azimet ve avdetlerinde alup ç~karaca~~~yolcular~ n tezkereleriyle ahval-~~sâire liman ve yerlerinde siyak-~~kabul ulüm ve haberi olmayanlara münir tezkeresi verilmemesi hususlar~ na bila taraf
i`tina ve müsâberet..." edilmesi emredilerek uygulaman~ n devam ettirilmesi istenmi~tir. BOA, A. MKT.
UM- 101/57, 27 ~~1268/16 Haziran 1852.
47
BOA, A. MKT. UM-215/58, 03 RA 1272/13 Aral~k 1855.
48
"...zira o makul serseriler hin-i tahrirde eksen i ber ü bahane ile kefil bularak kalup sonra kefilleriyle
mesuliyet dahi tertip itmemek cihetiyle rast geldi~ine kefalet itmek halka tabiat olmu~~oldu~u..." BOA,
HAT 14435.
49
Alt~nay, ~stanbul Hayat~, s.145.
50 Istanbul'da yap~ lan nüfus say~m~n~~müteakip mürûr nizâm~n~ n uygulanmas~ nda ve tezkere düzenlenmesinde baz~~aksamalar meydana gelmi~ ti. Yine, Anadolu'dan Istanbul'a veya Anadolu ~ehirleri
aras~ nda seyahat etmelerinde herhangi bir sak~ nca bulunmayanlar için düzenlenen tezkerelerden bir
ücret al~nmas~~ uygulamas~nda da aksakl~klar görülmü~, baz~~görevlileri tezkere ücretinin al~nmas~nda
gev~eklikler göstermi~ lerdi. Bu durum söz konusu görevlilerin dikkatlerinin çekilmesine yol açm
~~t~.
BOA, A. MKT. MHM-1125.
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Istanbul'a yolcu ta~~yan gemilerin kaptanlan, mürûr nizâm~na ayk~r~~
olarak gemilerine yolcu almak suretiyle usulsüz uygulamalar yapmaktayd~lar. Bir ar~iv kayd~nda bu durumdaki kaptanlar hakk~ nda "...patentlerinde
muharrer olan mikdardan ziyade ~ uradan buradan tezkereli tezkeresiz gemilerine adam alarak götürdükleri yerlerin yaln~z kullar~m alup sal~vermekde
olduklar~~istihbar idilmi~~oldu~undan..." denilerek söz konusu istismarlara
i~aret edilmi~ tir'''. Derbend görevlileri de tezkeresi olamayanlar~n geçi~ine
izin vermek suretiyle yasa~~n uygulanmas~n~~önlemi~~olmaktayd~lar52. Dolay~s~yla ta~ radaki güvenlik görevlilerinin bu konuda gev~eklik göstermeleri
bu ki~ ilerin Istanbul'a gelmelerinin önüne geçilememesinin temel sebeplerinden birini meydana getirmekteydi".
Osmanl~~memleketinin her taraf~nda kullan~lmakta olan mürûr tezkerelerinin belli bir ~ ekil ve standartta düzenlenmesi mecburiyeti bulunmaktayd~. Ancak baz~~yerlerde bu kurala riayet edilmedi~i ve rast gele belgeler
düzenlendi~i görülmekteydi. Herhangi bir standard~~bulunmayan beyaz bir
kâ~~da mahkeme mührü bas~ larak tezkereler düzenlenir ve mahkeme görevlileri, bunlar~~kendilerine yak~n ki~ilere verirlerdi. Belgeyi alan ki~ iler de bu
kâ~~tlara kendi isimlerini yazarak kullan~rlard~. Bir ar~iv kayd~nda, men-i
mürûr nizâm~ na mugayir bu durumun derhal terk edilmesi ve mahkeme
kâtiplerinin gereken titizli~i göstermeleri gerekti~i hakk~nda kesin ifadeler yer almaktad~rm. Livane Kazas~~Murgul Nahiyesi sakinlerinden Ali ve
Muhammed isimli ki~ ilerin elindeki "...varaklar~n mühürleri ~ehir emaneti
mürûr odas~ nda mevcut olan tatbik mühürlerine gayri musadd~k oldu~undan icâbln~n icrâs~..." yetkililerden istenmi~ti".
51

BOA, A. MKT. UM- 101/57.
Bir ar~ iv belgesinde derbend görevlilerinin, istismarlar~ n önüne geçmeleri hakk~ nda çe~itli bilgilere yer verilmi~ tir: Belgede, "...Derbend ve geçitlerden geçen kesân~ n yerlerinde me'muliye mürûr
tezkeresi virenler olmad~kça mürûrlar~ na yol virilmeyüp heman ahz olunarak yerlerine irsal ve isâl hususu alet devam itina ve dikkat olunmas~~hususu kap~~sanca~~~dâhilinde kâin kaz5.4 ma`lum ile nevâhi ve
derbendân me'murlar~~kullar~na nasb ve i~'ar" olunmu~ tur, denilerek derbend görevlileri ikaz edilmi~lerdir. BOA, A. MKT. UM-215/58.
53
BOA. A. MKT142/50, "Ta~rada mürûr tezkeresi nizam~= tamamen icrâs~ nda baz~~mahallerde
tekâsül ve kay~ts~zl~k vukua getirilmekte oldu~u tahkik buyrulup..." BOA, A. MKT. MHM-9/63.
54
Ar~iv kayd~ nda konu hakk~ nda ~u ifadelere yer verilmi~tir: "Men-i mürûr hakk~nda karar-~~kebir
olan nizam muktezas~ nca mem5lik4 mahrüse4 el mesalik hazreti ~âhânede ba`z~~kazâlar hâkimi haliya
istihsallerinden di~eri gelmezden hareketlerine mebni mühür-ü mezküresi mahkeme kâtiplerine teslim
edip ve ba`z~lar~~dahi bulunduklar~~yerlerde kendileriyle ihtilât iden kimesnelere mühür tezkeresi ~eklinde beyaz ka~~d~~mühürleyip virdü~ii onlar dahi olur olmaz mahallerde ismini doldurup virdikleri
bilatahkik gerde-i hazreti tâc-dâri buyrulmakla fi-rnâba`d nizâmnâme-i mergilbiyyenin tarik-i halelden
muhafazas~...", BOA, C. ADL (Ad1iye)-3090, 15 Z 1246/27 May~s 1831.
52

55

BOA, A. MKT. NZD-180/93, 26 B 1272/02 Nisan 1856.
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Mürûr tezkerelerinin özel ka~~tlara yaz~lmas~~nizam gere~i olmas~na
ra~men bu durumun istismar edildi~i daha sonraki y~llarda da yetkililere
nizam~n hat~rlat~lm~~~olmas~ndan anla~~lmaktad~r56. Zaman zaman tezkere
ka~~tlar~= taklit edilerek bu belgelere benzer ka~~tlar düzenlendi~i görülmekteydi. Her ne kadar sahte belgelerle Istanbul'a gelenler görevliler taraf~ ndan yakalansalar da bu durum bir kar~~~kl~~a yol açt~~~ndan ta~rada
görev yapan memurlar bu konuda ikaz edilmekteydiler57. Mürûr tezkereleri
konusunda ya~anan usulsüzlüklerden biri, sahte tezkere düzenlenmesi idi.
Istanbul'da nüfus say~mlar~ nda kullan~lan tezkereler baz~~art niyetli ki~iler
taraf~ ndan mürür tezkeresi olarak kullamlmaktaych58. Böylece bu ki~iler
hem tezkere paras~~vermekten kurtulmakta, hem de sahte yollarla seyahat
ederek nizâma ayk~r~~bir yol izlemi~~olmaktayd~lar. Bazen ki~ilerin sahte
tezkere düzenleyerek imzalad~ klar~~görülmekteydi. Yanbolulu Yorgi sahte
imza ile sahte tezkere düzenlemi~~ancak sahtekarl~~~~anla~~lm~~~ve imzamn
kime ait oldu~unun tespit edilmesi için tahkikat ba~lat~lm~~t~59. Mürûr tezkerelerine ayr~ca ya~~ve ki~inin e~kalinin de yaz~lmas~~mecburiydi60. Bu sayede
tezkerenin ba~kas~~taraf~ndan kullan~lmas~n~ n önüne geçilmek istenmekteydi. Yine tezkere alabilmek için sa~lam bir kefilin de gösterilmesi gerekliydi6°.
56 Belli bir format~~olan mürür tezkereleri d~~~nda baz~~yerlerden Istanbul'a gelmek isteyen yolcular
bo~~mürür ka~~tlar~~alarak bunlar~~kendilerine uygun bir ~ekilde doldurmakta, böylece münir nizamma
ayk~r~~bir i~lem yapm~~~olmaktayd~lar. BOA, A. MKT. UM-264/56; 01 CA 1273/29 Aral~k 1856.
57
BOA, A. MKT. NZD-218/93, 04 ~~1273/30 Mart 1857.
58

Der-saadete vilayetlerden icra buyrulmakta olan tahrir-i nüfus içün balas~~tu~ra-yi garra-yi hazreti cihan-1:4M ile hazine kayd~ m memlü tezkerelerin tab`~~ve i`ta olunmas~yla bazen ademler bunu yol
tezkeresi ~eklinde gösterüp diledikleri mahallerde gest ve Ozar idebilmeleri ihtimalince dikkat k~l~nmak
üzere bir k~ t'amn leffen irsal buyruldugu 1273 tarihli müverrahan umumi vecihle ne~r ve isdar buyrulan bir kn'a emir-nâme-i
ferman-~~ padi~ahinin beyaniyle emir ve ferman buyrularak keyfiyyeti
malum olmu~~ve mezkür tezkere numunesi dahi bil-vürüd emr ü ferman...imtisalen keyfiyyeti laz~m
gelen me'murin ve elvab-~~kaimekamlar~~binalar~na dahi beyan ve i~'ar ve ray-~~me~hud mezkür tezkere
dahi siyar k~l~nm~~~olmakla bundan böyle dahi infaz-~~emr ü tenbihat-~~
sedaret-penahilerine her
vecihle tevfik hareket sarf ve su' ve mukadderet k~l~naca~~~...her halde emr ü ferman hazreti men leh-ül
emrindir". BOA, A. MKT. UM-261/93, 01 R 1273/30 Kas~m 1856.
59
BOA, A. MKT. DV (Deavt)-191/27, 11 ZA 1277/22 May~s 1861.
60 Belli bir formatta düzenlenen tezkerelere ki~ilerin fiziki yap~lar~na dair özellikler yaz~lmaktayd~.
Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~ivindeki bir tezkere örne~inde, ya~~hanesine 18, boy hanesine orta, sakal hanesine yok, göz hanesine de ek ~eklinde ifadeler yaz~lm~~t~ r. Bkz. A. MKT. UM- 33/91, Ancak baz~~vilayetlerde
mürür nizamma ayk~r~~olarak mürür tezkerelerine ki~inin ya~~n~n ve e~kalinin yaz~lmad~g~ndan ve bu
durumun da karga~aya yol açli~~ndan bahisle, söz konusu aksamalar~ n görüldü~ü yerlerin idarecilerine
s~k~~bir ~ekilde tembihte bulunularak, mürür nizam~ na mugayir bu tür davran~~lardan kaç~nmalar~~ve
tezkerelere ya~~ve e~kal yaz~lmas~~hususuna dikkat etmeleri istenmi~tir. BOA, C. DH4686, BOA, A. MKT.
MHM-760/99, 05 ZA 1277/16 May~s 1861.
61
Çad~rc~, "Tanzimat", s. 172.
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Bu konuda da gereken dikkat ve ihtimam~ n gösterilmedi~i anla~~lmaktad~r.
"Mürûr tezkeresine ya~~ve e~kâl tahrir olunmas~~usul-~~mevdu` iktizas~nda
oldu~u halde her nas~lsa riayet olunmad~~~ndan..." ~eklinde bir ifadenin yer
ald~~~~bir belge, konuya gereken hassâsiyetin gösterilmedi~ine dair önemli
bir örnektir62.
~stanbul'a gitmelerinde sak~ nca görülmeyip kendilerine tezkere verilenler için ayr~ca ilmühaber düzenlenirdi. Bu ki~iler yerle~tikleri mahalde
kaydedilirler ve bunun için kendilerine bir ilmühaber düzenlenirdi. Bu ilmühaberlerin her tarafta kullan~lanlar~ n standartlar~nda olmas~~gerekirdi.
Bu ki~ilerin yerle~tikleri mahallerde kay~tlar~n~n tutulmas~, ilmühaberlerle
mümkün oldu~u halde bu konuda çe~ itli aksamalar meydana gelmekteydi.
ilgililer konu ile ilgili olarak ikaz edilerek söz konusu ki~ilerin ilmühaberlerinin düzenli bir ~ekilde haz~rlanmas~~kendilerinden istenmekteydi63. Mürûr
tezkeresi düzenlenirken ki~ilerin durumlar~~her aç~dan de~erlendirilir ve
ona göre tezkere düzenlenirdi. Buna göre mechul ül ahval olanlara tezkere
verilmemesi gerekirdi. Yine tezkeresiz olarak ~stanbul'a gelmeye muvaffak
olanlar~ n memleketlerine gönderilmeleri mecburiydi. Gerek tezkere vermede, gerekse tezkeresizlerin geri gönderilmesinde usule mugayir haller meydana gelmekteydi. Özellikle tezkere memurlar~n~n rü~vet kar~~l~~~, durumu
uygun olmayanlara da zaman zaman tezkere vererek yasa~a riayetsizlik ettikleri görülmekteydi".
Mürûr nizâm~n~ n her tarafta usulüne uygun bir ~ekilde yürütülmesi
konusunda da bazen çe~ itli aksamalar olmaktayd~. Baz~~yerlerdeki ilgililer
gereken titizli~i göstermedikleri için kendi bölgelerinde aksamalar meydana gelmekteydi. Bu sebeple belli dönemlerde ilgililere genel ikazlar yap~larak mürûr nizâm~n~ n her tarafta tamamen uygulanmas~~istenmekteydi65.
~stanbul'a gelerek herhangi bir i~te çal~~maya ba~layan bekâr ki~ilerin ~ehirde bar~nmalar~~ancak kendilerine bir kefil bulmalanyla mümkündü. Bu
ki~iler yerle~ tikleri mahallerde defterlere kaydedilirlerdi. E~er bir mesle~i
icra etmekte iseler esnaf defterlerinde kay~tlar~~bulunurdu. Dolay~s~yla bir
kethüdaya tabi olarak çal~~ abilirlerdi. Bu durumdaki ki~ iler Istanbul'dan ay62

BOA, A. MKT. MHM-760/99.

63 BOA, A. MKT. UM- 282/7.
64 " ...tezkere me'muru olan akçe kazanmak arz~ yla bilâ suâl rast geldi~ine virmek..." ~eklinde bir

ifadenin yer ald~~~~bir ar~iv kayd~nda, baz~~memurlar~ n görevlerini kötüye kullanarak münir nizâm~n~n
ihlaline sebep olduklar~~vurgulanm~~t~r. BOA, A. MKT. UM-258/100, 25 CA 1273/22 Ocak 1857.
65
BOA, A. AMD-87/35, 1274/1857-1858.
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r~larak memleketlerine gitmek istedilderinde durumu, e~er esnaf defterine
kay~tl~~iseler esnaf kethüdas~na, handa kalmakta iseler hanc~lar kethüdas~na
haber vermek ve üzerinde kendi isimleri yaz~l~, oturduklar~~yerin defterinden adlar~n~~sildirmeleri gerekmekteydi66. Ancak bu konuda da aksamalar
meydana gelmekteydi. Topkap~~haricinde kâin ba~a ve bahç~vanlar~n baz~lar~~mürür tezkeresi almadan, dolay~s~yla tezkere ücreti ödemeden memleketlerine gitmi~lerdi. Kethüdalarma haber vermeleri mecburi olmas~na
ra~men bu ki~ ilerin habersiz gitmelerinden yetkililer haberdar olmu~~ve bu
konuda ~ehir emini ikaz edilmi~ti67.
Al~nan bütün tedbirlere ra~men XIX. yüzy~ l boyunca men-i münir
nizam~~tam olarak uygulanamam~~~ve Istanbul'da a~~r~~nüfustan kaynaldanan sorunlar devam etmi~tir. Dolay~s~yla men-i mürür uygulamas~nda çe~itli
aksamalar meydana geldi~i için, XIX. yüzy~l boyunca yeni nizâmnâmeler
ç~kar~lmas~~ihtiyac~~hâs~l olmu~tur.
Sonuç
~stanbul Osmanl~~hâkimiyetine geçtikten sonra devletin yeni payitaht~~yap~lm~~, dolay~s~yla padi~ah için ~ehrin eski ihti~am~na kavu~turulmas~~
elzem hale gelmi~tir. Bunun için gerek Fatih Sultan Mehmed gerekse kendisinden sonra gelen padi~ahlar bu amaca hizmet edecek çal~~malar yapm~~lard~r. Yakla~~k yüz y~ll~k bir süre boyunca ~ehrin imar~~ve iskan' için
ciddi bir çaba sarf edilerek amaca ula~~lm~~~ve ~ehir nüfusu önemli oranda
artt~r~lm~~t~r. Ancak gerek söz konusu çal~~malar gerekse Istanbul'un, sahip
oldu~u özellikler sayesinde yo~un bir ilgiye mazhar olmas~ , durumu tersine çevirmi~~ve devlet görevlileri a~~r~~nüfus art~~~yla kar~~~kar~~ya kalmaya
ba~lam~~lard~r. Bu durum kaç~n~lmaz olarak beraberinde birçok sorunu da
getirmi~tir. XVI. yüzy~l~n ikinci yar~s~ndan itibaren Istanbul'un güvenli~i
zedelenmeye, nüfusun beslenmesi zorla~maya, ahlaki bozulmalar görülmeye, çarp~k ~ehirle~menin yol açt~~~~s~k~nt~lar ya~anmaya ve nihayet ta~radan elde edilen devlet gelirlerinde ciddi azalmalar görülmeye ba~lam~~t~r.
Devletin her aç~dan gücünü önemli oranda muhafaza etti~i XVI. yüzy~l~n
66 Çad~rc~, "Tanzimat", s. 172.
67 "Topkap~~haricinde kah' bago ve bahç~van ameleleri esnaf defterine mukayyed oldu~undan bunlardan memleketlerine gitmek isteyenlerin mürf~r tezkeresi almak içün kethüdalarma mtiracaat itmek
laz~m geldi~inden o makulelere Çekmece-i Sagir taraf~ndan virilmekte oldu~undan kethüdalarma müracaat itmeksizh~~do~ruca memleketlerine gitmekte olduklar~...", BOA, A. MKT UM,348/44, 14 N 1275/18
Nisan 1859.
68 Çad~rc~, "Tanzimat", s. 172.
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ikinci yar~s~ nda bile söz konusu olumsuzluklar Istanbul'da etkili olunca,
~ ehir nüfusunu azaltmak, hiç olmazsa nüfusu kontrol alt~nda tutmak için
çe~ itli tedbirlere ihtiyaç duyulmu~ tur. Bu maksatla Istanbul'a Anadolu'dan
ve Rumeli'den gelip yerle~melerin yasaklanmas~ , belli bir süre sonra gelmi~~
olanlar~ n geri gönderilmeleri, dilenci, h~ rs~ z ve benzeri gruplarla mücadele edilmesi, Istanbul'a i~~bulmak maksad~yla gelmi~~olanlar~n kefalete ba~lanmas~~kararla~t~r~lm~~t~r. Al~ nan bu tedbirler daha sonraki yüzy~llarda da
devam etmi~ tir. XIX. yüzy~ lda men-i mürûr için haz~ rlanan nizâmnâmeler
güncellenerek uygulanm~~~ve çe~itli fermanlar yay~nlanm~~t~r.
XIX. yüzy~ lda men-i mürû' r uygulamas~~ile ilgili olarak çe~itli tedbirler al~nm~~t~ r. Öncelikle düzenlenen mürûr belgelerinin ~ekline dair esaslar
belirlenmi~ tir. Buna göre söz konusu belgelerin belli bir standartta düzenlenmesi, belgelere ki~ ilerin isimlerinin ve e~ kâllerinin yaz~lmas~~ve bu belgelerden bir ücret al~nmas~~gerekmekteydi. Mürûr tezkerelerine zaman zaman
zam yap~lmas~~kararla~t~r~ larak devlet gelirlerinin artt~r~lmas~na çal~~~lm~~t~r.
Elinde tezkeresi olmayanlar~ n Istanbul'a gelmelerine izin verilmedi~i gibi
yurdun herhangi bir bölgesinde seyahat için tezkere al~nmas~~uygulamas~~bu
yüzy~ lda da devam etmi~ tir.
Istanbul'a gelmek isteyenlere mürûr tezkeresi verilirken bu ki~ilerin
geçerli mazeretlerinin veya gerekçelerinin olmas~na özen gösterilmi~ tir. Ticaret yapmak üzere ~ehre gelmek isteyenlere, al~~veri~~ihtiyac~n~~kar~~lamak
için gelmesi gerekenlere, resmi bir i~ ini takip etmek mecburiyetinde olanlara, i~ lerini bitirdikten sonra memleketlerine geri dönmeleri ~art~yla tezkere
verilirdi. Tezkere verilirken göz önünde bulundurulan ba~ka bir durum da
ki~ ilerin kendi memleketlerinde vergi ile ilgili bir engellerinin olmamas~yd~.
Herhangi bir vergi borcu olanlar~n tezkere almalar~~imkans~zd~. Herhangi
bir i~te çal~~an bekârlar~ n Istanbul'da bar~ nmalar~ na da, ancak kendilerine
sa~lam birer kefil bulmalar~~~art~yla müsaade edilmi~ tir. Bu ki~ilerin bulunduklar~~mahallerde kay~tlar~~tutulur ve bir kethüdamn sorumlulu~una verilirlerdi. Bunlar memleketlerine gitmek istediklerinde kethüdalar~na haber
vermek ve mürûr tezkeresi almak mecburiyetinde idiler.
~ stanbul nüfusunu azaltmak veya kontrol alt~nda tutmak için XIX.
yüzy~lda al~nan çe~ itli tedbirlere ra~men tam bir ba~ar~~elde edilemedi~i
görülmektedir. Bunun en önemli sebebi kurallara riayetin tam olarak sa~lanamamas~yd~. Öncelikle ta~ rada görev yapan yetkililerin, emirleri yerine
getirmede gev~ eklik göstermeleri, rü~vet kar~~l~~~ nda belge düzenlemeleri,
Belleten C. LXXIII, 48
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Istanbul'daki baz~~görevlilerin de benzer sebeplerle görevlerini lay~k~yla
yapmamalar~, ba~l~ ca istismarlardand~. Sahte mürûr tezkeresi düzenlemek
kar~~la~~lan ba~ ka bir ihlaldi. Yine rü~ vet kar~~l~~~nda ba~~bo~~ki~ilere kefil
olanlar~n da uygulamay~~zaafa u~ratt~klar~~görülmekteydi. Devlet, istismarlar~~önlemek için çe~ itli çareler dü~ünmü~tü. Ta~ radaki görevlilerin s~kl~ kla
ikaz edilerek, suç i~ lemeye meyilli ki~ilerin ve ba~~bo~~kimselerin Istanbul'a
gelmelerinin yerinde önlenmesi, durumu tezkere almaya uygun olmayanlara tezkere verilmemesinin yerel yöneticilerden istenmesi, görevini ihmal
eden yöneticilerin çe~itli cezalara çarpt~r~ lacaklar~na dair fermanlar~ n gönderilmesi gibi çareler sorunu tam olarak çözememi~tir. Bir yolunu bularak
Istanbul'a gelenlerin memleketlerine geri gönderilmeleri de s~kl~kla ba~vurulan bir tedbir olmu~~olmakla birlikte XIX. yüzy~lda da Istanbul'a göçün
önlenmesi mümkün olmam~~t~r. Bunu emirlerin s~kl~ kla tekrarlanm~~~olmas~ ndan da anlamak mümkündür.
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